
(ὩΟοσὶρ 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

ΠΣ  “ διβ.δοδα τ, οη 



᾿᾽᾿΄ἷά 
Ϊ 

| β 

! 

Ι]} Ι 
5101 Ὁ64796640. 





ΓΙτι αο ΌΚ (ΟοΣ Ις 



.42 

"δ 



ἈΝ 

ΙΝΤΚΟΌΌΟΘΤΙΟΝ 

τὸ τῆξν 

ΟΒΙΤΊΟΑΙ Β5ΤΌΡΥ ΑΝ ΚΝΟΨΙΈΡΟ6Ε 

ΟΥ͂ τῆῖ 

ΒΟΙῪ δΟΆΙΡΙΒΕΝ 

70... 1. 



ΤΟΝΌΟΝ :- ῬΒΙΧΤΕΌ πτ 

ΒΡΟΤΤΙΒΘΤΥΟΟΩΝΞ ΑΝ ΟΟ., ΚΕΥ-ΑἸἜΠΚΗΤ ΒΟΠΑΒ. 

ΔΙΏ ῬΑΒΙΙΔΜΗΝΤΥ ΒΥΒΕΙΗΡ 



ΑΝ 

ΙΝΤΕΟΌΌΟΛΤΙΟΝ 
ΤῸ ΤῊΒ 

ΟΒΙΤΊΟΑΙ, ΤΌΔΥ ΑΝ ΚΝΟΥΕΡΟΙ 

ΟΡ ΤῊΣ 

ΗἩΟΙΠΥ ΒΟΒΙΡΤΟ ΒΕ ΒΚ, 

ΒΥ͂ 

1ῈῈ ΒΕΥ͂, ΤΟΝ ΑΒ ΒΑΒΤΎΕΙΙ, ΠΟΒΝΕ, Β.}. 
ΟΦ 51, ΣΟΒΝΗ ΒΒ ΟΟΥΣΖΣΟΒ, ΟΑΜΒΕΙΌΟΒ, 

Ἐδιϊθᾶ ὃν 

ΤῊΝ ΒΕΥ͂. ΤΉΟΜΑΒ ΗΑΒΎΨΕΙΙ, ΠΟΒΝΕ, Β.Ὁ. 
(ΤῊΒ ΑΥΤΉΟῺὨ) 

ΤῊ ΒΕ. 590Η Ν ΑΥ̓ΕΕ, ΜΑ. 
ΟΡ ΟΟΣΥΣ ΚΕ ΑΞ ΟΑΙδ ΟΟΥΣ ΒΟ, ΟΔΥΒΒΙΘΘΕ; 

ΔΝΡ 

ΒΑΜΌΕΙ, ΡΕΙΘΕΑΌΣΧ ΤΒΕΘΕΙΕΒ, 1... 
ΑΥΤΗΟΒ ΟΡ κ᾿ ΈΒΜΑΒΕΒ ΟΝ ΤΠῈ ΡἈΒΙΧΤῈΡ ΤΕΧῪ ΟΡ ΤῊΝ ΟἿ ΒΕ ΚΑΚῊ ΤἘἈΒΤΑΝΕΝΤ," ΤΟ. 

ΕΙΙΒΈΒΑΤΩΡ ΜΙΤΗ ΜΑΡΒ ΑΝ ΨΡΑΟΒΙΜΙΙΕΒ ΟΥ̓ ΒΊΙΒΙΙΟΑΙ, ΜΑΝΌΒΟΒΙΡΤΆ, 

ΟΟΒΤΕΕΝΤΗ ἈΡΠΤΙΟΝ. 

ΙΝ ἘΟΒ νΟΓΌΜΕΒ-ΟΙ, 1. 

ΤΠΤΟΝΌΟΝ: 

ΙΟΝΟΜΑΝΜΑ, ΟΕΒΕΕΝ, ΑΝῸ 60. 

1877. 





ΡΒΗΒΑΟΘΕ, 

ΤΗΕ Αὐἰποῦ οὗ {118 Τηὐγοαποίίοη ἴο {μ6 ΟΥ̓ 104] δύυαν ἀηά 
Κηοσ]οᾶρα οὗ {π6 Ηοὶγ ϑοσιρύαγοϑ οδηηοῦ ΟΥἾΡ ἃ Νὸυν Εα]- 
(Ἰοὴ ἰο {86 ΡυΌ]1ο, τ ουΐ ΘΧΡΥΘΒϑΙηρ ἢ18 σταύοξα! δοκηον- 

Ἰραρστηφηίβ οὗ 86 νΘΓῪ ἔδυ οΌ ΓΔ 16 Τϑοθρύϊοῃ ρίνθῃ ἰο 10 ἀυτίηρ; 
{πὸ ἐογύγ-οῦνγο Ὑθ 8 ὙΙΟῚ ΠαΥα ΘἸαρΒοα 51η66 108 τβί ρὰῦ- 
Ἰοδύίοη, ἴῃ {Π6 γοᾶν 1818. 

ΤῊΙ8 οὐκ 18 ἀδβιριηιϑα 88 ἃ σοι ρυθῃδηβῖγε Μδησαὶ) οὗ ὅ8- 

οΓρα [“ὐογαίατστο, βο]θοίθα ἔγοσῃ [Π6 ἸαθουΥΒ οὗ (86 τηοδῦ διηϊηθηΐ 

ΒΊΡΙ]Π1ο41 ΟΥὐιυϊςβ, θοῦ Βυ 158} δα Εογοῖση. [10 οὐἱριπαίθα ἴῃ 
186 Αὐὐδοῦ 8 ΟὟ τγαῃῦϑ, ΤΟΤῈ ὑῃδηῃ Ὠ8]Ε ἃ σΘη ΡΥ 81Π06, δ 
Δ ΘΔΓΪΥ ρογοα οὗ 116, ΘΠ ἢ6 δΒοοα ἴῃ ῃρρα οὗ ἃ ρυΐάα ἰο 
{(Π6 τοδαϊηρ οὗ {Π6 ΗΟ]Υ Βοτὶρίυγαϑβ; ψ ΙΟ. που] ποῦ ΟἿΪΥῪ 
ἐαΤ 8}: τη ΜΙ ἃ σΘΠΘΓΡΑΙ Ἰηὐτοἀποίίοη ἴο ὑμ6 πη, θαὺ ψου]ὰ 

4150 ΘΏ8016 Πἴτῃ ἴο ϑοῖνθ δρραγθηῦ οοῃ γϑαϊοίϊοβ, δηα ἰο βίαν 
{Π6 ΒΙΡ]6 ψιΐὰ ὑπαὺ αὐὐοηθοη ν ΔΙ ἢ 108 ΒΌΡΓΘΙΣΒΘ ᾿πῃρογίβηςσθ 
ἀοηδηαβ. Αὐ {ῃαῦ {ἰπη6 ἢ6 δα ΠΟ ἔγΙοπα ἴο αϑϑιϑὺ ἢ18 βίι 4168, 

ΟἹ ΤΌΙΏΟΥΘ ἢ18 ἀου δ, ΠΟΙ ΔΗΥ͂ Π]68Ὼ8 Οὗ ῥγοουΣΙηρ' ΟΥἸ [104] 

ὙΟΚΒ. Αὐ]οηρίῃ ἃ ]18ὺ οὗ 86 ΤηοῦῈ οιηϊηθηΐ ΕὈΤΘΙΡῺ ΒΙΡ]1οα] 
Οτιο8 [81] ἰηἴο 18 ἤδηα8, δπα αἀϊγθοίβα ἴσῃ ἴο βοῖμα οὗ ὑῃοββ 

ΒΟΌΓΟΘΒ ΟΥὨ Ἰηϊοχτηδίϊοη τ Ὠ]Ο ἢ ἢ6 8 βεοκίηρ, Ηθ θη Τὸ- 

ΒΟΪγοα ἴο Ῥγοοῦσα βύυοἢ οὗ ὑμ6πὶ 88 Ὠ]1Β ΨΘΓῪ 1Ἰγηϊ θα ΤΩΘΔῊ8 

του αὶ Ῥοσυτηϊί, ἢ ὑἢ6 ἀοδβῖρτι, ἴῃ ἴπ6 σϑὺ ᾿Ἰηβϑίδῃσο, οὗ 88018- 
ἔγιηρ' 818 οὐτῆὶ Τα] Πα οἢ (ΠΟΒ6 ορὶοβ τὶ ἢ Πδα ΡΘΓΡΙ 6 Χϑα τη, 

8ηα υἱυἱπηαύο] γ οὗ Ἰαγιηρ Ὀοΐοσο [86 Ῥυ]1ο {Π6 τεβα]ὺ οὗ Β18 
ἸΠ 4168, ΒΟ. ]α 0 ὑγοαῦ86 ΔΡΡΘΑΡ ὑμαῦ τηὶρὐ ΒΌΡΘΟΓΒΘά6 β ἢ 
ἃ ῬαΙἸοαίϊοη. 

ΤῈ 1ᾶῴ68 ὑπ οοποοϊγοα τγα8 βίθβ]ν Καρὺ ἴῃ ΥἹΟῚ [ῸΓ 
εἰρ θη γθ8 18; δῃα {πμ6 γϑὺ δαϊτοῃ οὗ {Π18 Ῥ οΥΚὶ δρρϑαγϑα 
1η ὕπα γϑὰν 1818. θυσίπρ' ὑμ6 ἸοΠρ' Ρουϊοα ψ Ώ]Οἢ ἢδ8 οἰαρβοᾶ 
Βίποςρ {δμδύὺ ἀαῦθ, ΘΥΟΥΎ Βυσοοβϑῖνο δα! ἢ88 ΒΘ ΟΔΙΟΙΌΠΥ 

γΟ,. 1. 8 

ΟἿ στο. 



ΨΙΙΙ ῬΒΕΕΑΟΕ. 

του βοα δηᾶ Ἴοογτοοίοα ; δηα ΠυΙΊΘΙΟΙ5 Δα 1008 ἤᾶνα ὈΘΘη 

τηϑ6 ἔγοτη {ἰτὴ6 ὕο {ϊπ|6, ΘΟΠ ΟΤΤΉΔΌΪΥ ὕο ὑΠ6 ΕΡΙΘΏΟΪΥ βυρσραδβ- 
ἐϊοπϑ οὗ ργῖναίθ σουγθροῃηάοηΐβ, δπα οὗ {86 Ἑ αἸΐοῦβ οὗ [86 

Ῥτΐηοῖρα] ΟΥἸ[168] ΦοΌΤΠΑΪ8. 
Βδργθβοιίδίοηϑ μανίηρ ὈΘΘη τη8468 ἴο {6 ργορυϊθύουβ δηα 

ΡΟ] Βμ6γΒ. οὗ {μ18 ὝΟΥΚ, ὑμαΐ, βίποθ ἴπ6 ῥυθ]οαύϊοη οὗὨ {86 

πἰητἢ δα ἴοΠ, ὙΘΡΥ͂ ὨυΠΠΘΓΟΙΊΒ 8ΟΟΘΒΒΊΟΒ 0 ΒΙ0]164] [.1Ἃ16- 
ταΐυσο ἤᾶγο Ὀ66ῃ τη846 οἡ {86 Οοπίϊηοηῦ, τ ΒΙ ἢ (86 Αὐὐῃοῦ ̓Β 

ΠΟΥ͂ ΔΓ δανδηοθαᾶ γϑ8 78, δπα ἢ θ] ἢ πη ραῖτ α ὈΥ͂ Β᾽ΧΟΥ ὙΘΑΓΒ 

οὗ αἰτηοϑὺ ἱποοδϑαῃηῦ 1 ΟΓΆΤΎ 001], τῖρῦ τϑηα ον τη ἀποϑασαὶ 
ἴο ΘΧϑιηΐη6 8η8 ἀϊροβῦ, {86 του βίο οὗ ἔμ6 ϑοοοπᾶ Ὑοϊυτηθ 
848 Ῥθθη οοπῆάαρα ἰο {86 ον. ϑοῇμπ γτο, Μ.Α., σᾷο [δὰ 
ΡΓΘΥΙΟΥΒΙΥ ουϊποθα 8 ΘΟ ρθίθπου ἴὸγ {π6 υπαθγίδκίηρ,. ὈΥ 
ἢΪ5 Ἰοδυπθα δηα δοουγαύθ ΓΘΒΘΔΓΟὮ ΘΒ ἴῃ 80 ᾿πηρογίδηῦ ΟΥΚ 
ΜΈΙΟΒ {86 ΡυὈΠΙΒΠ 618. μδα οηὐτιιβίθα ἰο ἰπι. Το Βουτίἢ 
γοϊυτηθ ᾿88 Ῥθθὴ οοῃῆσαοα ἰο βαῖημθὶ Ῥγιάθδαχ ΤΎΘΡΟ]]68, 
Π1,..}.}, ἴῃ δομβθαθοπεα οὗ μ6 Ἰυαρτηθηὺ ἐοστηθα οὐ 1118 

5 Τῃ {ὴ6 θη οαϊίΐοη οΥὗὨ ὑῃ6 Θηΐγο ΟΥΚ, ρα] Βῃοα 1π 1856, {π6 ϑϑοοπὰ 
Ψψοϊυηθ νγ88 ϑάϊοα δῃηἃ ΠΟΑΓΪΥ το- γί θη ὈΥ {π6 ον. Ὁγ. βδιηθοὶ αν ἄ- 
805, δυίπον οὗ βϑυϑυὶ Θϑίδ ὉΠ15η64 δινιὰ ᾿Ἰοατηθα ὑοῦ 8 ου ΒΙὈ]1ο 4] 1,16Γ8- 
ἴατο. Οἱ {86 Βρρθᾶσγδῃοθ οὗ {πδΐ δα ϊ10Π, γν 8116 ἃ ἰσὰ ὑσὶ υΐθ τνδ8 ραϊὰ ἰοὸ 
ὍὭγ. Ῥανι ἀβοῃ᾿β Ἰθαγηΐηρ, βοπιθ ἀ88δ. 8ίλοί ἢ νγ88 ΘΧΡΓΘΒΒαα, οη [Π6 στουηᾷ 
1μαὺ 98 ὑγοδίμηθηῦ οἵ οδγίαϊ πῃ ραγίϑ οὗ ὑμδὶ νοϊι πηθ τγα8 ποῦ ἴῃ ΒΆΓΙΠΟΏΥ 
ψὶ [Π6 νίονγβ οὗ ἱπβρίγαίΐζοη δαορίθα ἰῇ {86 οὔμοσ {δγθο νοϊυμηθϑ. ΤῊΘ 
Ρτοραγαίίου οὐ {86 ϑϑοοπά ψοϊυμπηθ, ὑπογθίοσθ, νγἃ8 οοηδάθα (88 δθονυθ 
βίαια) 10 {π6 ον. Φοῆη ΑΥτθ, γοδθ ν᾽ οΒ δΓΘ ἴῃ ΘΟΙΡ]οΘ δοσογάδῃςθ 
τ ἢ (Βο86 οὗὨἨ {π6 οΥἱρῖηδ] δα μοσ. [1 7υ8βίϊς6, πονγόνον, ἰο Ὦγν, Πανί ἄβομ, 
ἦς ΠΥ Ὀθ Βίαἰοα ὑμδὺ 18 γψοϊα πη ΠΟῪ ἴοττηβ ἃ αἰβιϊποὶ ὑγθαῖβθ οὐ “" ΤΊ|ιῸ 
Τοχί οὗἩ {πῸ ΟἹά Ταοβιδιαθηῖ, νι 86 Ττοδῦβα οὐ 'ιειὸογοά Τηϊογρτγοίαςοη," 
ὅζο.; ὙΈΙΟΒ 8. σοΟμΟἰπυθα ΟἹ 8816, ὑπαῦ (Πο80 γγὰο δρργονθ οὐ 8 ν]θν8 
ΤΩΔΥ Ρυτοθ 86 ἰΐ 85 ἃ ρογίΐοῃ οὗ 86 πον ϑάϊ οι οὗ {}|8 ΟΥ̓Κ. 

Τ᾽ Αὐΐδον οὗἉ {πὸ “Βοοῖκ οὗ Βονοϊδίίοη ἰῃ ατθοκ, οαϊοα ἔγομη Αποΐοπί 
Αὐἰβον 98, νυ 8. πον ΕΠ Ρ] 8ῃ Ὑ  γβίοη δπᾶ Ὑαιουβ Εθααίηρ," 1844; 
“Τῆς Βοοκ οὗ Βονοϊδίίου, ὑγδηβὶαἰθα ἔσο {Ππ6 δποϊθηΐ ἀὐτοοκ Τοχὶ," 1849: 
“«Ηρῦτον Εθδάϊηρ 6880} 8,᾽ 1845; ““Ἡδδα8 οὗ Ηθῦτονν ατδιημαγ," 1852; 
“ ἘΘΙΏΔΓΚ8 οὐ (86 ῬΓΟΡΒοίϊο Υ βίο ἴῃ 86 Βοοκ οὗ ἢ δηῖ6),᾽" 1847; ἃ πον 
οἰ οι, τον βθά δηα θη]αγροά, 1852; “ οίθηςθ οὗ ὑπο Αὐὐμοηίιοἰ ἐγ οὐὗἁὨ ἐπ 
Βοοῖς οὗ Παηΐ6]," 1852 ; “ΤῊρ “Δ ηβθηϊϑβ : ὑπ ὶν Ε͵86, Ῥαγβθουϊίοι ὈΥ [ἢ 
768υ}8, δα οχἰβιΐηρ Εοιηηδηΐ," 186] ; “Τὸ Οτὶρίμδὶ Τδηραδρο οὗ ϑ8ιί. 
Μαιβονγ δ αἀοβροὶ," 1860; “ Ηϊβίογτὶς Ἐνίάθῃοθ οὗ {πΠ6 ΑὐὐΒογβΒρ δά 
Τυδηβτηϊβδίοη οὗ {πΠ6 Βοοῖβ οἵ {Π6 Νον Τρβίαιηοηϊ,᾽" 1862; “Απ Αοσοουπί 
οὔ {πὸ Ρεϊηίοὰ Τοχί οὗ μὸ αἀτοοκ Νὸν Τοβίδιηοαί, ἢ ΕΘ ΙΓ ΚΒ οὐ 18 
Ἐονίβίοη ὑροη Οτἰἐἶἰοα] Ῥυποῖρ]οβ," 1854; “«Τῆο Οατοοκ Νον Τοβίδιηθηὶ, 
ψν ἢ Ὑ ἀγίουβ Εθδάϊ πρδ ἔγοπι Αποῖθη [7 πολ] Μ55., διο., 1867; “Εδο-Β᾽ πη}}0 
Ἐκ εοη οὗ (π6 Οοὔθχ Ζελογπίλ 8," 1860, 



ῬΕΈΚΒΑΟΘΕ. ἸΣ 

αὐ]! οαὐϊο8 ἔρον ὑπ6 ψορκ, ἔροτὰ Ὦ18. Ῥγονιουϑν μι} 15η68 

Οοπίγιθυϊίδοηβ ἰο ΒΙΌ]1οα] [Γιιογαΐασο. ΤΉ ΤΟΒρΡΘΟΙγΘ 
Ῥγρίδοθβ οοηΐδϊῃ ἃ. βίδίοιηθηῦ οὗ ψῃδὺ (ΠΟΥ μᾶνθ ΒΟΥΘΓΘΙΪΥ͂ 
ΒΟΟΟΙΏΡ]15Π6α. 

ΤῊΣ ΕΟῸΥ γο]ατη68, οὗἩ το 0Π6 ΟΥΤΕ ΠΟῪ οομϑιβίβ, Μψ11}} 

θ6 ἴουπά ἰο φοταρτῖβα {π6 ΤΟ] ΟΠ σ᾽ ἰοΡ]08: --- 
ουυΜΕ [. (Ὁ {[μ6 Αὐΐῃοῦ) οοπύδ! 8 ἃ ΟἙΙΤΙΟΑΙ, ἹΝΟΌΓΕΥ 

ἹΝΤΟ ΤῊΒ ΟΕΝΟΙΝΕΝΕΒΒ, ΑΥΤΗΕΈΝΤΙΟΙΤΥ, ΠΝΟΟΒΕΟΡΤΕ. ΡῈΕ- 
ΒΕΒΥΑΤΙΟΝ ΑΝῸ ΝΒΡΙΒΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ ΗΟΙΥ ΒΟΒΙΡΤΌΒΕΒ; 1η- 

οἸυάίπρ, διηοηρ οΟἴθα βυ)θοῦϑ, ἃ οορίουβ ἱηνοβι ραίίοη οὗ 
Τοϑυϊ τη Ἶ68 ἴο {π6 Ἰοδαϊηρ ἴαοίβ τϑοοραθα ἴῃ ἰῃ6 ΒΟΥ ΡΓ6Β 
Ὀγ Ρσγοίΐδπο Αὐΐδουβ, Οοἱπβ, ΝΜ 6 4415, [βου ρύϊοηβ, δηα Αποϊθηῦ 

διταοίατοβ. ΤῊΪ5 15 [0] ονγθα ὈῪ ἃ {1]] νίϑνν οὔ ὑπ6 δυρυταηθηῦβ. 
εἰἴογταορα ὈΥ ΜΊΓΔΟ]68 δηα ῬΤΟΡΏΘΟΥ ον {μα [ηϑρ᾽ταύοη οὗὨ [Π6 
ΘΟΥΙΡ[ΓΕΒ, δηα ὈΥ ἃ ἀἸβουββϑίοῃ οὗ {μ6 [πΐρυμδ] Εν! ἄθησο [ῸΓ 
{Πποῖν ᾿πβρ᾽γαϊίοη, ἔτη δῃ6α Ὀγ ὑῃ6 ΘΟ ΡΠ τ λΥ δηα ΕἸ ΧΟΘ]]θηθΘ 

οὗ [86 Βοούγίπ68, ἀπα Ὀγ πε Ῥυτν οἵ μ6 Μογὰ] Ῥσδοθρίβ, το - 
ν 6 8164 ἴὴ ἴδε Β1016;---ἰῃ ΗΔΥΙΔΟΩΥ 80 08: 801η᾽ ὈΘύνγθ ΘΥΘΥΥ͂ 

ρατὺ;---ἰῃ6 Ῥγοβοσναίίοῃ οὔ {116 ϑουϊρύααβ ἴο {π6 ργαβοηΐ {τη ; 

--Δῃα {μον ΤοΠάοποΥ ἴο ῥτοιμοῖθ ὑμ6 ρῥγεβοηῦ 8ηα δἰθγηδὶ 
ΠΔΡΡΊΠ688 οὗ τἸηΔη ΚΙΠπα, 848 ουϊποθα ὉΥ 8η Η] βίου δὶ νον οὗ 
{86 Βομοβοῖαὶ Εἴἶδοίβ δούυδ}]ν ργοάυσθα ἴῃ ΘΥΟΥῪ δρὲ δὰ 
ΘΟΙἰΓΎ ΟΥ̓ ἃ οοΓα 4] τϑοθρίΐοη οὗ {π6 ΒΙ0]6; ἱοροίμον 1 

δ τοξαϊαίίοη οὗ [ῃ8 ὙΘΥΥ Πυϊμθροῦβ ΟΡ]βούϊοηΒ ψὨϊοῆ αν 
Ἀδϑϑὴ ὑτραὰ δραϊηβῦ ὑῃ6 δουρίυγοβ 1η τϑοθηΐ 1πΏ40] ρα] 1οα- 
1Ἰ0η8. ἀπ Αρρϑῃάιϊὶχ ἴο {18 γ ΟΠ) 6 ΘΟΙΏΡΓΙΊΒ6Β ἃ ρϑΥ ΟΡ 

χϑιηϊηϑίϊοη οὗ ὑπ6 ΒΟΟΚΒ ΘΟΙΏΤΩΟΉΪΥ ἰθττηθα {Π6 ΑΡΟΟΓΎΡΒ8, 

Δα οὗ ἴΠ6 ΠΘαβοῦβ [ῸΓ ὙΙΟΩ ὑῃμον ἀγα το]θοϊθα ἴτόοτὰ {86 
ὕδποη οὗ {Ππ6 αἀἰν! ΠΟ Ιν ̓ πϑριτοα δουρύυγοϑ, ὈΥ 411 {Π6 Βοοττηθά 
ΟΥ Ῥχοίρδίδηῦ ΟΠ θ6Β; δηα 8180 ἃ τ υϊθ οὗ {86 ΜΊγΔΟΙοΒ 

οὗ ([μ6 ᾿Αβοθῃηβίοῃ οὗ “9}6808 ΟἸ σὶβδί, δα (Π6 Ποβοθηΐ οὗ {ἢ 6 

Ηοΐγ ϑριγιύ οἡ {μ6 Αροβί]θβ, δπᾶ οὗ {μ6 Ὠ:Π Πα] 0168 δἰξοπμἀδηΐ 
οἢ {μ6 Ῥγοραρσαίίοῃ οὗ ΟΠ γἰβυϊδηϊγ. Τθβο αἸβουββι 5 8.6 
[Ὁ] οσσοα ὃγ ἃ Τ80]16 οὗ [Π6 ομϊο ῬΓΟΡΏΘΟΙ6Β τοϊδῦνο ἰο 86 
Μεββίδῃ, θοῦ ἴῃ {μ6 ΟἹ]ά δηὰ Νὸν Τοβίδιηθηΐβ, πα ὈΥ͂ 80 
δχδιηϊηδίϊοη οὗ {Π6 ἀοῃτ 6 η 688 ΟΥὨ ΦοΒΟρΡι5᾽᾿5 ὑοΒ ΕἸ ΠΠΟΉΥ Θ0Π- 



Χ ΡΒΕΕΑΚΓΕ,. 

σΟΡἶηρ 96808 ΟἸγϑῦ; ὑορϑύμοῦ τι 8 Θχϑιηϊηδίϊοῃ δηᾷ 
γοξαϊαϊίοη οὗ {88 ρῥυϊποῖραὶ οοη γδαϊούϊοηβ ὑο ῬΆΠ]ΟΒΟΡΗΥ δῃὰ 
186 Ναΐαγα οὗ ΤΗΪηρθ, δῃα ἴο Μογαδ τυ, το ἅτ [8186]. 
8] ρα ἴο οχϑῦ 1 ὑπ6 δουιρίυγαϑ. 

Τὴ 86 βυϑὺ οαϊοη οὗ {118 οὐ 6 Αὐΐποῦ δα ρίνθῃ 
ΟὨΪΥ ἃ ΨΟΙῪ ὑτθῦ ου ]1π6 οὗἉἍ {86 ᾿ν] ΘΠ 668 0} ὑμ6 ΘΠ] ΠΘΏ 685 
Θηα Τηβριτδύϊοη οὗ {πμ6 ΟἹ] Τοβίδιηθηῦ, ἃπα ἃ τλοσο οχίθηαθα 
νίον οὗ {π6 Οδπυΐϊποηθββ, Οὐ! 1 Σὺν δηα Τπϑρίγαύίοη. οὗὨ {86 
Νοῦν Τοβίδιηθηῦ; δηα, Ὀαδίηρ ἈΠ] Ωρ ἕο ϑαρτησηῦ, ἈΠΗ6- 
ΟΘΒΒΑΤΙΥ, ὕΠ6 Πυτη ον οὗ ὑγθαύϊβθβ Ὄχσίϑηῦ οπ 688 βι]θούβ, 
ἢ τοίουυθα [18 τθδαᾶθιβ ἴο ἃ ἴδ ὙΏΙΟΆ 816 50] δοοοπηΐθα 
{86 τηοϑὺ συ 16. [|ἢ ῬΥΘΡΑΥΪΩρΡ ἃ ΒΘΟΟΠμα θα] οη ἔῸ [ἢ 6 

ῬΥ658, ἴῃ 6 γρὰνρ 1820, 1 γγ88 [18 ᾿πίθη οι ὑο ΘΟΠαΘΏΒΘ 
{Π|686 ΤΟΙΏΔΙΈΒ, 8ηα ἴο 5] 01 ἃ ἔδν δα αλύοηδὶ ΘομΒ᾽ ΘΓ ]0Ὴ8 : 

Ῥαΐ Βα γγὰβ ἱπάυορα ἰο ἀδνίαΐα ἔγουη {18 ἀδϑίρτι ὈΥ {πΠ6 6χ- 
ἰδηβῖνα οἰγουϊαίλοι οὗ 1η8. 46] σοῦ ΚΒ δα ἰτγδοῦβ, οβ6 ἀνονρα 

ορ]ϑοῦ 88, ὈΥ ὑ86 ὉΠΌ]ΙΒΠϊπρ' Γ6-δββουίοη οὗ οἱὰ δῃὰ οἴϑη- 
τοξαίβα ΟὈ]δούϊοηΒ, ΟΥ ΟΥ̓ ΒρΘοϊουβ 15] 8 ]ΟΠ8, ὑ0 ὉΠαΘΙΤΆΪ 6 
Δα ἴο βυρνοσγύ {Π6 Το]]ρίοη οὗὁὨ «6818 ΟΠ γσὶϑί -- “6 [86 Ρ1Π1ΔΡ οὗ 
Βοοϊούγ, {6 βαΐδβραδτγα οὗ παίϊοηϑ, [86 ραγϑηὺ οἵ 8οοΐδ] οὁσάϑζ., 

ὙγΒ1Οἢ δ΄οηθ 88 ῬΟΘΡ ο οὐγὉ {86 ἔᾳΤΥ οὗὨ ὑπ6 ρδββίομβ, δπα 
ΒΘΟΏΓΤΘ ἴο ΘΥ̓ΘΤῪ ΟἿΘ ἢ18 Τρ ἰ5; ἰο {86 ἸαΡουίουβ {86 τονγασα 
οὗ ὑμποὶν πα υβίτγ, ἴο {π6 ΥἹΟΒ {Ππ6 οηὐογταθηὺ οὗ {π6]} ὑγρά ἢ, 
ἴο ΠΟΡ]68 ὑπ6 ργββουσδίϊοῃ οὗ {ῃ 61} ΒΟΠΟΌΓΒ, 8Πα ἰο ῬΥΪΠΟΘ68 

{6 5811} οὗἨ ὑπϑῖν ἐῃγόοηο8." (4164 Ρομ ὈΥ̓͂ παπη6 ἔτοτη 
{86 ῥΓ6Β8, ἴο ΘΟ Β 6 ̓ 8686 ΟὈ]θούοηβ ἰο Ὠῖν! πα τονϑύϊοῃ, 
186 Αὐὐδοῦ ἔο]ῦ 10 Ὠ18 ἀπὺν ποὺ ὕο ΒῃσῖηΚ ἔγοτα {Π 6 ἰα8Κ; δῃὰ 
88 6 δηϊδροηϊϑίβ οὗἨ ὑπ ϑουϊρύυσοθ ἤν ἢ ΒΟ]6 ἀδθρυθο 

ψυ]θα {Π6 στουπαβ οὗ ὑμὶν αὐΐδοκβ, μ6 ἱῃαα]ρθ8 ὑπ6 ΒΟΡ6 
ἐμιαῦ ἃ ἰδιηρογδία ἀἸβουβϑίοῃ οὗὨ (818 βι δ] οὗ, δοοοτητηοααίοα ἰο 
116 Ῥγδβοηῦ {1Π|68, ΤΥ Ὀ6 ποὺ υπδοοορίδθ]α ἰο {6 ΒΙ1Ὀ]168] 

ὐαἀθηῦ, Ὑ7Ο ΤΩΔΥ͂, δὖ ϑοιλθ ξαύαγα ἰλπλ6, ΡῈ ΘΧροβϑα ἴο τηθοὺ 
νι (Π6 ΘΠΘΙ168 οὗ (ἢ6 δοτιρύαγοθ. [0 ΤῊΔΥ, Ρουμδρ8, Ὀ6 
ὑπουρύ ὑμαῦ {π6 σγυοββ δα 1ΠΠΠ|Ό06Γ81 ΤΩΔΏΠΘΙ 1 ἩΨὮΙΟὮ ΒΟΙῚΒ8 
οὗ {π6 ῥγοἀποίϊοῃβ ἴῃ αποβίϊοηῃ μαννα Ὀθθη οχθουίθα, τη θΒ 
ὑπο ἀμπουῃγ οὗ ποίϊοα : Ραὺ (45 {8686 1πῆ.46] ο᾿]βοί: 8 



ῬΒΕΕΑΟΘΕ. χὶ 

σορίϊηαο ἴο Ὀ6 ΤΟρΡΥΪηὐθα δηαᾶ οἰγου]αίθα ) πού! ηρ᾽ ΒΌΓΟΙΥ ἰ8 
ἀπο ν οὗ πούϊοθ {μαῦ 18 ΘΔ] συ]αίοα ἰο τλ18]68α Π6 ἱρῃογδηΐ 
ΟΥ {Π6 ὉΠΎΆΔΥΥ ; δηα ὑμποιρῆ βοὴ οὗ {Π6 οβ]θοί! 8 τϑὶβεᾶ 
ὈΥ ἴμ6 Τηοαοη ΟΡΡΟΒθΒ οὗ νι μο ον β]δύϊοη Δ. 6 80 ΘοδγΒ8 
88 ἴο ΟΔΙῪῪ ΜΠ} {ποτὰ ὑμ6 }} οσσῃ τοβυϊαίϊοη, γοῦ ΟΥΠΘΙΒ ΔΓΘ 
80 ΘΟΠΟΙΒΘΙΥ 8ηα ΒρΘΟΙΟΌΒΙΥ ΘΧΡΓΘΒΒ6α, 88 ἴο ἀοιηϑηα βου γα] 
ῬΒΡ68, ---ῃ ΤΘΒ] ΟὗὨ ΤΏΔῺΥ ἀδΥβ᾽ ἸΔΟΥΟΌΒ ΓΟΒΘΘΓΟΝ,, ἴῃ ΟΥΘΡ 
ἰο ἀοίθοῦ {μ6}} ΒΟΡΒΙΒύΤΎ δῃὰ {8]ϑθῃοοά, ΤῊ Αὐ ΠΟΥ ἢ88 ΟΠΪΥ 
ἴο ΘΧΡΤΙΘΒ8 [18 δαάθηΐ ἤορθ, ὑπαὺ {818 ραγὺ οὗ ἢ18 ἸΔ ΟῸΥΒ ΤΏΔΥ, 

{πγουρὰ [Π6 Ὠίν!ηα Β] 681 ηρ᾽, ΘΠ80]6 18 ΓΕΔΘΙΒ ἰο μῈ γϑααν 
ΑἸΤΑΥΒ ἰὸ σίυθ αἢ αἸ ΒΊΟΥ ἴ0 ἘΨΕΕΥ ΜΑΝ ἐλαΐέ αϑζοίδ, ἰζθηι α 

γεαϑοῃ οἵ ἐλ6 δορ6 ἐλαΐ 18 τη ἴλόηι (1 Ῥοῦ. 111. 1ὅ.}; δἀπα δ τηοβί 
ΘΒΓΠΟΒΟΥ τοαιοϑίβ ὑμαὺ ὑΠ6Υ {11 Θχδυηὶπα δῃηα οοσαρίπο, τι 

ΟΒΠαΟΌΣ δηα αδἰΐζθπίϊοη, {Π6 ν ΥΙΟῚ8 νυ] ἀθηοοβ ἤθα δἀἀαορα 

ἴου 186 ἀφηυΐπθπθββ, Αὐὐπϑηνοἰῖν, Οὐβα! 1 1γ, δπὰ Ὀϊνὶμα 

Τηϑρί γαϊΐοη οὗ {86 Ηοὶγν βογιρίυγοβ ; δῃὰ ὑμθῃ ΒΟ]ΘΙΊΏΪΥ δηὰ 
ἀ 61 Ρογαίοὶυ, 88 γαίϊομαὶ δηα δοοοιηΐβ]α Ὀοίηρβ, ἀβάπος {μα 

ΤΠ οΌποα ἴγουη π6 ὙῈ0]6, Ὁ ὙΒΊΟΩ Π6Υ ταυβύ ΠΟΥ δου 
ΔΏΒΥΘΙ δὖ {Πρ ΤΊ υΠαὶ οὗἁ {Π6 ΑἸ] ρὨΐΥ. 

γουῦμΜΕ ΠΠ|. (τον!βοα δηα οἀϊίοα Ὀγ (6 δν. Φοβη ΑΥτο), 
15 ἀονοίοα το {πΠ6 ΟΒΙΤΙΟΙΒΜ οὗ {86 ΟἸ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ δῃα ἴο 
ΠΟΕΙΡΤΒΕ [ΝΤΕΚΡΕΕΤΑΤΙΟΝ ρΌΠΟΓΑΙΥ, ἴῃ ΤΏΤοα Ῥαγίβ. 

ῬΑΒῚ [᾿. ὁ ἰδ6 ΟἸἙΙΤΙΟΙΒΜ οὗ 86 Ο᾽ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ, ἰῃ- 

οΙυάο8 Πιβαυ 81:1 00}8 ΟΝ 108 ᾿μΔηρΊιΔρΈ8, ΕΒΡ6οἾ4}1ν (Π6 ΠΟΌΓΟ 
Τιδησυάρο; {86 Ηἰδβίοσυ οὗ {πὸ ϑεῪαογοὰ Τοχί, βοίῃ Μαπυ- 

Βουϊρύ δὰ ΡῬυϊηίά:; {π6 οῦγορϑ οὗ Οὐ οΐβιη, νἱΖ. ΗΠ ΘΌγονν 

Μδηυβοσὶρίβϑ δηα ἀποϊοηῦ Ῥυϊηίθα ΕΠ] 0η8, Αποϊθηῦ οι" 

βίοῃϑ, Ρδγ8 1161 Ῥαββαροβ, υοίαίομβ ἔγοση {π6 Ο]α Τοβίδιμθης 

ἴῃ {86 Ναν, Θυοίδίϊοηβ τηδ6 ὈΥ “618 Αὐὐμουβ, δηα ΟΥ1- 

68] Οοπ]θοίασο, τ ἢ Β0]65 [ῸΓ {Π6 ΔΡΡΙοδίοη οὗἉ 86 δουγοθβ 
οὗ ϑδογβᾶ Οὐ ]οίδιη. Τα αἸβουιββίοη8 ἃὺθ 1Ὁ]]ουσοα ὮΥ ἃ 
ΤΑ4}]16 οὗ {μ6 Θυοίδιίουβ ἔροιὰ 86 ΟἹα Τοβίδιηθηῦ ἴῃ {86 

Νον ἴῃ ἰῆγοθ ρδγα]]6ὶ σο]ασηηϑ, (86 Ηρῦτον Τοχί, {86 

δοερίπεριηῦ Οὐκ Υ ουβίοῃ, δηα {86 αὐθοῖ οὗ {π6 Νὸνν Ταβίδ- 
τηθηΐ, ἢ 8η ἘΠ ρΡΊ 88} Ὑ ΟΥΒΙΟυ. ϑηποχοά ἴο δδοῖ, ἰορθῦμοῦ 
8 1 υβύγαΐνο ΟὈβοσνεαῦοηβ ου 86 ΕἸΧύθυμδὶ δῃᾶ ΤηΐογηΑ] 



ΧΙΙ ῬΒΕΕΛΟΣ. 

Εογιη οὗ {{|᾿|86 Θυοίαϊοηβ. Τ|ι5 αγύ δοῃ 685 τ ἃ γιοῦ 

μούϊοα οὗ Ηδγιηοηῖοβ οὗ δου ρύαγο. 
ῬΑΒῚ 11. ὑγοαίβ οὐ ΟΒΙΡΤΟΒΕ ἹΝΤΕΒΚΡΕΕΤΑΤΙΟΝ, ἴῃ ΤΎΟ 

ΙοοἸκ8. 

οοκ 1., οῃ {86 ΟἜΝΕΒΑΙ, ΓΒΙΝΟΙΡΙΕΒ οὗ ἹΝΤΕΒΡΕΕΤΑΤΙΟΝ, 
ἀἰβοῦββθ5 ἴ[μ6 Τηϊογργοίαίοη οὐὗἨ ϑοσιρύαγε ΤΟΥΤΏ8, ΘΟ ΓΙ ΒΡ; 
δ ᾿ηγοϑθραίιουι οὗἨ [Π6 τηρϑηϊηρ οὗ Ἦ ογαβ, δῃα ραγίϊου ἂν 
ΤῈ]65 ῸΓ δϑοουίδι πῖηρσ ὑμ6 ἴὕϑα8 Γοααθηα 1]; 8186 (6 τηοᾶς οὗ 
Δβοουαϊ πἰηρ {πΠ6 δθπβα οὗ βουρίασα ὈΥ {ῃ6 ΘομΒΙ ἀογύοη 
οὗ ἴΠ6 Βυθ)]θοο ετηαίίον, [6 Οοηίαχί, Ῥάϑγα}16] Ῥδββαρθβ, [ῃ6 

ΘΟΟΡΘ, ὑ886 ΑΠΔΙΟΡῪ οὗ αι, ὑορούμος τι ὑῃ6 Αβϑιβϑίδῃοθ 
ἴο Ὀ6 ἀογγοα ἔγοιῃ ον θη Υ τἰΐοσβ, [μ6 Οασὐθοκ ΕΔΌΠΘΓΒ, δπὰ 

ΗἸϑύου!ο] δηα Εἰχύθστδὶ ΟἸγουταβίδῃοοβ ἴῃ {π6 Τηὐογργοϊδίϊοη 
οὗ δουρίαγσο. Τδὸ Επχύρηὐ οὗ [ηβρ᾽γαίϊοη 15 ὑΠΒ6 δχδιιϊηθα, 
Δα βοῖὴθ Οὔ ϊοηΒ 8.6 τηΏ846 οη. (ΟΙΤ]Θ ἢ 81168. 

Βοοκ 11., οἡ {π6 ΞΡΕΟΙΑΙ, ἹΝΤΕΕΡΒΕΤΑΤΙΟΝ Οὗ ΞΟΕΙΡΤΌΒΕ, 

ΘΟΙΠΡΓΊΒ6Β {π6 Ιηΐογργοίδϊιοῃ οἵ 18 ρα γαύνα ἰδησπαρο, τὴ ἢ 
ὃ Ῥαυ ον Ε ΧΙ πδύϊοη οὗ ΤΤοροδ, Μοίοηντωῖθβ, ΝΜ οί ρἤΟΥΒ, 

ΑἸ]ΟροΣΪοθ, ῬΆΥΔΌ]οθ, ΡῬΥον 8, δηθὰ γαυϊοῦβ ΕἸἼσασοΒ οὗ 
ΟΡΘΘΟΒ; {Πη6 Ἰπἰογργοίδίοη οὗ {μ6 Ῥορίϊοδὶ ραγίβ οὗ δ. υ]ρ- 
ἴυγα; ῃ6 δριγιύααὶ! Ιηϊογργοίδίοη, σι} ἃ αἰβουββδίοη. Οἱ 
ΤΥρΡοβ; {μ6 [ηἰογργοίαϊοη οὗ δογρύίυσε Ῥσυορῃθοῖθβ; {ἢ 6 

Ποούν 8] δπα Μογδὶ [πἰογρσοίδίοη ; {86 Τηἰογργοίαϊοη δηᾶ 

Μϑδῃβ οἵ Παγιηοηϊβίηρ Ῥαββαροβθ βοὴ δια Ὁ]]αροα ἰο Ὀ6 
Οοπῃὐγδαϊοίογυ ; δηα {π6 Ιηξογθηῦαὶ πὰ Ῥγδοίοαὶ Βοδαϊηρ οὗ 
ΘΟΥΙΡ[ΌΓΟ. 

ῬΑΕΤ 1171]. οοηΐδ! 8 8ὴ ᾿ΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ ἰο ἴμ6 βονοσαὶ ΒΟΟΚΒ 
Ὁ {86 Οὴ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ, 8πα (ῃ6 ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

Ιῃ γοιῦμε {Π], ΜῈ} Ὀ6 ουπμα ἃ δυύμμάαυ ΟΕ ΒΙΒΙΠΙ͂ΟΑΙ, 

ΑΟΕΟΟΘΒΑΡΗΥ ΑΝ ΑΝΤΙΟΌΙΤΙΕΒ (ΌΥ ὑμῈὸ Αὐυΐμοῦ), ἴῃ ἔοαῦ 
Ῥαγίθ: ----- 

ῬΔῈΤ 1. ᾿ποϊα 68 8 οὐ ]1πὸ οὗ {μ6 ΗΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, δπᾶ ῬΒυ- 
ΒΙΟΑΙ, ΟΕΟΘΒΑΡΗΥ οἵ (6 ΗΟΙΥ ΓΑΝΌ. 

ῬΑΕΤ 1. ὑγοαΐβ οἡ ὅπ ῬΟΙΜΤΙΟΑΙ, ἃπα ΜΊΠΙΤΑΒΥ ΑΕΕΑΙΕΒ 
Οὗ [86 ΦΕΤΝΒ, δα οὔμοσ παύϊοῃβ ᾿μο] ἀθηία]]ν τηθηὐϊομθα ἴῃ {86 
ΟΡ ΓΒ. 



ῬΒΕΕΑΟΘΕ. ΧΙ 

ΟΡΡΑΒῪ ΠΙ. ἀΐβουββοα [(ῃ6 ΘΆσΒΕΡ ΑΝΤΙΟΟΙΤΙΕΒ ΟΣ ΤῊ ΦΕΎ, 
ΔΙΤΔΗΡΟα ὉΠ66} {86 6868 οὗἩ δεαογϑα ΡΊδοοβ, ϑδοσθὰ Ῥθυϑοβ, 
σΔΟΡΘα ΤΊΤΩΘΒ δῃηα ϑ'βδβοῃβ, 8δηα {6 σΟΥΤΌρ ΙΒ οὗ Κα] σίοη 
ΘΙ Οηρ᾽ π6 9678, ὑμεῖν [ἀο]α ΤΥ πα ναγίοιιβ ϑϑοίβ, ὑορϑίῃοῦ 
ὙΠῸ ἃ Ποβουρύοη οἵ {μοῖρ Μογαὶ δῃὰ οὶ] σίουβ δίδίθ ἴῃ {86 

ὕπὴ6 οὗἁ 688 ΟἸ τἰβέ. 
ΡΑΒῚ Ι΄. ἀἰβουβθοβ Π6 ΠὨΟΜΕΒΤΙΟ ΑΝΤΙΟΌΙΤΙΕΒ, ΟΥ ἰῃ6 

ῬΒΙΨΑΤΕ [1ῈῈ, ΜΑΝΝΕΒΒ, ΟὕΒΤΟΜΒ, ΑΜΟΒΕΜΕΝΊΒ, ΕΤΟ., οὗ [ῃ6 

δον, δη ἃ οΥΒΟΥ ΠδύϊΟΠΒ 1πο] ἀθηἴ8}}Υ τηθηὐοηθα οὐ δ] ἀρὰ 
ἰο ἴῃ {ῃ6 ΗΟΙΥ ΒουϊρίαΓο8. 

Απ ΑΡΡΕΝΌΙΧ ἰὼ {815 ΤΗΙΤα Μο]υπια οοηίαϊηβ (Ὀ ΘΒ 68 

ΟΠ τοπΟΪορῖοαὶ δηα οἵα ΤΆ0168, οὐ Μοπουν, Ἦ εἰσ αΐβ, δπὰ 

ΜΘΑΒΌΓΕβ,} ἃ ΘΟ 0186 ΠΙΟΥ]ΟΠΔΤῪ οὗἁὨ {π6 ϑ'τρο]104] Πδηρσυδρο 
οὗ δογρύαγο, ἰο [80 ]}ταἴ6 ὑμ6 τοδαϊηρ οὗ {μ6 Ῥοσρίϊοδὶ απὰ 
ῬχορμοῦοΆ] ΒΟΟΚΒ; δῃᾶ ἃ ΒΙορυδρῃίοαδὶ,, Ηϊβίοσι αὶ, δπα ἀθο- 
ΘΎΔΡὮΙΟΑΙ ΙΟΙΙΟΠΔΥῪ οὗ {π6 τηοβὺ αἰ ϑιπρυ βῃθα ῬΘΓΒΟΉΒ, 

Ναίϊοηβ, Οουπίτ!68, δηα Ῥ]Δ668 τηθηὐοηρα ἴῃ {π6 ΒΙ1Ό0]6, 68ρ6- 
οἰΔΠγ ἴῃ {86 Νὰ Τοβίδιηθηῦ; ᾿πομαϊηρ πη δρβίσαοι οὗ 
Ῥγοίδμπα Οτιθηΐδὶ Ἡϊβίοσυ, ἔγοτη ὑ886 ὑϊπη6 οὗἨ ϑο]οιηοῃ ἴο {86 

Οαρ νιν, Π]υβίταϊνο οὐ {μ6 Ηϊβίοσυ οἵ πὸ Ηρφῦγοννβ 88 
τοίοστοα ἰο ἴῃ {μ6 Ργορμοίς ΤΥ ΤἹΠΏΡΒ, δηα ργϑϑοηίηρ Ηϊϑἴο- 
γ1.8] Νοίϊςοβ οὗ {π6ὸ Εργρίύίδη, Αβϑυγίδη, Οδ]ᾶβθε, Μβάΐβῃ, 

δα Ῥογβίδῃ δα ρῖτοβ. [Ι͂ἢ {18 Π1ΟὐΠΟΠΔΙΎ 816 ᾿ἱποογραγδίεα 
Βδέδγθμοθβ ἰο {6 ΡΥΪποῖρα] Μαίίοβ σοηϊαϊποᾶ ἴῃ {π6 ΤΗΙνα 
γοϊαμηθ:; 80 838 ἴο γϑηᾶϑν 1, ἴῃ ἔδοῦ, Ὀοὺ ἢ ἃ. ΘΟ ΟἾΒ6 ΒΥΒΤῈΜ 

δΔηἀ ἃ ΒΙΟΤΙΟΝΑΒΥ͂ ΟΕ ΒΙΒΙΙ͂ΟΑΙ, ΑΝΤΙΟΟΙΤΙΕΒ. 

Ι͂η {818 γοϊυσηθ {πμ6 Απὐποῦ ἢ88 αἰοιηρίθα ΟὨΪΥ ἃ βΒΚοίοῃ 
οἵ ΒΙΡΙ]1ο41 ἀθορταρῦυ δμὰ Αὐὐϑαυϊθβ. Τὸ ἰᾶνα πτι θη 8 
οοτηρ]οίθ ὑγθαίϊβα οὐ 818 ᾿ηΐθυθβῦηρ 80] οί, ---- Δ88. ἢ6 ΘΟῊ- 
οοἶνοϑ Β 0 ἢ ἃ ὑγοαίϊβα Βῃου]α Ὀ6 ττιίθη,.---- το] ἤᾶγο τὸ- 

αυϊγοά 4. ΤΟΥ ὨΘΑΙΙΥ Θα08] 1η οχίθηῦ ἰο {π6 ργοϑοπί: Ραΐ 
1πουΡ 6 88 Ὀθθη ἀθβίρσῃθα]ν Ὀσ]θῖ ἴῃ {818 ραγῦ οὗἉ δῖ8 ὑπο ν- 
ἰακίηρ, Βα ᾿πἄυ]ροβ (Π6 ΠΟρΡΘ ὑπδὺ ἔθ 7 γ68}}ν Θββϑῃ 8] ροϊηΐβ, 
οοῃηθοίοα τι σδουθα ΑπΟαυ 168, Ὑ111} ΔΡΡΘδῦ ὕο αν Ῥθθῃ 
οπτ  αα, 



χὶν : ῬΕΕΈΒΑΟΘΕ. 

γουῦΜΕ ΙΥ΄., ἴῃ το Ῥαγίβ, 15 δρρυορσγίθα ἴο ΤΗῈ [11 ῈΠΑ- 
ΤΌΕΒ ΑΝῸ ΑΝΑΙΥ͂ΒΙΒ ΟΕ ΤΗΒ ΝΕ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ. 

ῬΑΒΤῚ Ι. οοπίδ!ηβ δὴ ἱπίγοαπούοη ἴο ὑῃ6 Ταχύμα] ΟΥ 1οἶδπὶ 
οὔ {86 Νὸνν Τοβίατηϑηὺ (ὃν τσ. ΤΊ͵Θρο]168) ; ἱποϊααϊηρ' {π6 ΟΒ8- 

τοίου βί1.98 οὗ π6 Νὸνν Τ᾽ οβίδσηθηῦ ασθοκ ; {π6 Εἰχύοσμϑ] ΕὍΤΤη, 

Ὀιν ϑίομβ, Μαγκϑ οἵ Πιβυϊποίοῃ, ἄσ., οὗ ὑπ6 Ταχὺ οὗ 6 Νὸν 

Τορίδιηθηῦ; 8πα γαγίουβ Ποβάϊηρθ. Τῆθ86 αἸϑοιββί ΟἢΒ 8Γ6 
[0] ονναᾶ ὉΥ͂ ἃ ϑγϑβίθσηδίιο (]αβδι βοδίζοῃ οὗ ὑπ Μαπυβοσιρύ )ο- 
οαπηρηΐδ, δα ὈΥ͂ ἃ ΤΟΊ ΕΥ οὗἩ {π6 ΤἬΘοΥ 68 οὗ Ββοθηβίοη οὗ Μδ- 
ΠΒΟΥΡί8 ργοροβϑα Ὀγ ασίθβθδοι, Ηρ, ὅοἢο12, ἀπ οὔθ 18 ;--- 
δῃ. ΕἸχδτηϊπδίϊοη οὗ ὑπὸ Ομάτρο ὑμαὺ οογίδϊ το Μαπυβουῖρίβ 
Βαγα Ὀθοη δἱίογοα ἔγοιῃ {88 [,6 01 :--- δὴ Ασοουπὶ οὗὨ {86 γε- 

Ἰοζίδηῃ ΒοϑαϊηρΒ ;--- ἃ ΗἸβίοτΥ οἵ {86 Ῥεϊηίεα Τοχί οὗ 86 Νὸν 
Τοβίατηθηῦ, ἔγοτῃ ὑπ 6 ΘΑΥΪΥ ρατὺ οὗ [Π6 β᾽χύδθοητῃ οοηΐασΥ ἴο 1Π6 
ῬΓοβοηῦ {{πῈ6 ;---- Ποβου ρύοπΒ (1Πυδβύγαῦοα τ] πυτηθγουβ Εδο- 
51Π1}]69} οὗὅὨἨ [86 ΤΩ δηοϊθηῦ ἃπα τη γ0 ᾿τηρογίδηῦ Μαπαβοσρίϑ 
οὗ {86 Νοὸνν Τοβίαμηοηῦ, ΘΗ ὉΤῈ ΟΥ ἴῃ ραγύ, θοΐΒ ἴῃ ποῖ8] ΟΥ 

Οαρὶίαϊ, δηᾶ ἴῃ Οὐγβῖνα ΟΥ ον μαιν ΟὙ ΘΟ ομαγδοίοσβ. Αἢἡ 
Ἐχατηϊηδίϊοῃ οὗ ὑπ6 Αποιϊθηΐ Υ᾽ ΘΥΒΊ0ἢ8 οὗ [6 Νοὸνν Τοβίδιηθηΐ, 

. ΘΟΠΒΙΟΙΘα 8ἃ8 ΒΟΌΓΟΘΒ οὗ βδοῦθα οὐ ]οίδιη, ποχὺ Βα ΟΟ6668: 

ΜΟΙ 18 ΠΟ] ονγοα ὈΥ ἃ Οὐἰτῖοα] Ἠ βίου οὗ {86 [,αἰλη Ὑ ΘΥΒΙΟἢ 8 
ἴπ α86 Ῥεοΐοσα {86 γυϊραῖα οὗἩ Φογοτηο, δηα οὗἁἨ 8 σουϊβίοῃ οὗ 
{86 Τιαὐϊη γυϊραῖο, ΘΒρθοῖ4}}ν {μ6 1 αὐιη Ὑ α]ραῖθ πον γοοοϊνοά 
88 οὗ ραγδαιηοπηῦ δας βου ὈΥ ὑπ6 ΟΒυΤΟΙ οὗ Βοιηθ; οὗ {Π6 
ΒΟΥΘΙᾺ] ΟΥσῖὰς δηα οἶμον Οὐϊοηΐαὶ Ὑ ΘΥΒΊΟη8, δῃα {πα σοίμϊο 
δα οὗμοῦ Αποϊθηὐ Ὑ  ΡΒΊΟΠΒ 1π 86 ἴῃ Ευγοραθ. Τὴ θϑυν 
ΟἸἰϊαύϊοηϑ τηδᾶθ ἔγοιῃ {86 Βοοῖκβ οὗ {πὸ Ναὸν ᾿Γοϑίδτηθηῦ ΓΘ 

παχύ ΟΠ ΒΙἀΟΥΘα 88 ΒΟΌΓΟΘΒ οὗἨ ΟΥ̓] ΟἾδῃ; ὙΈΙΟΝ ἃγὸ [Ὁ] ονσοα 

ὈΥ ἃ Βρθοΐδὶ δχδχηϊηδίϊοη (ὉΥ ἰμ6 ΑὐὐΠ0}) οὗἉ {Π6 ον] ἄθποθ ἔῸ 
διηα ἀραϊηϑύ ὑπ6 ἀϊδραϊεοα οἰαῖιβα ἴῃ 1 Φοδη ν. 7, 8. (τ 10} 18 
ΠΟΥ͂ ἘΠΊΥΘΥΒΆΠΥ δοκηον]θάραα ἰο Ὀ6 Βρυτίουϑ,}) τὴ ἢ ἃ Β10]1ο- 
βταρν οὗ ὑπ6 Ῥ Ϊποῖραὶ ΤΎΘα 868 ἴῸΓ δ πα ἀραἰηϑὺ 108 ρ6 ΠῈ116- 

Ὧ688. ΤὮῊ1Β ρογίίοῃ οὗ {Π6 οσΚ Θοποϊαθβ τ ἢ ἃ οὐ 166] 
ΤΟΥΙΘῪ οὗ {86 Δρρ]ϊοαίίοη οὗ βοιμβ οὗ (Π6 γϑϑυ]8 οὗ ἰοχίυδὶ 
ΟΥ̓ ΓΙ ΟΙΒΤΏ. 



ῬΒΕΕΑΟΕ, ΧΥ͂ 

ῬΑΕΤ 11]. (ΟΥ̓ ὑμ6 Αὐυΐμοῦ δῃὰ Ὦγν. ΤΊθρ61168) σΟΤΩΡΥ 868 
οορίουβ Οὑιϊοα] Ῥγοΐδοθβθ ὕο ὑπ6 βεύοῦαὶ ΒΟΟΚΒ οὗ (μ6 Νὸν 
Τοβίδπημοηΐ, πα ΥΠΟΡΒ6Β οὗ {μοὶν οοῃύθηΐβ. [1}ἡ ἀγανίηρ' ἃρ 
{Π|686 ΒΥΠΟΡΒ6Β, ὑπ6 αὐπιοϑύ αὐὐοηύϊοη ᾿88 ὈΘΘη σίνϑη ἴῃ ΟΥΟΡ 

ἴο Ῥγοϑϑηύ, ἃ8 [Ὁ 88 γγχ88 ὈγΥϑΟύ 8 016, αὖ οὴ6 ρίδῃςθ, ἃ οοπη- 
ΡΙΘΒΘΏΒΙγΘ ΥἹΘῪ οὗἉἨ {π6 8) 6οΐβ οοηίδ᾽ ηθα ἴῃ ϑδοῖ θοοΚ. 1ῃη 
Θχϑουθηρ {818 ρᾶγὺ οὗ 18 ΟΥΚ, {86 Ααὐποῦ ἢδ8 ομἀοανουγοᾶ 
ἰο βύθενς: Ὀθύνγθθῃ ὑπ6 δχύγθιηθ ῬγΟ ΧΙ ν οὗ ΒΟΙὴ6 δῃδ  γβίβ οὗ 
{μ6 ΒΙΡ]6, δηὰ {Π6 ἴοο στοαῦ ὈΓΟΥΥ οὗὨ οὐδοῦ; δηᾶ ἰδ νϑη- 
[68 [0 ὮΟΡΘ, ὑμαὺ 818 ρογίϊοῃ οὗ [18 ἸαθουγΒ 01}}} 6 ουπᾶ 
ὈΔΥΓΟΙ]ΑΥΪΥ 1861] ἴῃ δὐιἀγιηρ 06 ἀοοίγπα] ραγίβ οὐ {86 
Νον Τοβίαιηθηῦ. ΤὨγουρποαυΐ ὑμ6 ἽΟΥΚ τοίθθηοθϑ αν θη 
γγ846 0 Βποἢ! Δρρτονβά συὶοσβ 88 ἴᾶνο ρεβί ᾿Π]Πυδβίχαίοα ρδγ- 
ὑ1ο0]4ν 8] οἴ. 

Απ Αρροπαϊΐϊχ ἰο {Π6 Εουσί γοίυτμαθ (4180 ὈΥ 86 Αὐΐδον 
δηα Ὁγ. Τ͵ΓΕρ61168) οοηΐαϊηβ Β᾽ ]ΟρτΑΡ 0841 δηα ΟΥ̓ 1ςο 4] 
Νούϊορβ οὗ {π6 ῥυἱηοῖραὶ Ἰ αἸἐἸοηΒ οὗ {Π6 Ο]α δῃὰ Νον Τοβία- 
τηρηΐδ, Ρο]νρ]οί Β101685, Αποϊθηῦ Ὗ βυβΙ ἢ οὗ [16 δογῦιρίαγοἑ, 

δηἃ [86 ΑΡοοΥΎρΒΔ] ΒΟΟΚΒ οὗ {πὸ Ο]ὰ δπὰ Νον Ταοβίδιηθηίβ. 
ΘΌΘΙ 16 (86 ρῥΙδη δῃᾷ οδ]ϑοῦ οὗ {μ6 ΟΥ̓Κ, ΟἾΟΘ ΤΟΤΕ δι- 

ταὶ ἰ6α ἴο {π6 οἀπάουν οὗ 6 ΡΌΡ]1Ο, ἰῃ [μ6 ΒορΡα ὑπμαΐ, ψΠ ἢ 
186 Ὀίνίπο Β]Θββίηρ, [Ὁ ΤΩΔΥῪ οομζπα6 ἰο [Δο]] 106 ἐῃ6 δίθαν 
οὗ ἐλ Ποῖψ δογίρέμνοδ, ιολιοῖ, αγὸ αὖίθ ἰο πιαΐθ ιι8 ιοῖδο εγιίο 
Θαϊυαΐξίοη, ἱπγομοσῖ γαϊἦ ἴω Ο΄γιδὲ ὕζόθι8. (2. Τίπι. 111. 15.) 
Βυτίηρ [86 Ἰοπρ᾽ ρουϊοα οὗ βἰχὺῦν γβϑυβ ὑπδΐ ἢ18 Ὀδδβὺ δἰϊθηθοη 
[48 Ὀθθῃ ρίνϑη [ο ὑ818 ψοσκΚ, ὑ86 Αὐὐδοῦ 88 ῥγοβθουϊθα ἢ]8 
ἸΔθΟῦΓΒ ὉΠ6 ΘΓ ἃ ἀθ6δΡ 861η86 οὗἩ ὑῃ6 ΤΟΒΡΟΠΒΙ ΠΥ αὐϊδοῃδα ἴο 
ΒΌΘΒ δὴ ὑπάογίδκιηρ; δᾶ, ὑπουρῇ ἢς ἀΔΓ68 ποῦ πορα {μαὺ ΒΘ 

08} ΔΙ ορο μοῦ ἤᾶνα ἀνοϊἀ θα τηϊδίβιο, γοῦ ἢ6 οδῃ σὶλῃ ὑσαΐῃ 
ἄθοϊασο ὑπαῦ Β6 88 δηχί ουβΥ οπαδαγουγθα ποΐ ἴο π]5]6δα 
ΒΏΥ ΟΠ6. | 

ΤΗΟΜΑΒΝΠΑΒΤΎΕΙ., ΠΒΟΚΝΕ. 

Νογνοροσ, 1860. 

ἔθ. ...««ἀὕὔὖὔδδἃῇῆ᾽Ν δ τὰ ΄΄ὦοὃΘΠἍοὁὌὁὃρρνμὝμι Ξ 



Σ ῈΥ ΤῊΞ ΒΎΚΕΤ ΒΑΨΟΥ͂Β ΟΕ “ΕΒΟΥΑΝ ΟΥΒ ΟΟὉ ΒΕ ΡΟΝ 8, 

ἈΑΝῸ ΤῊΞ ΟΝ ΔῈ ΤΑΚΕ ΙΝ ΜΑΝῸ ὈΓΙΒΕΟΤ ΓΟῸΒ δ, 

ΤῊΝ ὝΟΝΚ ὙΕῈ ΤΑΚΕ ΙΝ ΒΑΝῸ ὃὉὺ ΤῊ ὉΓΒΕΟΤ !: 

ΡΒΑΙ.. ΧΟ. 17, ΒΙΒΗΟΡ ΠΟΒΒΙΕΥ Β ὙΕΚΒΊΟΝ. 

Ρ ΤΉΑΛΑΥΕ ὉΟΝῈ ΚΕΙ͂, ΑΝῸ ΑΒ 18 ΕἸΤΤΙΝΟ ΤῊΝ ΒΤΟΒΥ͂, 11 185 ΤΗΑΈ ΝΉΗΙΘΟΗ 1 

ὈΕΒΙΒΕΌ , ΒΌΤ ΙΣ ΒΙΕΝΌΕΒΙΥ ΑΝῸ ΜΕΑΝΙΥ, ΓΤ 185 ΤΗΒΑῚΤ ΉΙΟΗ 1 ΟΟἸΠ0 ΑΤΤΑΙ͂Ν 

ΌὕΝΤΟ. 

3 μΜλοσλϑδκὸ Χτ. 88. 



ΟΟΝΤΕΝΤ ΕΑ 

ΤΗῈῈ ΕἸΒΒΤ ΨΟΙΟΜΒΕ. 

ΟΝ ΤῊΒ ΘΕΝΟΙΝΕΝΕΒΒ, ΑΥΤΗΕΝΤΙΟΙΤΥ, ΙΝΒΡΙΒΑΤΙΟΝ, ΕΤΟ. 
ΟΕ ΤῊΒ ΗΟΓῪΥ ΒΟΕΒΙΡΤΌΒΕΒ. 

ΟΗΑΡ. 1. --- Οπ ἐλε Ῥοεείδιϊν, Ῥγοδαδὲϊέν, απὰ Νοοεεεὶν 9 α Τιυΐπο 
ξευεϊαίϊοΆ. 

Ι. Βογνεϊδείοι ἀοῆηοᾶ - - - - - - . »[ΙΜαβοὶ 
ΤΙ. ῬοββιθΠ γ οἵ α Βονοϊδεϊο - - - - - Ξ 2 

ΤΙ. ῬτοθδΌΠ Υ οὗἉ δαοῖ Βουοϊδίου ΒΒΟΤΏ :“-Ὁ 
1. ἙἜτοτὰ ἴπὸ Οτοάϊι αίνϑῃ, ἰῃ 811} Αχοδ, ἴο ἔαϊδο Ἐουθϊδιίοηθ - 8 
4, Ἑτοτὰ ἴδ Εδοὶ, [Πδὲ [80 νιῖδοβὲ ῬὮΣ]ἸΟΘΟΡΒΟΣ5 οὐ ΑἸ αν τπουκχὰὶ ἃ Ὀἱνὶπὸ 

Βογνοϊδιίοη ὑγοῦδοϊο, δηὰ δίδο ὀχρϑοῖθὰ ὁη6 - - - ϑ 
ΓΥ͂. ΝοοραβΙΥ οὗ δυςὰ Ηονοϊδοη Ῥγογϑὰ : -- 

1, Εγοτὰ ἴδ ἹΠΔΌΪΠΥ οὗ τοῦ πδη Ἐδϑδοη ἰὼ διξδίη ἰὼ ΔΩΥ οδγίδίη 
Καοπ]εοᾶρο οὗ ἴδὸ Ἧ111 οἵ αοὰ - - ἃ----"} 

2. Ἑτοτὰ ἴδ πίῖον  δηὶ οὐ ΑὈΙΒοσ Ὑ, τ] ἢ εἰἰδηδοὰ ιδο Ῥυγοδὶ Ῥυοοορίδ οἵ 
[16 δηείθης ῬὮΣΟΘΟΡΙΟΒ “ς - - 11---Ἰ5 

8. τοι ἴδ δοίῃδὶ Κιδίο οὗ ἜΒΗ ἘΠῚ Μοταῖοι Μασος 180 τηοάσγῃ Ἠοδίμοη 
Ναϊοηϑ - - - 16--19 

Ψ. Βοεδιιδείοη οὗ (δὸ Οδ᾽οεξίοι, ἐδδὲ ῬμΠΟΘΟΡΗΥ͂ ΜΝῚ τιχὰς Βοιδο ΔΙῸ δυβιοϊοης 
ἴο ἱπδίσοὶ Μίδη ἰη τποὶς ὨμΠ7 - - - - 19---82 

ΨΙ. Ῥοβεῖδὶς Μοδῃδ οὗ αὔοζάϊηρς α Ὠἰἥνίηϑ Βουοϊδιϊοθ - - - 8δι--8ὅ 

(Β4». 1]. --- Οπ ἐλο Οεπεμΐπενεαν απὰ Αμέλοηζοϊέψ 9 ἰδς Οἷα ἀπά ειο 
ΖΤεξίαηιομέξ. 

ΚΕΟΊ, 1. -- Οἡ ἐδλεὸ Οοπιίποηε88 απὰ «Αἀιλοπίοιψ 9 ἐλ Οἰαὰ Τοδίαπιεπέ 86 

1, Τμὸ Ηοῦτον δοσρίυγοθ, ἩὮΥ ἰοποά (6 Ο]ὰ Τορίδιμθὴς - - 86 
11. ατοαὶ Ἱπιρογίδποθ οὔ ἴπ6 Οποδιίίοι, τ μοῖμοῦ ἰδ6 ΒΟΟΚΒ οοπίδιποὰ ἴῃ ἴῃς ΟἹὰ 

Τοδιαπιοηὶ 8.6 μοπαΐῃα οὐ βρυγίουβ ἢ --- Οοπυΐποηοδα δὰ Ἀπ πο Ὠ οἱ ἐΥ 
ἀεδηοὰ - - - - Φ - - - 87 



ΧΥΙΙ ΟΟΝΤΕΝΤΕ ΟΕ 

ΘΈΟΤ. 1. -- Οἡ ἐλ αεπιΐπεμεθθ απὰ Αμέλεπεοϊέν 9 ἐλε ΟἹα Τερίαπιεμί, 
οοηὐϊηπθά, 

1Π|. ἀδηυθηο88β οὗ [86 ὕδηοη οὗὨἩ [86 ΟἹ]ὰ Τοβίδιηθης - - . Ραφδο 88 
1. ΕΧΤΈΕΒΝΑΙ, ῬΕΟΟΣΒ οὗ [6 ΟὀΠἠα ΏΘη688 δηᾶ ἘΡΕΜΒΗΘΗ οὗ [δὸ Οδῃοηΐςδὶ 

ΒοοΙκ8 οὗ {π6 Ο] ἃ Τεδίδσηθης - 88 
(1.) Τὴο Μδῆποσ ἰῇ πο 1π686 ΒΟΟΚΒ Παγὸ βροῇ ΕΞ ΤΕ Ὶ ἴοϑ 88 
(23.) Τῆο Ῥαδυςῖ οὗ ΒΟΟΙΚΒ οχίδηϊ, ἤθη ἀμϑν ΘΟ ΤΠ - 839 
(8.) Το ΤοδύτιοηΥ οὗ (86 7ονγθ - - 40 

(4.) Α ρδγιίίουϊαν ΤΥΣΡΘ τΔΑχ8 δοί δραγί, [0 ὑγοβοῦνθ [ἢ 686 γγτίηίηζο 40 
(5.) Θυοιβἤοῃβ οὗὨ ᾿μθτλ ὈΥ δηοίθηϊ 7678, δῃ ἃ ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ ὈΥ 2668 ΟἸτίδί, 

δηὰ ὈΥ 18 ΑΡροβίϊθδ -- - . Ξ ὼ 41---44 

(6.) Τῆς Ενίάδηοθ οἵ δῃοίθης Ὗ ΘΓ δΙ Οἢ8 - - - 44, 45 
2, ἹΝΤΕΒΕΝΑΙ, ΕΥΤΌΕΝΟΕ: -- 

(1.) Τῆιο ἵδησύαρο, Β.γ7}0, δᾶ Μδηθος οὗ Υ τ - - 45, 46 
(8.) ΤῸ ταϊπυΐο Οἰγουτηβιδη } 1γ οΥ̓͂ ΤΊΤηΘ, εὐωωδ, ῬΊδοαδ, ὅα. τηοῃἰἰοποα 

ἰη 1.6 ΟΙὰ Τοβίδηηθηΐ «- - - - 406-48 
ΓΝ. Οεπυϊηοηθ88 δηὰ ΑὈΒΟΠΠΟΙΥ οὗἁὨ 119 Βιυξμθοαν, ἴῃ δυο ]αγ, ῥτγουϑα :-- 

1. Ἑτοῖὰ ἴδ 1,δηρπαρο ἰ(86] - - - - - 48 

2. ἙἘτοτὰ ἴπ6 Ναίαγο οὗ ἴπ0 Μοβδῖο ζγ͵ὸ - - -. 49 
8. Ετοτὰ ἴΠ6 πηϊοα Ηϊδίοσίοδὶ ΤΟΙ ΟΩΥ͂ οὗ ὅογ718 δηὰ ΝΝ - 50--δὅ 
: Ετοι [86 Οοῃίθηϊδ οὗ ἴπΠ6 Ῥοηίδύθθ ἢ - - - «- δ5--57 

Ψ. Ῥαγίάουϊαν Οδ᾽θοϊίουβ ἰο ἴ6 ΑἸ ΒΘ ΟΠΥ͂ οὗ 80 Ῥοηϊδίοιοϊ, οοηδίογοᾶ δηὰ 
τοδιϊοά εὖ - - - - - - - δ7--] 

5ΕΟΊ. 1]. --- Οἡ ἐδ αεπμίποηεδ5 απὰ «Αμξλοπέοϊῳ οὶ δὲ ει Τεδέαηιθηέ. 
Ι1, ομοσαὶ Το οὗ ἐμπο ΝΟΥ Τοϑέδσηθης - τι -Ὁ- - - 683 

Π, Αοοοπηΐ οὗἉ ἰδ Οδποῖ - - - « β8.--05 
111. ασμυΐηθηοδβ οὗ [16 ΒοΟΪΒ οὗ 116 ΝΙΘῪ Τοοέμποοι - - - 6ὅ--67 
ΙΝ. Τμοῖν ΑἸ ΒΘ Π Οἱ ῥτουθᾶ ΓΤΌΣΩ, 

1. ΤῊΕ ΓἵΜΡΟΒΒΙΒΙΤΙ͂ΤΥῪ ΟΕ ΕΌΒΟΒΕΥ - . - 67,68 

2. ἘΧΤΕΒΝΑΙ, ΟΥ ΗΙΒΤΟΕΒΙΟΑΙ, ΕΥΙΌΕΝΟΕ, δἰῤθηδεὰ ὉΥ δηςοίθηὶ ον ἢ, Ἡρδίβθη, 
διὰ ΟΠ τ βιίδη Τορυπιοιῖθ8 ἴῃ ἐμοῖς ἘΔΥΟΌΓ, δηὰ αἷἶδο ΟΥ̓ δποίθηί Ν᾽ Ἕγβίοιβ οὗ 
τοὶ ἴπ ἀἰδτοηῖϊ Τδηρπαροθ - - - - - 6θ9--98 

8. ΙΝΤΕΞΝΑῚ, ΕΥΙΘΕΧΟΕ : -- 

(1.) Τρ σβαγδοῖοσ οὗ ἴπ0 Ὑ τ το 5 - τ Ὁ - 93 
(2.) Τὸ Τδηζύδρβο δπᾶ ὅϑ.γ]6 οὗ ἴμο Νονν Ἰωϊώποδι - 5 9θ4--96 
(8.) Τὸ ταϊηπίθ ΟἸγαυπιδίϑῃ Δ] γ οὐὁἨ [89 Ναγγαίίινοβ, ἱοροίβος τ (80 

Οοἰποίάθηοο οὗ ἴῃ0 Αοοοπμῖϑ πόσο ἀοϊγεχοᾶ, τι ἴΔ6 ΗϊβίοτΥ οὗἉ [1080 
Τίτλο8 - - - - δ - « 96--|08 

ΒΕΟΤ. 11. --- Οπ ἐλε ποογτμρίοα Ῥγεδοτυαζξίοη 90 ἐλε Βοοῖς φΥ ἐδε Οἷά απᾶ 
Νειο Τεείαριοηξξ. 

1. ΤΟ ὕποοτιτυριεα Ῥγοβοσυδίίοη οὗ (8ὸ ΟἹὰ τοδίδσαθας ὑσχογοὰ ἴγοπὶ 189 δοθοϊαῦθ 
Τπλροββ: Ὁ} } οὗ 115 θοΐηρ [Δ] Ποἃ ΟΥ ἐπ υ4: -- 
1. Βγ 9617}8 - - - - - « 104-.||106 
2. ΒΥ Ομγίϑδη8 - - - - - - - 106 
8. τοι ἴπ6 Αρτθοπηθηςξ οἵ 4]1} [ΓΠ6 ἀποίθηί ῬΑΓΑΡΈΓΑΒ6Β δηἃ Ὁ ΟΣ βίοῃβ οχίδης 106 
4, τοι ἴπδ6 Αρτοομλθηΐ οὗ 811 (Π6 Μδηυδβογρί8 ὀχίδης - - 107 

Π, Το Ὁποοιτυρίοα Ῥτγοβοσνδίίοῃ οὗ ἔῆο ΒΟΟΚ5 οὗ ἴ80 ΝΟ Τοδίδιηθηὶ Ργονυθὰ 
ἵγοπι, 

1. ΤὙποῖν Οοηϊοηὶθ . - 108 

2. Τῖιο {π᾿ ΒΒ Ι ὉΠ οὗὨ δ Ταίτοσααὶ δολερὰ οἵ [1 Ὅν τὰς ΘΕΘΟΙΡ ἰδῃοα 
108, 109 



ΤῊΕΞ ΕἸἼΒΗΤ ΟΙΌΜΕ. ΧΙΧ 

δ8κου. 1Π. -- ΟὅἡΝ. ἐλὸ ησοντωρίοα Τγεδογυαίζίοη ΟΥΓἹ ἐλ Βοολΐε 90 ἐδε Οἱὰ 
απά Νειο Τοδίαηιοπέδ, οοπίϊηυθά. 

8. Το Αφτοοτηθῃῦ οὗ 8]} [πὸ Μαπαβοῦρίδ οχίδηϊ - - Ῥδροδ 109---11] 
4. Τῆο Αρτοοιηοηῖ οὗ δηοίθης Ὑ ΓΒ ΟΏ8, δηὰ οὗ ἴΠ0 Οποίδιίομθ ἤομὰ ἴδ6 Νονν 

Τοεβίδιλθηςξ ἰῃ [86 τσ 8 οὗὨἨ 186 ΘΩΣΥ ΟἾγ διδη8 - - 11} 
ΠΠ. αϑϑοσαὶ Ῥχοοῖβ ἐδδς ΠΟΌΘΑΒΟΒΙΘΆΝΟΒΟΘΕΙ ὉΠ ΘΘΡΒΗΝ ΟἿΟΣ ΔΙΘ ΟΥ ΟΥ̓Σ ἌΈΓΘ 

Ἰοεδὲ - - - 112 

ΓΥ. Ῥαγιϊσυϊασς Ῥχοοίβ 83 ἰὸ ο ἴδιο Ὠὐμερήίν οἵ 186 οἰὰ ἀϑάμαναι - . 118--}1}5 
Ὑ. Ῥαγύουϊεασς Ῥχοοίβ 88 ἴο πο [Ὠἰοα τ οὗ ἔπ6 Νονν Τοδιδιχθηῖ - 1ιδ-1}9 

μαρ. ΠῚ. --- Οπ ἐλὸ Οτγεάι δεν 90 ἐλ6 Οἰά απὰ Νειο Τεείαπιεηΐε. 

8Ε0τ. 1.---δίγεοὶ Ἐοϊάοποος οὔ ἐδλε Ονεαϊδεϊέψ οὔέδο Οἰα απὰ ει Τεείαηιθηε. 

ἘΠΟΙ͂Υ ΟΥΘαΙ ΠΥ δἤον, 

1. Ἑτοιὰ ἢ Υϊζοσβ μαυΐηρ 8 ρετίοοϊ Ε}ὺπον]οᾶρο οἵ [80 δ᾽ οοἴΒ ἸΠΟΥ͂ τοδί 190 --- 198 
Π. Ἐτοῦὶ [0 ΤΠΟΓᾺ] (ογίδί ΠΥ οὗ Εδἰϑομοοά Ὀοΐης ἀοἰεοιοα, ἐΓ Ἰογα δὰ ὈΘΘῚ ΒΥ 128 

ΤῊΪ8 ῥγονϑὰ δἱ ἰδῦρο, 

1. Δ τεϑρεςοὶ ἴο [86 ΟἸΪὰ Τοδίδσαθης - - - - 128---127 
2. ὙΙ τεδρϑοῖ ἰοὸ 6 Νονν Τοβίδιηθης - - - - 127----187 

1Π. Ἐτοτὰ 106 δυδδίδίθηοο, ἰο {πὶ8 ὙοΙῪ ΔΎ, οἵ οογίδϊη Ογάϊπδησοβ ΟΥὁ Μοβυτηθηὶδ 
1ηδιϊ θὰ ἰο ρογρείδδιο [86 ἜΒΡΙΟΙΥ οὔ (86 ΒΙΠΟΡΝ Ἐδοῖδ δῃὰ Εγθηΐδβ γϑοογά 
ἰπ ἴΠ6 Βογρίυγο5 - - « 138---140 

ΓΥ͂. τοι [6 ἘΒιΔΌ Βητηθης δηὰ Ῥεσβακαι θὰ οἵ Οἰμεϊρείααιιγ - - 140-142 

ΒΕΟΤ. ΤΙ. --- Τεείμαοπῖες ἐο ἐλ6 Ονγθαϊδεϊιν ο ἐλ6 Οἰά απα Νειυ Τεβίαπιοηίς 
οι ΟἸοι Ἡϊδέοτν. 

81. Τοβεπιοπὶοδ οπιὶ Οἷν}} ΗΪβίοτγ ἴο τΠ6 ΟΥΘα ΙΕ οὗὨ [86 Ο᾽ν ΤΈΒΤΑΜΕΝΥ 
144---᾿1 82 

8.2. Τοβτηοηοβ οὗ Ῥχοίβμπο Ἦ σίϊοσ ἴο [Π6 Οτθ Ὁ} οὗὐἨ ἰ)ὸ ΝΕ ΤΈδτα- 
ἜΝΕΙΙ ᾿ ὡ: ε - - 162---188 

ἃ 3, ΟΟἸαὔοταὶ Τοδο πο Ἶ68 ἴο [86 Τπημ οὔ οἷ Ἑδοῖϑ γοοογάοά ἴῃ [Π6 ΒΟΒΙΡΤΌΚΕΒ 
ἴτοιὰ δηςίοηὶ Οοἰηδ, ΝΜίς 618, δ ἃ ΜΓ - . « 188---199 

ΠΑ». ἸΥ͂ ---- 7 ἦε Τιοῖπο Αμίλογίν ὁ ἐλ ϑογίρέιγοϑ. 

5ΕΟΤ. 1. --- βγοϊωαίηαγν Οὐδοτυσξϊοηδ. 

Ι. Τηξρίγαίίοῃ ἀοῆποᾶ - - - - - - 200 
11. 115 ἘΘΘΒΟΠΔΌ]οΠ6Β8 δηἃὰ ΝΟΘΒΒ - - - 300,201 

ΠῚ. Ἱπροββὶ ὈΙΠΠ ΕΗ  οὗὨἨ πὸ ϑεσίρίαχον πε [86 δυυμηγώϊου οὗ Μδῃ - 20] 
ΓΝ. Οτινογία οὗ 1πβρ᾽ γαϊϊοη ὃ - -ι᾿ - .“ 202,208 

δέοι. 11, --- Τἦε Μιίγαοῖοε, γεϊαέεα ἕπ ἐδλε Οἷά απαὰ οι Τορθίαπιοηῖβ, αγὸ 

Ργοοίξ ἐλαέ ἐδλὲ ϑογίρέμγοαδ ἐρέτὸ ΤΠ} 5: ὃν 7ρηδριγαέϊοη 9}, Οοα. 
ΤΑ Μίγδοϊο ἀοδηρὰ . - . « 43808,204 

ΤΙ, Ναίπσε οὗ ἐπὸ Εν άθηοο αγί βίης ΜΝ Μτβοῖοθ - - - 20δ,206 
1Π. Ὀεείρη οὗ ΜΊγβοϊοβ - - - - 206--908 
ΤΡ. Οτεα δἰ} οὗἩ Μίγδοϊοβ υἱηἀϊοδιθαᾶ ἐδ δἰογϑὰ - - 208---918 
Ὗ Τᾷμδῖ [9 Οὐδ} }}Ὑ οὐὁἨ Μίγϑοὶοθ ἀοθβϑ ποὲ ἀθόσθϑθθ τη 1106 ᾶρ860 οἵ 

ὙΘδΙΒ Ξ ᾿ ΕΞ ξ Η ἃ - 418,314 
ὙΨΙ. Οεἰνοσία οὗ Μίγβαςϊο - - - - - « 914-220 



Χχ ΟΟΝΤΕΝΥΒ ΟΕ 

ΕΟ. 11. --- 7Ζ΄6 Μιίναοσῖοα, τοϊαίοα ἐῃ ἐδ Οἰώ «απ δεῖς Τορίαριεηΐδ, ατὰ 
Τ γος ἔῦῖ ἐλαὲ ἐδ ϑογέρέμγοϑ ἐσοτα σίυεη ὃν Ϊ]πϑρίγαξοῖ 9} αοα, οοπιϊπυθά. 

ΨΠΙ. Αρρὶἰοδίϊοη οὗὨ ἴπο80 ΟΥἱτοσίδ, 
1, Το (ἴὸ Μίγβϑοϊοβ στουρῆι ΌὉΥ Μοβοβ δῃηὰ Φοβιπδ “οὖ Ῥαροδ 320,29] 
ῶ Τὸ ἴΠο86 οὗ 9688 ΟἸτίβὲ δῃὰ ἢἷ8 Αροβῖῖοδ:-ὀ - - - 222.---.280 

ΨΙΠΠ. Ἑχαδιϊηδιίοη οὔ δβδοπῖα οὔ (16 ῥτίηοὶραὶ Μίγβδοὶθδβ γοοογάθα ἰῃ ("6 Νον Τοβίδ- 
τηοηΐ - - .- ει Φ - - - «« 3830--2839 

ΙΧ. Ῥαυςθ] δε οὗ δ6 ΒΕΒΟΒΒΕΟΤΙΟΝ οὗ 9688 ΟΠ γδὶ - - - 9339 
1. Ομ τίου Ῥυορβοῖῖς Τ)ϑοϊασδοη οοποογηΐος [8 δ δηἃ Ἐοθυτγγθοίοη 

239---24] 

ῳ͵ Ἑνίάθηοο οὗ Αἀγαγβαγίοβ οἵ ἴ6 ΟἸ τ δύίδη Νϑιθ δηὰ Βδὶτι ἰο τ86 ἘΘΔΠ ΠΥ 

οὗ 1}18 Ἐδοῖ - - - - «. 242-.-948 

8. Το Οδεσδοῖον οὐ [δ Ὑγ εποβδοα - - - - 348-956 
4. Το Μίγδοϊοβ στουσῆςξ ὈΥ 1116866 ὙΠ 6 8868 - - .- 256,257 

Οοποϊυάϊις; Οὐδογνυδίίοῃβ οὐ ἴ80 Ἐεδιγτγοοίίοη οὗ στ. «“- - 257,258 
Χ. Οἰδμοσαὶ ΘῈ ΠΙΠΙΔΥῪ οἵ [6 Ατραπιοηΐ ἔιγηϊβηθ Ὁ ΜίγδοΪοΒ - « 259--26] 
ΧΙ. Α Οὐοιμρασίϑοῃ οὗ {1ὸ βου ρίυτο Μίγδοϊοθ δηἃ ργοίοπάθὰ Ῥαρδὴ δηὰ Ῥοριβῆ 

Μίγσϑοὶϑβ - - - - - - - 261-70 

ὅποι. 1Π. --- Οἡ γορῆεον. 
Ι, ῬΙΟΡΒΟΟΥ ἀεῆποὰ - - - 27] 
Π. Ὀϊβόγοησα Ὀοΐνγθοῃ [ἢ6 Ῥγοίηοᾶ Ῥγοάϊοιΐοηϑ οἵ Ηοδίδοη Οταοῖοδ δὰ [06 Ῥτο- 

Ῥἤοοΐο8 οοπίδἰηρὰ ἰῃ [Π6 ϑ' συ  ρίυΓΟΘ - - - . 272--27} 
ΠῚ. ὕϑο δηὰ Ιηπιθηὶ οὗ ῬΥΟΡἬΘΟΥ - - 978 
ΙΥ͂. Ομαϊη οὗ Ῥγορῇθογ, δηὰ ΟἸβο βοδείοη οὗ βιαϊρεϊεο ῬΙορΒθοῖοδ - 279 

ΟἸ458 1. Ῥχυορθθοῖοθβ τοϊδίίης ἴο 116 96ἐν 188 Ναιΐοη ἴῃ Ρδγι οι - 479---284 
ΟΥἾΑ88 11. Ῥγορδιθοὶθ8 τοϊαίης 6 116 ΝΙδιῖοπΒ οὐ Ετηρῖγοβ ἐπ δῇ τνογο Νοῖρῇροιν- 

ἵπρ ἴο 16 δον - - - - - - 284--.290 
ΟἸιλββ8 1Π|. Ῥγορβοοῖοθβ ἀἰγθοῦ [γΥ δπηοιποῖηςς [᾿6 Μοβδίδῃ ; πος ΝΌΤΩΡΟΓ, 

Ψατγίοῖγ, δηὰ τηϊηαία ΟἹΓΟ τ ΒΔ ἢ ΓΑΙ ΠΥ - - - 290-98 

Οίκβ8 Ι΄. Ῥγορδοοὶθβ ἀο] νοσοὰ ὉΥ Φ6888 ΟΠ γὶδὲ δη ἃ ἢἷ8. Α ροεῖῖβ 298---806 
ΤΏ ἤγο Οδιι868 δϑδίχηδὰ ὃν Μυ. ΟἸδθοη ἴοσ [πΠ6 ὈϊΠπδίοη οὐἩ ΟἿ δε δη"Υ 

δῃονγῃ ἴ0 Ὀ6 ᾿ἱπδρΡ] 8 Ὁ]90 - - - - 807-910 
ΟὈ]οοιοη8 ἔτοπι 186 δορϑὰ Νοη. Τηίνογθδιῖγ οὗ 16 Ομ γίδεϊδη Βοϊρίοπ 

τοξαϊοὰ - - - - - - « 810--828 

Ῥγοάϊοιίοηβ οὗ 16 ΑΡροβεῖθβ χοϊδιίϊνο ἰὸ 16 ἘΈΠΎΡΗΟΝΕ οἵ ΘΟ τ β ΔΗ ΠΥ 

διὰ {Π6 ὥργοδι οὗ ΤΠ ΘΙ ΕΥ̓͂ - - - 828---880 
ΟὈ]οἰίοηβ, τα κοη Ὸπι [6 δ] οχοὰ ΤΑΣ Κη 688 ἐμά Ὁποογίδϊηεγ οὐ ῬΓΟΡΏΘΟΥ, 

βδοννῃ ἴ0 6 υπίοπηδοὰ - «- - .« 831--3533 

ΟΠΗΑ». Υ͂. -- Πιέεγπαὶ Ἐυϊάεποος 97 ἐλ Πηιδρίγαξίοη 9 ἐλο ϑογίρεμγεϑ. 

5ΕΟΤ. 1. -- 7Τ.ε ϑυείοηι οΥΓ Τοοίτίπα απὰ ἐδλε Μογαὶ Ῥγοοορίβ εολίολ αγὸ 
αεἰσονοά ἐπ ἐδλε ϑογίρέμτοε, ατὸ 20 οαοοϊϊοηέ απὰ 0 ρογζεοίίῳ λοῖν, ἐλαΐ 
ἐδ ΤΡεγβοη8, ιοῦδο ρμὀίιδλοα ἐλθηι ἐο ἐδε Ἡρογϊα, πιιιδὲ λαῦυο ἀοτὶ δα ἐλοηὶ 

"γοηι α ρώγεν απ πιοτὸ ὁχζαϊέοα δομγοῦ ἐδαη ἐλεὶν οἱσπ ΜοαϊέαξίοΉ 5. 
81. Α Οοποῖΐδο γίον οὗ [16 Βϑ σίου οἵ πο Ῥαδιγίδγομαιὶ Τίπιοθ 8385, 3886 
82. Α ϑδυϊηηδσγ Ὑ ον οὗ {π6 Ὠοοίγη68 δηὰ ἀφόοο νὶ οὔ [6 Μοβαῖς 89)16- 

Ῥϑηβαῖῖοη κ“- - - - 8537.--5950 

ΤῊ Μοβαΐο Ὀἰθροηθδείοη τεσ οὐδεν ἴο ΟἸγβαΠὙ - 850---852 
8.8. Α β'υχηπιαση Ὑ ον οὗ πὸ Ῥοοίτίηθ8 δηὰ Ῥγϑοορίδ οἵ ἴθ αοβροὶ 

Δἱδρϑηβαιΐοη - - - 858---980 
ᾷ 4. Οκ πὸ Οδ)οοϊίοῃδ οὗ Ὁαθεϊίονοτη ἴο ιμο Ὠοοιεῖπο δηὰ Μογδιῦ οἱ 

ἴμο Β10]86 - - - - - «- 8581 -- 40) 



ὙΠῈ ΕἸΝΒῚ ΨΟΠΌΜΒ. ΧΧῚ 

ϑεοτ. Π. - Τὴε Παγηιοὴν απὰ Ορπηδοίίοη, διδείρέϊπρ δοίσδοη αἷΐ ἐδε 
Ραγέε οὔ ὐρω δ ατὲ ἃ ἰόν ΤΥΡῸΣ 9 'ἵ᾿'5 Αμέλι τῆν απὰ ίυϊπε 
ΟνὶσίπαΪ - - - Ρᾶασοβ 402, 408 

5κοτ. ΠΙ. ---- Τὴε γεεενυαέίοη ὁ ἐἦἠ6 ὐλῥ να ἰδ α εἰμεν 9 ἐλοῖγ Ττιίλ 
απά )ὶυϊπε Οτγὶσίη - - - - 4041 

5Ε0Τ. 1Υ. - 7Ὺε Τεπάεπον 9 ἐλ ϑογὶρέωμνγεδ, ἰο ῥγοβοίο ἐλθ ργεβοηξ απᾶ 
εἰεγπαΐ Ηαρρίπεε 9 Μαρπλίπα, σοηδέϊέμέος αποίλεν ὠπαηδιρεγαδίε τοῦ 
οΓ ἐλεὶν ᾿ὲυϊπο Ἰπδρίγαξοη - - - - - 40ὅ 

Ι, ΑΡΡϑδ]β οὐ Ομ γιδιίδη Αροϊοχί δια δηιὰ τοκεϊτηοηΐοα οἵ ΗἨοδίμοη Αἀγοσβαγίθβ ἕο (ἢ 
Εδδοϊδ οἵ ἔ6 αοδροὶ ἀροὴ 16 ὅτεϊ ΟἸγίβι δὴ - - - 400--409 

Π, Βεηεῆοῖαὶ Εβδοίδ οἵ ΟὨ γί βεϊδη ἐγ ρου βοαίοίγ ἴῃ ρϑῆθταὶ - . 410--.4] ἡ 
ΙΠ. Οἡ ἰδο Ῥοϊιεἰςδὶ ϑιδὲο οἵ ἴμὸ ὙΥ οὐἱὰ - .- - - 415-415 
ΙΝ. Οἱ ἐἰογαίαγο δὰ 186 Εἴηθ Ασίϑ - - 41|δὅ---4}]9 

ν΄. Ηϊδβιογίοδὶ Εδοίδ ἔσο Ὁ αὐδτὰ {3.0} Βοποᾶιε ἐδμιοητῆ ΌΥ (δ Οοδρο] ὕροὴ {Πα 
Ὑοτὰ - - - - 419-494 

ΨΙ,. Εἰἴεοῖα ρῥγοάδιοοα ὮΥ͂ σαί δεϊαηίιγ Τὴ Ῥήτμιο Τιῦ,, εὐρι αν εὰ ψῚ (Ποϑ0 Ῥγοἀυοςεὰ 
ὉΥ ΠΗ 66] 7 - - - - - ., 424--480 

ϑεοτ. Υ͂. -- Τὴε Αὐἀναπίασος μοδεε:εθα ὃν δε Ολτιρέαη Ποῖ σίοπ οὐεν αἰϊ 
οὐδεν Πεϊσίομα, α ἀειποηπείγαξίυο Ευΐάεηοα 9. ἐπε Ὠὲυϊμε Οτίσίη απὰ 
«μιλοτίϊν - - - - - - - 480 

Ῥοουϊίαν Αἀνδηΐαρεδ οὗ ΟΥΣΙΒΗΒΠΙΣ ΟΥ̓ΘΓ 8}1} ΟΥΒΟΥ τἰ ΒΘΠΕΌΝΑ, ἴη 
Ι, Τὼ Ῥετγίβοιΐοῃ - - - - 432 
Π. Ιὼ5 Ορθῆποαβ - . - - 482 
ΠῚ, 1.8 Αἀαρίδιίοη ἴο τι ϑιδὲβ εἰ Οδρδοῖτὶεδ οἴ αἱ] Μοὴ - . 42,488 
ΓΥ. Τῆς ϑρ ΠΏ] οἵ 18. ὙΥ οσβὶρ “- - - 5 - 484 
Υ. [μὰ Ορροεϊειίοη ἐο ἐμο ϑρ τὶ οἵ [16 οι - - - - 484 
ΥἹ, 1τ6 Ἠυπι]ϊδιίοη οἵ Μίδῃ, διὰ Ἵχδιείης οἵ [86 Ποΐυ - - - 485 
ΥἹΠΙ. [6 Ἐεειοταιίοη οἵ Οτγάοσ ἴο ἐς Ῥουϊὰ - . - - 488 
ΥΙΠ. Τι6 Τδηάθῃου το ογαάϊοαίθ 4]} οΥ!} Ῥαδβίοῃϑ ἔτοπι ἴ80 Ηδσδδσγι - - 435 
ΙΧ, Τι8 Οοπίγαγίοιυ ἰοὸ ἴμὸ Οογοίουδηοδϑθ δὰ Ατηδιϊίοη οὗ Μδηκ δ - 4885, 486 
ΣΧ, 1:6 τεβίογίηρς εἰ Ὠϊἱνίηθ [παρὸ ἰοὸ Μδη - - - - 486 

ΧΙ, 19 στ γ Εβδοῖ8 - - - - - - - 486--4838 

ΒΕΟΤ. Υ͂Ι. --- ἡπαδιὶϊέν ἐο ἀπδιρον αἷϊ Οὐ7εοξίοτιδ, πο 7μδέ (αι8ε [ν᾽ γεγεοείης 
ἐδλε δογέρέωμτεδ. ---- ζηδεϊίευεγθ ἵπ Πιυΐϊπο ευοϊαξίοθ πιοτε οτεάμίοιιϑ 
ἐλαπ Ολτιδέϊαπε - - - - - .- 488--446 

ὅπ». Υ͂Ἱ. -- ᾿οοαριἐμϊαΐϊοπ 9 ἐδ6 Ἐυϊάδιιοες γ᾽ ἐλε Ττιλ ἀπά 
ίυϊπε Αἀμιλοτὶν 9 ἐλε ϑογίρέμγες. --- ίογαὶ μαϊῥ)ηεμαἰΐοπα ΚὉΥ 
ἐδ ϑέμάν ὁ {διὸ ϑαογοά ἘΡγιξίπσ. 

Ι. Νεοοαβῖν οἵ ἃ Ὠϊνῖπο Βδνεϊδιίοη - - - - 446---449 
Π. σδηυ!θη688 δη ΑΥἹΠΟΠΏΟΙΥ οἵ τδ9 ΕΙΠΕ - - - 449--45] 

Π|. τὉοοττιρίοα Ῥτοβοσυδίίοι οὗ ὑΠ6 δ ΣΙ ΡίαΤοΣ - - - 45] 
ΙΥ. Οὐ ΠΥ οὗ 186 δου ρίοσοα - - - - - 4δ2 

ΥὟ. Τηοῖν Ὠἰνίπϑ Τπδργδοῖοη - - 458, 464 
ὟΙ, Το ϑοτιίρίατοβ, δηἃ ποῖ Ὑνμδιηου, το σεν κηρίτοᾶ Ἔαϊο οὔὗὁἨ Ἑαΐ δπὰ 

ΜοΙΆΪ8 - - - .« 454--μ465 

ΥΠ. Μοσαὶ (μα βοδείοπα ἴον Ἢ ϑιυὰγ οἵ [86 βού αι - .- 4466,467 



ΧΧΙΙ ΟΟΝΤΕΜΥΞ ΟΣ 

ΑἈΡΡΕΝΌΙΧ. 

ΝΟ. 1. --- Οκἡ ἐλε Βοοΐξ οοπιπιοπῖψ ἰογηιοα ἐδό Αροογνρῆα. 

ΘΕΟΊ. Ἰ. -- Οἡ ἐδε Αροογγρλαΐ Βοοΐδ αἰαολοά ἐο ἐδο Οἰἱά Τ7Τοδίαηιεηί. 
᾿ουϊναϊίοη οἵ [16 Τόστὰ ΑΡοοσυρἢδ - - - Ῥαρα 469 

ἘΘΔΒΟΏΒ ΜὮΥ [6 ΑΡΟΟΥΥΡὮΔΙ ΒΟΟΚΒ ΠΟΤ τοϊοοιοα ἔγοσῃ ἐδ Οδποῦ οὗ βου ρίασε :---- 
Ι. ΤῊΒ ΑΡΟΟΘΕΥΡΗΑΙ͂, ΒΟΟΚΒ ῬΟΒΒΕΒΒ ΝῸ ἹΝΤΈΒΝΑΙ, ΑΥΤΗΟΒΙΤῪ ΤῸ ῬΕΟΟΒΕΕ ΤΗΞῚΕ 

ΑΥΜΊΒΒΙΟΝ ΙΝΤῸ ΤῊΞ ΒΑΘΒῈΡ ΟΑΝΟΝ. 
1. οι οπ6 οὗἉ δθΙὴ ἰβ Ἔχίδης ἰῇ ρῆτο δηοίθηι ΒΙὉ]1 81 ΗἩΘΌΤΟ - - 470 
2, ΤΏΘΥ ΟΣΘ 411 τυ 6 5] ΡΒΟαΌΘΠΟΥ ἴ0 186 οοββαίίοη οὗ ἴδ Ῥγορδῃοῖὶς βρίσ 470 
8. Νοΐ ομο οὗ ἴδο ὙΥΥΙΟΣΒ οὐ ΑἸΙΠΟΙΒ οὗ ἄς ἴῃ ἀἴγοος (ΟΣΙΊ8, δάνδηοθϑ ΔῊΥ οἰ δἰπὶ 

ἴο Γηϑρίγδίίοη - - 470 

4. Το ΑΡΟΟΣΥΡΉΔΙ ΒΟΟΪΚΒ σΟμ ΑΙ ΤΏΔΗΥ Τίηρε ΜΝ ΔΙῸ δἷεδιος θυ ΪοῦΒ οὐ οοπ- 
δα ἸσΙΟΥΎ ἴο ἐπ6 Οδπο ἶο8] βοσ ρίαγοΒ ἴῃ Εδοίβ, ὨϑΟΟ ΓΙ Π68, δη ἃ ΜοτΑ] Ῥγδοίῖοο, 
διηἃ 4160 σοῃίγα ἀϊἰο ΟΣ 0 δι θη 6 ἜΝ ΒΕΟ, ΠΕΜΗΣ - « 471] 

[1.1 Ἑδϑαϊουβ ἰδίθπιθηϊβ - - 471] 
[1.1 ϑιαίοσωθηὶβ ΒΟ ἢ ΔΓΘ ρπ δα δέσεν ἴο ἐνο ἰδίου τοϊαιᾶ ἴῃ 186 Οδηοηῖςοαὶ 

Βοοῖκβ, δῃὰ ἴο οἵβοσ βίδίθχιθηἝϑ σοῃ αἰ ηθα 1 [6 ἜΡΕΤΣΡΩΣ ΒΟΟΚΒ 47], 472 
[111,7] Οοπίγδαϊοίοτν οοίσίηο8 - - 472 
[1ν.7 Ἰταπλοσαὶ ῬΥϑοιῖοοβ οοτατηθη 64 ἴῃ ἐπ6 Αροαιγρμαὶ Βοοῖε, ὙΠ Π|ΙΟΔ Ῥσυδοῦοο8 ΔΓῸ 

Ῥτοδ δ οἃ ἴῃ [86 δεσιρίαγοδ - - - 478 

[τ.] Ῥαδβαρϑβ ἢ 109 ΑΡΟΟΣΥΡἢΔΙ ΒΟΟΪΒ τ ΒΙΟὮ ΔΓ 80 ἱποοηβίβίθηϊ τ [ἢ 086 τα ]δί οι 8 
οἵ 81} ΟἿΟΣ ῥχοίδηο Ηϊἰβιοσίδηβ, (δὶ [ΠΥ σαηποὶ ὃ6 δἀπιϊ 6 τίὶϊπουΐ τηπο} 
στοδίοσ Εὐνϊάθηοθ ἔμδὴ ὈοΙοη ΒΒ (0 ἴΠ6866 ΒΟΟΚΒ - - 473 

ΤΠ. ΤῊΕ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑΙ, ΒΟΟΚΒ ΡΟΒΒΕΒΕ ΝῸ ΕΧΤΕΙΚΑΙ, ΕΥΙΡΕΝΟΒ ΤῸ ΡΕΟΟΕΒΕΞ ΤΉΕΙΞ 

ΑΥΜΙΒΒΙΟΝ ΙΝΤΟῸ ΤῊΒ Κ'ΔΟΒΕΡ ΟΑΝΟΝ. 
Ἰ. ΤΏΟΥ τ ΓΘ ὭΘΥΟΡ τοοοϊγοὰ ἰηίο [Π6 βαογοὰ Οδῃοῃ ΕΥ̓͂ [Π6 δηοίθης 9 188 ΟΠυΣΟΣ; 

δηὰ {δΠογοΐοστο (ΠΟΥ οτΘ ποῖ ββῃοϊοηθα οἰ ΠΟΥ Ὗ Φε808 ΟΥ ὉΥ ἰ8 αἰν  Π6 } Ὁ 
᾿ηβρί γε Αροβί]θ8 - - - - 474-479 

2. Νὸ Φεν δ ΤΙ ΓΟΣΒ, δυ Ὀθοαασηΐ ἴο ΝᾺ {π|6 οἴ “6888 Ὁμῆβε, Βαῦο οἱίοὰ ἐδ6ὸ ΑΡρο- 

ΟΥΡδὶ ΒΟΟΚΒ 88 ἰοστηϊης Ῥατί οὗἩἨ {πεῖν ὕδποη οὐ ϑουιρίπσο. Οπἡ [86 ΘΟΠΙΓΑΙΥ, 
ΤΩΔΗΥ͂ Θμΐηθηΐ ΖΘ 18} ΥΥ̓ΓΙῈΓΒ Βανθ δ᾽ οζοῖθοΣ τοὐοοῖοα [ΠΟΙᾺ - 479 

8. Τὴο ΑΡΟΟΥΥΡΒΑΙ ΒοΟΟΚΒ σογΘ ποῖ δαποἀ ἰηΐο (86 Οδηοη οὗἩἨ (16 ἀἰϊνίποὶυ 
ἱπβρίγοὰ ϑοσί ρίυγοθ ἱῃ ΔΗΥ Οἰδίδίοσιο οὗ {86 βίαογοα ΒΟΟ8 σϑοορη ϊθοα ὈΥ 8δὴγῪ 
Οουμῃςϊϊ οὗ 16 δποίθης ΟΠ τ βιίδη ΟΠυτοῖ, ΠΟΥ ἴῃ ΔΩΥ Οδίδιοριιοβ ρα δ] 156 ὈΥ {ΠῸ 
ἘΔΙΠΟΙΒ ΟΥ̓ ΕΟ] οδίαδιῖοδὶ Ὑ τ ογβ οὗὨ ἰδ 'τϑὶ ἴοαγ ΟϑηςυΥ168 - 480---40909 

4, Τοβυ σὴ ηἶο8 οὗὨ 186 ῥσίηςὶρα] ἰαΐου Ὠἰνῖμθβ οὗ 16 Ἐβίθσῃ οὐ Οτϑοῖς Οδυγοῖ, δπὰ 
οὗ 16 Τδίη οὐ ἸΥ̓́Θβίεσῃ ΟΠυγοῖ, ΠῸτα (86 ΑΝ ἰο 186 βοθηι Οθηΐασυ, ἐπαὶ 
116 ΑΡΟΟΣΥ͂ΡΒΔΙ ΒΟΟΚΒ ἔοστηω 20 μαῖΐ οὐ ἴΐ9 Οὐποῦ οὗ αἰνυϊθοὶγ ἰηδρίσοᾶ 
Βογίρίασο - - - - - - - - 499---δ02 

ὅ. Οὐηίοββίομβ οὗ ἰορασῃοὰ Βοωδηΐβδίδ ἰη ἴΠ6 δἰχίθοη ἢ" Οδηΐυσυ, ψὴοῸ ᾿ἰνγοὰ Ὀοίογο, 
ἀυσίης, δηὰ δος (Π6 80-08116 ἃ ΟΟΌΠΟ1] οὗ Ττρηΐ, ἐπᾶῦ (6 ΑΡοΟΟΙΥΡἢδὶ ΒΟΟΚΒ 
Δ1Θ ὯΟ Ῥασὶ οὗ [86 Οδηοη οὗ (Π6 αἰ] ΠΟΘ ΙΥ ἱπερίτοα βου ρίσΓοδ - δ08-.505 

6. Το ΑΡοΟΎΡἢδὶ ΒοΟκθ 816 σχο)θοίθά ὉΥ {δ ΟΥοπίαὶ οὐ τοῖς ΟΠυσοῖ οσα (Π6 
ὕδηοη οὗ δοσὶρίωσο - - - 5δ0ὅ,506 

ΤὮ6 υπἱηδρίγοὰ ΑΡΟΟΣΥΡΙΔΙ ΒΟΟΚΘ οἰδοοᾶ ὦ ἴῃ ἜτῸ ΒΆΙΩΘ Ἢ ψ1} (16 ἰηβριγοά 
Ὑγτηρβ ὈΥ ἰδ τπηοᾶοχῃ 80-08116ἃ ΟΟπη0}} οὗ Ττθηὶ - - 807 

ΠΙ. Αοἴπαὶ ὕάαϊαο οὗ ἴθ ΑΡοσιγρἕαὶ Βοοῖκδ - . - - δ09, 510 



ΤΗΝ ΕἸΉΒΤ ΥΟΙΌΜΕ. ΧΧΊΙ 

8Έ6Τ. 1]. --- ΟἈ (δε Ῥργιείδσε ἐσιαϊν οαἰεὰ ἐδλε Δροογγρλαὶ Βοολε 9 λα 
Ἄπιο Τοείαρεοηΐ. 

Ι. Ἐπαπιογαίίοη οἵ [686 ΑΡοοΣΥρἣδὶ ὙΥ τη ρ8 - - ΡΡαξεοδ δ5]1, 512 
Π. Ἐχίοσηδὶ Ενίάθηοο ἴο δοῦν (πδὲ ΠΟΥ ὙΨῸΓΘ ὩΘΥ͂ΘΥ ΘΟηδίἀογοὰ δ ἱπδρίγοὰ οὕ 

οδηοηΐοδὶ - - - - - - -. δ):1:2--.-5}15 

111. Ιπίοστδὶ Ενϊάθηοθ - - - - - 5δ615--»΄|2ὅ 
ΙΝ, Ὑδοδο ΑΡροοσυρδὶ ΒΟΟΪΚΒ δ’ 80 (ἊΣ ἴΓΟΤΩ ἀπο πέ ἐδ Οτϑά 1 ΠΥ οἵὨ ἰδ ροηῃπίπθ 

ΒοΟΟΙ οὗ τ16 Νον Τοδβίδηιθηὶ, μδὲ ἐδ Ἰδίζον δὸ σοῃβγιηθὰ ὉῚ ἰβοὴ δ95ὅ---ὅ27 

Νο. 1]. --- Οπ ἐλο ]περίγαξίοπ ς ἐλς Ηοϊ" ν τ ἐμ ῥόη 
Ι. Ναῖυτο οὗ Τηϑρἰγϑιίοη - - - δ27, δ88 

. Ἢ, Οδδογναίϊομδ οἡ ἴδε Ιπορἱτγδιΐοῃ οὗ ἔδιο ΟΙὰ τεράνιεηι - δ298, δὼ9 
1Π. Απῃὰ οἵ 6 Νονν Τοείασιοηϊ - - - - δ29---582 

ΙΝ. Οὐποϊυκίοῃδ ἀογίγοα ἔγουλ 680 υ εγαιίοιώ - - - δ382--.-5986 

Νο, 1Π|. --- Οπ ἐδλε “Αεοονείοη 90 ζέσις ΟἸιγδέ - - δ306--638 

Νο. ΙΥ͂. --- Οἡ ἐλε ]εδοοηΐ 9 ἐδε Ἠοῖν ϑρίγι( οπ ἐλε “4 ροείϊες δ38---54] 

Νο. Υ͂. --- Εἰχανιἑπαΐϊοη 9 ἐλε Ζ) βὲοι ες αἰἐεπάαπὲ ὁπ ἐλε Τ͵οραφαΐίϊοη 
9 Οἰινϊοἰϊαπὶίγν - 5 : - δ42..--δ49 

Νο. ΥἹ. --- «4 Ταδῖε Ὁ ἐδε οί ῦ ῬΥορλεοίες τοϊαίἷοο ἐο ἐς Μφεσιαλ δ49 

ΓΗΔ». 1. --- Τὴε ργἱπεὶγαϊ Τγορλοοῖες γοϊαξῖοε ἰο ἐλε Δήεδείαλ, τοὐἐΐ ἐλεῖν 

«εοονιρίἸἠηιοπέ, ἐπ ἐδε υετν ἤογας 2 ἐδε ἥδειο Τεβδίαπισπίέ 649 
ϑΕστ. 1. --- Τγορλοοῖες τοϊαέϊθεα ἐο ἐδε Αάνεηί, Ῥέγεοη, δι )ετίποε, ξοωγτεο- 

ἐΐοπ, απα «4δοοηδίοη 9 ἐλε Μεδειαὴ - . - δ49.. δδδ 

5ΕΟΤ. 1. --- Ῥγεαϊοέίοης τεϊαξῖυο ἐο ἐλο ΟΠ[ᾶοο8 ὁ ἐδλε Μεδειαδ - δδδ---562 

ΟΠ». 11. --- Το ρνἱποίραὶ Ῥγεαϊοίίοπς ὃν «“εδιις Ολτγίδέ, τοϊαξίυε ἐο ἡΐξ 
Διι)εγίησε, Ἰ)εαίλ,  ξεδιγτοοίίοη, ἐΐδε δ υδίοι 97 ἰλε Οοερεῖ, απὰ ἐΐιε 
Τεείγιοίίοπ οΥ εν δαΐξηι - - - δ602 

ὅΕΟΥ. 1. ---- γεαὶείξίοπα ()ὁγ ἐδλε (οητηηιαίξίοη Γ᾽ δ 7 δοίρίεε᾽ Ταϊί(λ) ἐλαέ 
ἐλεν τοομἱὰ βηπὰ Τλίησε ἀοοογαϊπρ ἐο λὲς Ῥβοτά - - δ62 

ϑεοι. 11. --- }γεαϊοίίοπς Ὁ ὕεει5 Οὐτίεξ, τεϊαέδυε ἰο λὼ δϑιιβ)ενίησε, Ἰεαίδ, 
᾿ιεοειγτεοξίοη, απα “δοοηδίοη - - - 668--δ66 

5ΕΟΤ. 1Π]. --- Ῥ»νορλοοῖες ὃν “εει ΕἸ τΒῚ Ταῖς ἐο δε εεέτειοξίοι ὁ 
«7εγιιδαΐεηι - - - - 666---δ76 

ὅκἘΟτ. 1. --- Τλαέ ἐλετα ἐδ ϑαϊοαίϊον πὲ ἐλτοιισὴ Ολτνῖεέ---απα (δὲ Ζϑαπσον 
9 τεϑεοέϊπσ ἱὲ - - - - - “ 676, 677 

Νο. ΥἹΙ. -- ΥοΟΥ͂Σ 9 ἐλ Οενμΐπεηδες 9. “οεερλιι8: Ὕεδίϊπιοην ο0Ή- 
σεγηΐπῷ ὥδεεις Ο(ὐγὶδὲ - - - - δ78---682 

Νο. ΥΠ1]. --- ΑΠ]οφεά Οοπίγααϊοίίοης ἰο ῬΡΑϊϊοεορὴν απα ἐλε Ναΐέμγε 9 
Τλὶπσε - - - - - - δ82--δ96 

Νο. ΙΧ. --- Οπ ἐδλε Ουπίγαάαϊοξίοης ἰο Ἀογαϊέν, ζαἰδεῖν αἰϊεσεά ἐο επῖδὲ 
ἑπ ἐλὲ ϑογίρέμγεθ “- - - - - δ971--612 

ΙΝΌΕΧ - - - - - - «“ 618---6 24 

ΥΟΙ, 1. Ὀ 



ὈΙΒΕΟΤΙΟΝΒ ΤΟ ΤῊΣ ΒΙΝΌΕΒ. 

Τ151 ΟΕ ἘΝΟΒΑΥΊΝΟΞ. 

Ι. Μὰρ οὔ πο Ῥεπίηβυϊα οὔ ϑίπαὶ, πιτὰ ρΡασὶ οὔ Ἐμγρί, 1]Πυϑιταίηρ 
16 ϑουγπογίηρθ οὗ {πὸ 1βγδο] 68 ἔγοια Εσγρὺ ἴο [Π6 1,δηὰ οὗ (ὐδῃδδῃ, 

ἴο ἴϑοο οὶ]. 11. ραρὸ 629. 

Π. Μὰρ οὗ Οδηδδη 88 αἰνὰ διηοηρ 186 Ἰνγοῖνγο ΤΥῖροβ, 1ΠΠυδίγαϊησ 
186 ροχϊοὰ ἔτγοσα οβυδ ἴο ὑΠ6 δοσοϑββίοῃ οὗ θενὰ, 

ἴο ἔαοα {86 {Π||6-ρᾶσ6 οὗἁὨ οὶ. ΠΠ. 

Π. Μᾶρ οἵ Ῥαϊοβάπθ ἐπ {86 {πιὸ οὗ ϑεβαβ ΟἈσγίβί, "1 υϑιγαῦησ [86 
υΒ}.618, - - - ἴο ἴλοο Ὗοϊὶ. 111]. ραρ 14. 

ΙΝ. Μαρ, 1]1υϑίγαϊηρ, [Ὧ6 ἰγανοὶβ οὗ 5: Ῥαυϊ, 
(ο ἴδορ 0]. ΙΥ̓. ραρε 481]. 

Τῆς 7υ]οισίπς ἘΑΟ-ΒΙΜΙΤῈΒ απὰ ΝΙΟΝΕΤΤΕΒ αγε ἱπδεγίοα ἵπ (δε ἀϊβεγοπί Ῥοϊμπιοδ. 

1. Α Οοΐπ, τοργοβοηϊηρ ἴῃ6 Τοτρ]6 οὗ [86 ΕἸΡΒοδβίδηῃ Πδηα, δα., οἰ αοἰἀαεῖηρ Αοἰ 
πὶχ, 88. κ“- - - - - - ἰηϑογιοα ἴη Ὑ0]. 1. ραζο 196. 

2. Α Οοίη, δβίστπιοκ ὈΥ ογᾶογ οὗ ΤΙ (0 σοτησηθσηογαῖο ἴπΠ6 Πεδβίτγυςίοη οὗὨ Ψογ Βα θ, 
ἰηβοσίοαᾶ ἴῃ οὶ. 1. ραψο 198. 

8. Ρίδη οἵ Φεγαβαίθαι ἴῃ (86 Τίπιο οὗ [0 ἘΟΙΔΏΒ, - ἰηβογίθα ἰη Ὗο]. [Π|| ρᾶρθ 19. 
4. Νὶκυοίίο οὗ Μουμὶ ΤΆΌΟΥ 88 βοθη ἔγοπι ἴ[π6 Ρ]δίη οὗἩ ἘΒαγβθοη, 

ἰπβογίοα ἴῃ Ὑόο], ΠΠ. ραζὸ 388. 
δ. ῬΊδη οἵ [80 ΤΟΠρ]6 δὲ “6 πιβα] θη, - - ἱπροσίβα ἰῃ Ὗο)]. 111, ρᾶρο 26]. 
6. Υἱχαοίϊα, τοργοϑϑηιίης ἴι6 αοἸάθα Οδηά]δβεὶοῖκ υδβοὰ ἱπ [6 βοοοπα Τοιρ]ο, ἔγοτα 

[6 ΤΥ ΡΠ] Ατοῖ οὗἩ ΤΊτυΒ δὲ Βοιη6, - - « Ιηδοτίοα ἴῃ Ὗ0ὸ]. 11. ραρὸ 266. 

ἡ. Ψιραρίο, τ ργεβθηϊηρ, (0 ΤᾺ0]6 οὗ ὅδονν Βγοδὰ, ποτα (6 Τυϊυπρῃδὶ ΑΥΟᾺ οὗ 
Τίιυ, - « - - - « ἰηδβογίοα ἴῃ Ὑ0οϊὶ. 11]. ραζο 967. 

8. Υἱκηοίία, τορσοϑοηξίηρ ΜΠ ἔοστῃ οἱ 8: δηοΐοπὶ Βυὶτ18}} γυϊης ΤδΌ]οὶ οἡ οοὰ, 

ἰηδοχίοα ἴῃ Ὑο]. 1Π|. ρᾶζὸ δ08. 
9. Υἱ᾽ρχποίίο, στεργοθοηηρ [86 ατοίίο δὲ Νααξαζείῃ, βίοι 'β βαϊὰ ἴο βάν Ὀθοῃ [88 

Ἦουθο οἵἨ Φοδβορὴ δηὰ Μδαῖγ, - - « ἱπβογίοα ἰῃ Υοϊ. ΠΙ. ρϑρ6 608. 
10. Ἐδο- δἰ 116 οὗ [86 Οοάοχ αἰεχακ αὐ πῶς - - ἱπδοσίοα ἰη Ψο], ΤΡ. ρᾶρε 167. 
11. Ἐδουδίπι]ο οὗ (πὸ Οοάοχ Υὶ δἰΐσδμιι, ς- « ἱἐμπεοσιβα ἰῃ οὶ. ΓΥ͂ ρδρὸ 164. 

12. Εδο-εἰτΐο οὗὨ 16 Οὐἄοχ Βοζρ, - - « ἰπβοχίοα ἰπ οὶ. ΙΥ̓́. ρᾶρθ 175. 
18. Ἐδο-δίῃ}}19 οὗ 6 Οοάεχ Οοἰἱοπίαητδ οὔ [π ἔουτ αοΒρεΐδ, 

ἰπβοσιοᾶ ἰῃ Ὑοϊ, ΤΥ. ρμᾶρο 177. 
14. Ἐδο-βἰτλϊο οἵ 6 Οοἄοχ Βεοδοτίρίυ οὗ βαΐηὶ Μαδιίιονν᾿Β αοβροὶ, 

ἐπβογίθα ἴῃ Το]. ΥΥ̓. ραρα 181]. 
16. Ἐδο- εἰ πι]]ο οὗ (Π6 Οοάοχ Ταυάΐδησθ, «- - ἱποοχίοα ἴῃ οΪ]. ΓΥ͂. ραρο 188. 
16. Εδο-βἰ αι ῖ]6 οἵ 9 Οοάοχ Μοηιίοτγίίδητϑ “ Ιηβογίοα ἴη οὶ. ΓΥ͂. Ῥαζο 916. 
17. Ἐδο-βπ}}}9 οὗ [6 Οοαοχ Οἰοδθομπίδημβ, ο ἐηβογοα ἴῃ Ὑο]. ΤΥ. μᾶζα 2316. 
18. Ἐδο-δἰπιΐϊο οὗ [6 Οοάοχ ΕΡπογίδηυθβ «- “ ἐπβεγίρα ἴῃ Ψο]. ΤΥ]. ραρο 219. 
19. Ἐδο-δἰ πιο οὗ 9 Οοάοχ Ηδυϊοἰδησβ, Νο. δ698 ἰπδοσίθα ἴῃ ὟοΪ. 1. ρεαζὸ 228. 
20. Ἐδο-βἰπιῖ]θ οὗ ἴ[ὸ Οοάοχ Ατροηΐθαδθ,, - ἰηδογίϑα ἰἱῃ 0]. ΓΥ͂. ραρο 808. 
31. Ἐδο- Ββι ἴ16 οὗὁ α Οοάοχ Βδβοσί ρίαβ οὗ [πὸ αοιμΐς τ προ 

ἰπδοσιθα ἴῃ Ὗοὶ. ΤΥ. Ῥαρὸ 805. 
92. Ἐδε-εἰπι!]6 οὗ α Μαπυδοτίρι οὔ πὸ ΖΕ ορίο Ὑ ογβίου, 

ἰπβοσίοθα ἴὰ οὶ. ἵΡ΄. μαρα 858. 



ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

τὸ 

ΤῊΕΒ ΗΟΙῪ ΒΟΒΙΡΤΊΒΕΒ. 

ΟΝ ΤῈΕ ΘΟΕΝΌΙΝΕΝΕΒΒ, ΑΥΤΗΕΝΤΊΟΙΤΥ, ΙΝΒΡΙΒΑΤΊΟΝ, ΕΤῸ, ΟΕ ΤῊΝ 

ΒΟΙΥ ΒΟΑΙΡΙΌΒΕΒ. 

--..-- φ:---.-.-. 

ΟΗΠΑΡΤΕᾺ 1. 

ΟΝ ΤἸΉΞ ῬΟΒΒΙΒΙΓΙΤΥ, ῬΕΟΒΑΒΙΠΙΤΥ, ΑΝῸ ΝΕΟΕΒΒΙΤΥ ΟΡ Α ὈΙΥΙΝΒΞ 

ἘΕΥΕΙΑΤΙ͂ΟΝ. 

ΤΗΑΤ (ποτα ΠΟΥ͂ 18, δῃα ὑπαὶ [ὉΓ πιοσα {πδὴ (ἤγθα {μουβαηᾷ γρϑασϑ 
ἴβογο 888 Ὀθ6θη, ἴῃ ἴμ6 πουῦ]ά, ἃ βοραγαΐθ ρθορὶβθ δ] δᾶ {86 ΦΈΥΥ8, το 
816 ἀἸΒΕ παρ αἰβῃ θα ὈΥ ῬΘΟΌ ΔΓ ουβίοπιβ, Δηα ᾿γοΐθ88 ἃ ρθουν γα] σίοι: 
-- ΕΟΣέδοσ, ἰμαῇ {ΠΟΥ ΠΟῪ 18, δηα {παὶ [ὉΓ ποσὰ ἴπδη οἱρῃξοθη σ6θῃ- 
[γ168 {ποτα Π85 Ἵχϊβίθα, 'π 186 νου], ἃ το σίοη οα]]6α π6 ΟΗΕῚΒ- 
ΤΙΑΝ ; δῃά {μδῦ 118 ῬΓΟΙΌΒΒΟΓΒ, 88 γγῦ6}} δ {π6 «6178, Δρρβαὶ ἴο οδογίδί 
ῬΟΟΚΒ, ὈΥ {δοιὰ δοοουηΐοα ΒβδοΓθα, 88 {86 Ὀαβὶ8β οὰ ὙΔ]ο {Παὶν το] ρίοι 
18 σα πα 66 : --- ΤΠ6Β6 δΓα ΒΆΟΤΒ π ΒΊΟΝ ΠΟ Οη6 οΔη οοηίγονοσί. 

1. ΤΠο τοΐϊυτηθ, ἴο ψ βοὴ «6 }ν8 δπα ΟΠ γι βίδηβ {ἢπ8 γοβρϑοί νου 
ΔΡΡΘΔΙ, 18 ἰουτηθα [ἢ6 ΒΙΒΙ.Ὲ, {παΐ 183, ΤΗΕ ΒΟΟΚ, ὈΥ͂ ΨΔΑΥ͂ οὗ ΘΙ ΏΘΠ66. 
Τὸ ὀογαρυῖβοβ ἃ στοαΐῖ πυροῦ οὗ αἰ ογθηΐ παγγαῦνθθ ἀπ α] ΘΟΙΩρΟΒΙ []018, 
στ θη ΕΥ̓͂ ΒΕ γα] ΡΘΥΒΟΠ8, αὐ αἰδβίδην ρουοάβ, ἰπ ἀξ γθηΐ Ἰδηριαρθδ, 
8Π4 ΟἹ νϑιΐϊοιβ βυ͵]θοίβΊ Ὑ οἱ 4]} οὗἩἨἁ ΤΠπ686, οοἸ] οί νοἶν, οἰαῖμλ ἴο Ὀ6 8 
ὈΙΨΙΝῈ, ἘΕΥΕΙΑΤΊΟΝ, [πα 18, ἃ ἀἸΒΟΟΥΘΙῪ Αἰογάοα ὃν οἄ ἰο τηβϑδὰ οὗ 
ΗνηΒ6 1 οσν οἵ Η!β ν1}}, οὐὸσ δῃᾷ ἀδον ψῇμαὺ Ηδ ἢδ8 πηδᾶθ Κπόνῃ ὮΥ͂ 
μα Πρῃξ οὗὨἨ παίαγο, οὐ {πΠ6 ρον οῦ οὗ Ὠυπηδη γθϑβοη. : 

ΤΒ6 οδ]θοίβ οὔ οὰὺὖῦ Κπον]εάσο ἄγ οὗ ἴῃγεα Κιπάβ: --- ΤΉ, Βοπλθ 
Κησθ ἀγὸ αἰβοθσηῖθ]6 ὈΥ {π6 Ἰισῃξ οὗ παίασγα, ψιπουΐδ τανο]αίίοη: οὗ 
1818 Κιπά 18 {86 Κπον]θάρο οὗ οα ἴτοπι {π6 ογοαίϊοῃ οὐ 1Π6 πψου]ά, 
“ ἴον Ὦ18 1ηγ181016 (ΠηρΒ, οσθῃ δ1Β δίθγμδὶ βόνγοῦ δηα ροάποϑα, βῖῃ 06 
[86 ογοδίϊοη οὗ {π6 τοῦ, δῦ οἰθδυν βθϑη, Ὀϑῖπρ' υπάογβϑίοοα ὈΥ {6 
᾿ηρβ ἐπα ἀγα πηδᾶ6." ΟΥδμοῦ {μῖηρ8 8.6 οὗ ρυγο δῃηά βρ]6 σονοΪα- 
ὕοῃ, τ οι οδπποῦ Ὀ6 Κπονῃ ὈῪ {π6 Ἰίσῃῦ οὗ παΐυγα : βοὴ 18 {μ6 ἄοο- 
{ἰππ οὗὨ {Π6 βαϊναίίοη οὗ {86 νοῦ Ὀγ Ψ68ὺ8 Ομ γϑέ. ΟἸΒοσβ, αραδίῃ, 
ἈΓΘ ἀἸβοουθγαθ]8 ὈΥ {86 Πρ οὗἉ παίατο, θὲ Ἰταροτίθο] Ὁ, ἀπα {μογθίοτθ 
βίδῃα ἱπ Ὠ664 οὗ ἃ τονοϊδίϊοη ἰὸ να ἔμοῖὰ Κατ μο. ῥτοοῦ δπα ουϊάθποο: 

ΥΟΙ͂,. 1. Β 

ἕῳ 

όοψΨΕἔΨΕἜσΨὌἘἔἘΠἔἜηςςἜἔ«ιἨἩ..ὉὉὉὁὁὃ)ἐ:ὲῸ᾽λ:  τ᾽τ᾽τἢὉἦὉὍΛ4ΔἜὯΑἬζ2)ΕησοΌΕΌΕ[ ὡῳνκαᾳωνναν ἀσοθαοννν "πὶ αν ἴδ" ΝΣ 



2 Οηἡ ἐδε ἸΝεοοδοίέν, δο. 07 α 

οὗ {Π18 βοχΐ δ΄ ἔαΐυγο ϑἰαίθ δῃα δἴδυμαὶ Το υσαγὰ8 ἀπα ΡΠ ΒΗπηθηΐβ. 
Βυΐ οὗ νϑδαὺ ἄοστοο βοανοῦ [86 τονοΐδίιοη σηΔῪ 6, ψ ὨΘΙΠΟΥ Ῥαγίϊ8] ΟΥ 
Θηίϊγο, μοί μου ἃ ὑοΐδὶ αἰΒΟΟΥῪ οὗ βοπὶθ ἀπκπόνῃ σα ἢ 8, ΟΥ̓ ΟἿΪΥ 8 
ἔ]16Σ δα οἰθαγοῦ τηληϊ οϑίδιοη οὗὨ ἤθη, [Ὁ τηαδὺ Ὀ6 βυρογηδίυγαὶ, δπὰ 
Ρτοςθοά ἔγουι (σοά, 

11. ῬΟΒΒΙΒΙΣΙΤῪ οὗ ἃ ινίηο ΒονοἸδίϊοῃ. 
Νο οπθ, ψχὰο ΡΒ] ϊονοβ ὑμαὺ ὑποτο ἴ8 ἃ (ἀοά, δηᾶ ἐμαὶ Ηδ 18 Α Βοεϊπρ 

οὗ ᾿μῆπιία ρον οῦ, τ βάοτῃ, πα Κηον]θαρθ, Οϑἢ ΤΘΑΒΟΠΘΌΪΥ ἄσθηγΥ, μα. 
Ηδ οδη, 1 Ηρ {81η|κ8 Πύ, τλδῖκα 84 τονοίδίοι οἵ Ὠἰμαβ6}} ἀπὰ οὗ ἷβ ψ1}} 
ἴο πιθῃ, ἰῃ δὴ ΘΧ ΓΔΟΓΑΙ ΠΑΓΥ͂ ΑΥ, αἰ δγθηΐ ἔγοσα {Π6 ἀἸβοόνϑγιθβ τηϑᾶβ 
ὈΥ͂ πηθῃ {μοι βοῖν 8, ἰῃὰ [Π6 Τη6 Γ6 πδίαγαὶ Δα ΟΥ̓Δ ΠΑΓῪ 186 οὗἉ {Π6]γ οσσῃ 
ταῦϊοιμαι ἐδοι] 165 ἀηὰ ρου 8, ἘῸΓ 18 {86 ρονγοῦ οἵ (σα Ἀ6 Ἀ]αΙρὮΥ, 
10 τηυδῦ οχίοπα ἴο νγβδίθνυον 4068 ποὺ 1Π1Ρ]Υ ἃ οοῃ γδαϊοίϊοη, Ὑ ΒΙΟΘἢ ὁ η- 
πού Ὀ6 ργούθμθα ἴῃ {818 886. δ᾽ 6 οδῃηποῖ ἀἰβι μ Ε]ν ὀχρίδῖῃ {π6 οτἱρίῃ 
οὗ οἿΓ 4688, ΟΥ {Π6 ὙΑΥ͂ ἴῃ ΜΏΙΟ, ΠΟῪ ἀ΄Ὸ δχοιθα ΟΥ̓ Ἱπηργ Βϑ6α ὌΡΟΣ 
{86 Βυμηδη ταϊπᾶ ; Ρυΐ να Κηον ἰμαὺ [Π6 86 ὙΤΑΥΒ ΑΥΘ ΛΘΥῪ ψϑυῖουβ. Απὰ 
οδῃ 1 Βα Βαρροβδα ἰδμαῦ {86 δυΐδμον οὗἩ οἂν δοίηρ 48 10 ποὺ ἴῃ [18 ΡΟΎΟΥ 
ἴο σομηπιηϊοδία Ἰἀθ88 0 ΟἿΓΪ Τὴ] η618, ΤῸΓ ᾿πἴγιηϊηρ' απ ᾿πβίγυοίηρ' τ18 
π [ῃοϑ6 {πϊηρΒ τ ΒΊΟΝ τγὙὸ ἃΓ6 ἀθορΙΥ σοηοοσποα ἰοὸ Κπονῦ Οὐ 
1Π ΠΥ ΟἸΘΑΓΙΥ ἴο ἜΧΡΙαῖη {86 ΤΔΏΠΟΥ ἴῃ Ἡ ΒΙΟΙ {Ππ|8 18 ἀ0Π6 18 ΠΟ δῖ 
οδ]θούίοη ἀραϊηϑὲ 1.1 

Απὰά 88 10 οδῃποῦ Γϑβο Δ ΌΪν θ6 ἀοηϊοά {μαὺ (ἀοἄ οΔῃ, 1 ἢ6 5668 Αἰ, 
σοιπτ τ ϊοϑῦθ 18 071}} [0 ΤΏΘῃ 1 ἃ ὙΑΥ οὗὨἨ δχίγδοτι πασΎῪ σον ϑ]δίϊοη, 80 
Πα οδῃ Ἃὁ 1Ὁ 1ῃ βοἢ ἃ. ΤΩΔΠΏΘΥ 88 [0 ρῖνα {πο86, [0 ἡ Ὠοῦλ {818 ταν ο]8- 
ἰοπ 18 ΟΥ̓ Ὶ ΠΑ] δηα Ἰπιτα θα! δίθ!Υ τωδάθ, ἃ [Ὁ}] ἀπά σογίδϊῃ ἈβΒΌσλ 8 
{πδ0 10 1854 ἔγτὰρ αἰνὶπο γονοϊαϊοη. ΤῊΪΒ 18 84 πδίαγαὶ σΘΟΠΒΘαΌΘΠΟΘ ; 
ἔοσ, ἴο ϑῦρροβο {παῦ (ἀοα οδπ Θοιημημπηϊοαίθ [18 γ}1}}} ἴῃ ἃ ΜΑΥ οὗἉ οχίγα- 
ΟΥΔΙΠΑΤΎ τονϑαίϊοη, δπα γϑῦ {παῦ 6 15 ποῦ 40]6 ἰο ρσίνβ ἃ βυβηοϊθης 
ΔΒΒΌΤΘΏΘΘ ἰο ἴΠ6 ΡΘΥΒΟῚ ΟΥ̓ ΡΟΥΒΟΏΒ 0 ΠΟΠλ 6 {Ππ18 ΤΟΥ 6818 [18 Χ11}}}, 18 
ΘΥἹ ἀοΥ ἀρβυγα δπα σομίγδαϊοίοσυ. [{ 18, ἱπ οἴβοί, ἴο β8Υ, ὑμπαῦ ἢ6 οδὴ 
ΤΟΥΘΆ] 18 ΜΨ11}1, Ὀαὺ πα8 ὯῸ ΜΨΑΥ ΟὗἉ πηαϊκίπρ' θη Κπον {πᾶῦ μ6 4068 50; 
γ]] ἢ 18. ἃ πηοϑί ὈΠΥΘΑΒΟΠΔΌΪ6 Πἰμαϊἰαίίοη οὐὗἩ ἰῃ6 ἀϊνιπθ ρόνοσ δπᾶ 
γ]βάοῃ. Ηδθ, ψῆο ῥργοίθῃβ ἴο ρσοποῦησθ ἐμαῦ {Π18 18 ἸΤΩΡΟΒΒ10]6, 18 
Ὀουπά ἰο ρχτοηοῦῃμοα ΠΟΘ {Π6 ᾿ΡΟΒΒΙΘΙΠΥ οἱἉ 10 1168. 1 θη οδῃ 
οοΙηταπηϊοδία ὑποῦ ἰπουρ 8. ΟΥ̓ ΒρΡΘΘΟΝ οὐ ἰδηρτδρα πη ΒΌΟΝ ἃ ὙΔΥ 88 
{πᾶ γγΧ6 ἸΏΔΥῪ ΟΟΥΔΙΗΪΥ ΠΟῪ Ὑ{Π0 χὖ 18 ἰΒαῦ Βρϑδῖβ ἰο ἃ, 1 πουϊὰ Ὀ6 8 
βίγδηρο {μιηρσ ἰο αἴῆγῃ ἰπαὐὺ (ἀοά, οἡ Βα ρροβιίίοη οὗ Ἀ18 δουηστηι πολ ηρ; 
ἢ18 πιϊηα δηα Ὑ11] [ο ΔΏΥ ῬΟΥΒΟΠ ΟΥ̓ ῬΘΥΒΟΏΒ ἴῃ ἃ ὙὝΑΥ ΟΥἨ ΘΧΟΓΔΟΓΙΠΑΥΥ 
Του ἰδίῃ, Ὧ88 0 ΜΑΥ͂ οὗ οσδιβιηρ ἢ18 Ταΐο μα} ογοδίυσθϑ ἴο ΚΠΟῪ {παῖ 
0 18 Η, δηα πο οἶεσ, γγῇο τβϑκοδ {818 ἀἸβοουθσΥ ἴο με. Τὸ δάμη 
[86 οχἰβίθῃςθ οὗ ἃ (ἀοὰ, «πᾶ ἴο ἀθῃῦ δῖπὶ βυοῖ ἃ ΡΟ οΙ, 18. ἃ ρ᾽δσϊηρ, 
οοπἰγδαιϊοίίοη.3 

ΠῚ. δίποθ ὕμθῃ ᾿ὖ σαπηοῦ ΣΘΑΒΟΏΔΌΪΥ θ6 ἀοπιοα ὑπαὶ 1ὑ 18 ροβϑίδίθ 

1 ΤῊ π48 Ὀδοη βοκηονοαροα ὉΥ͂ ἃ αἰβυϊηρτι 56 δηϊαροηΐδὶ οὗἉ τονοϊδίίοη; νὯο οὉ- 
ΒΟΓΥΘΒ, (Πδὲ “Δ ΟΧΙΓΔΟΓΟΪΏΒΙΥ δοίΐοη οὗἩ αοἀ προ (86 Βαπιδῃ χηϊπᾶ, τος τη6 ποσὰ 
ἱηθρίσδοη ἰ8β ΠΟ υϑοὰ (ὁ ἀδηῃοίθ, ἰ8β ποῖ τῆοσθ ἱποοηοοίνθ]θ τμ8ὴ ἴπ6 ΟΥ̓ ΠΑΙ͂ δοίΐοη οὗ 
τηϊη ἃ Ο ὈΟΑΥ͂, ΟΥ θΟΑΥ οη τιϊηᾶ; " δηὰ “(δὲ ἐξ 18 ἱτι ρογ ] θηΐ ὑο ἀθὴγ ἴπ6 οχίϑίθηοσα οὗ ΒΗΥ͂ 
ῬΒΘΠΟΙΊΘΠΟΙ, ΤΊΟΤΟΙΥ Ὀοοδῦβο γ1Ο ΟΔηποῦ δοοοιηΐ ἴοσ 1ϊ. 1οτὰ ΒΟ] το 8 ὙΌΣΚΒ, 
γο]. 1. Ρ. 468. 4ϊο. οαἰϊ. 

3 1κ]δηὰ δ Αἀναδηίδρο δηὰ ΝϑοθββιΎ οὗ {1|ὸ ΟἸγβίίδη Ἐνοϊδιΐοη, νοὶ. 1, ὑΡ. 19---ἰδ. 
(8νο. οἀϊ..) ΟἸαδρον, 1819. 



ιυϊηο ΤουοίαξϊοΆ. 3 

(ον αοἄ ἰο τανοὰὶ Η18 νν}}} ἴο τρδηϊκῖηα, Ἰοὺ 8 ἴῃ {π6 παχὺ ρἷδοθ σοη- 
9:6. 16 ῬΕΟΒΑΒΙΠΙΤῪ οὗ ΒΌΟἢ ἃ του], 

1. 1 ΔΩΥ οτγοαϊ μα ἄμε ἴο ὑπ ρϑῃογαὶ βθη86 οὗ τηδηϊκὶ μα ἴῃ ΟΥΘΥΥ͂ 
2668, Ὑ6. 88] ΒΟΆΓΟΘΙΥ πα οη6 ἰμαΐ Βο]ανθα {Π6 αχἰβίθποθ οὗ ἃ αοα, 
πρὸ ἀἸὰ ποῦ ᾿Κον δα θθίιονα ἰἢδῦ βοπιθ Κιπαᾶ οὗ δοιλζηθσοθ ἀπά οοπλ- 
ταπηϊορίϊοι 8  5᾽βίοα Βούσοοι αοα δπα λη. ΤῊ85 νγγχαβ {86 ἔουιπἀαίοη 
οἵ 41} (86 το]:σίουβ τιῦθϑ δῃὰ σοι η 168, Ἡ Β1ΟΪλ ΘΥΘΥῪ παίϊοη ργείαπαρα 
ἰο τϑοοῖνα ἴγοσα {πον ἀθἰ 68. Ηθποθ αἶβο {π6 τοδὶ οοϊθρσγαιθα Ἰ6ρ]8- 
ἰδίουβ οὗ δηϊιυϊίυ, ---- ἃ8 Ζογοδβίοσ, ΜΊποβ, Ρυυαρόγαβ, βοίοη, γουγ- 
δυ5, ΝΠπ,δ, δα. ὅζο. 41} (Βουρσπί 10 ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ [0 ῥχοίθββ Βοῃ6 1ῃ[ ΓΟΟΌΣΒΘ 
πὶ ἤθαν θα, ἴῃ Ογου ἰο σιν {Π6 ρ,Θαίοῦ βαποίϊΐοη ἰὸ {Π6ῖν ἰαννβ δά 
ἰμϑ τα ]0η8, οὐ ἰδία πα] πρ' ΤΏΔΩΥ οὗ {Π6πὶ ΘΟ, ἀγπιθα τ ΒΘΟΌΪΑΓ 
ρυχογ. Απά ψδαΐ σᾶγα ὈΙΓΙΝ ἃπα 80 τρθοἢ} ᾿πηρογίδῃοα ἤο [1.6 ΟΥ̓ΔΟ]6Β, 
αἰνπδίίομβ, δ δυρΌγοθ, ἰπ δησϊοηῦ {χη68, νγγχ88 {ἢ ΘΟ, ΒΟΙΟΙΒ Β6η86 
οηἰοτίδι θα ὈΥ τπδμκιηὰ οὗ {Π61]Γ οσσῃ ἰσποόγαποο, μά οὗ {πεῖν προ οὗ ἃ 
ΒΌρΡοΥμαύα ΓΑ] 1Ππλ] δ ο ; 88. ν76}1 88 (86 Ρογδιιδβίοῃ, ὑπαξ {μον σοαβ 
614 ἃ μοσρϑίυαὶ Ἰηΐθγοουσβθ ΜΠ τη, 8 Πα ΟΥ̓ ὙΔΓΙΟΙΙΒ ΘΔ ἢ8 ΚΆΥΘ 
(οτὰ ᾿η 6] Πρσοποα οἵ Γαΐατα ὑπ] ηρΆΒ. 

2. ΤΏ ρῥγοθ ΠΥ οὗ Δ ἀϊνίηο γουθἰδιοη ΤΥ ΠΟΥ ρρΘαγβ ἔσομαι (ἢ18 
οἰγουχηβίαποο, ὑμαὺ βοῖηθ οὗἉ (16 τῖβοδῦ θ 1] ΟΒορἤοΥβ, ραν] ου ]ΑΥ]Υ 850- 
ογαίββ δα Ρ]αΐο, οοπίβββοα παΐ Ποὺ βίοοά ἴῃ πθϑα οἵ εὐυςῇ ἃ τονϑὶα- 
ἰοη ἰο ᾿πβίγιοί ἐῃθιη ἴῃ πηδίζουβ σ Π]οἢ οσ οὗ {Ππ6 αἰτηοδὲ Θομβθαῦθιςθ. 
ἢ τορατὰ ἴο {Π6 βίαϊθ οὗἁ τγόγα]β, {Ππ6 Ὺ Δοκηον]οασρα {Πᾶ, 88 1Π6 
βἰδίθ οὗ (8 υυου]α {πῃ νγᾶ8, ἔπ γ6 ἹΕῚΘ ὯῸ Πυτηδη πηοδη8 οὗ Γαξουταϊηρ; 
τ Βυΐ {Π6Υ ποῦ ΟἾΪΥ ΒΔ δπα δοκπον]εασοα {ποὶν ρτοαῦ τναπί οὗ ἃ 
ἀνπο σουϑ᾽αἰϊομ ἰο ἱηβίγαοι Τμοτὰ ἴῃ (μοῖῦ οοπαπού ἰονγαγὰβ αοἄ δηά 
ἰοναγβ τηβῃ ; ΠΟΥ ΠΠΚΟ 186 ΘΧΡΓΘΒΒΘΑ 8 δϑίσοηρ ΠΟρ6 Οὗ δχρϑοίβδίϊοῃ, 
[πλὺ (ἀοά νγου]ά, αἱ βοιωθ διιίασα {1πλ6, τλδῖζα δ οἢ 8. αἸΒΟΟΥΟΥΥ 48 Ββμου 
ἀϊ8ρ6ὶ (86 οἱοιά οὗὨ ἀλγκη 688 1ὰ τ ΠΙοἷ ΠΟΥ͂ ΤΟΥ ᾿ηνοῖϊνοα,3 

ΤΥ. Ἔτοι [ἢ 6 ργθοθαϊηρ᾽ ΓΟΙΏΔΓΚΒ δπα ΘΟΠΒΙ ἀΘΓΑΙΙΟΏΒ, 76 ἀγ6 Δ ΠοΥ- 
ἰΒ64 ἰο τηΐοσ, {μὲ α αἰνίηθ σϑυθἰδίίοῃ 18 ἢοῦ ΟὨΪΥ ΡτΟῦΌΔΡ]6, Ὀαΐ 4͵80 
ΦΌΒΟΙ οἷν ΝΕΟΕΒΒΑΕΥ. 

1. Τὰ ἴδλοί, ψιμουῦ βυθοῦ τονοϊαίζου, ὑμ6 ΠΙΒΙΟΥΥ οὗὁὨ ραϑὺ ἃρ8β [α8 
δοση ἐπαῦ ΤΘγ6 Βυτηϑη ΓΘΆΒΟῚ οαπποΐ αἰΐδιη [0 ΔΗΥ͂ σογίαϊπ ΚΏον - 
Ἰεάσα οὗ {π6 τ}}} οὐ ἰανγ οὗ οὐ, οὗἨ [π6 ἔγὰ ΠΑΡΡΙπΘδ8 οὗ τλδῃ, οὐ οἵα 
[υἴυγα βίαΐθ. Τὸ ἃ τοβοδοίϊπρ δῃὰ οὐβογυδηῦ τηϊπᾶ, {86 ΠΔΥΠΊΟΩΥ, 
Βεδαΐγ, απα τυ βάοπὶ οἵ 411 {Π|6 ναγεα σοσκα οὗ σγθϑίϊοι ἃγα ἀθιωοῃβίγα- 
ἔνα δυϊάθησθ οὗ ἃ ΕἸχϑὶ ατϑαύ (ἰδιιβα ; δῃᾶ {86 οοπίϊπυρα ρῥγθβουνδίϊοῃ 
οὗ 8}} {ϊησδ ἢ {Π 61} ΟΥΘΣ αὐΐοϑίβ ἃ αἰγηθ δῃὰ βιιροσιπίθπαϊηρ Ῥτον!- 
ἄρθοθ. Βυΐξ {86 μἰδηιαίο ἀοδῖσῃ οὗ (ἀοα ἴῃ 41} 18 σόοσκβ ὁδῃποί μ6 
ῬΟΥΐΘΟΕΪΥ Κηόστι ὉΥ {Π6 τηοτα ἸΙρῃῦ οὗ παίαγθ, 8η4 ΘΟ ΒΘαΌΘΏΠΥ ΟἿΣ 

1. ΤῊ (Ἀςῖ 18 ΓΟΙΏΔΓΚΑΌΪΥ συπβττηοα ὈΥ ἴπ6 οΟἸοδταίθα Βολί θη σοοστΆΡ ΒΟΥ Βίγαθο, Π086 
οδθεσυδίϊοη οἡ δα βιι ρροβαὰ ἱπίογοοισβα Ὀοῖγθ  τηδη κί πα δπὰ (Π6 ΠΟΙ 18 ἴοο βισι κίπρ ἴο 
δῸ οτηϊεἃ: “ ὙΥΠδίονοσ,᾿ 58 γ8 6, “" ὈΘΟΟΙΏ6Β ΟΥ̓ [Π 6 ΤΟΆ] [χη οὗἁ [{|986 ΓΕ]ΔΙΙΟΉΒ, [Πἰ6. Ὠονν- 
ΕΥΟΥ ἰ5 οοτιδΐη, (αὶ πεν ὉΠ ΒΈΙΙΕΥΕ απα (λίπ ἰΐεπι ἔγιιδ: πὰ, ἴοσ (Π18 σθάβοη, Ῥγορμοῖϑ 
πετο πο] ἃ ̓η δας ἢ ΒΟΠΟΙΓ, 48 ἴο Ὀ6 ἱπουρῆϊ ὙΟΓΠΥ Βοπιοῦ πη68 οὗὁἨ ΤΟΥ͂Δ] αἰ ρσηἶγ, 88 θη; 
ΡΕΙΒΟΩΒ ΒΟ ἀο]γοτοὰ ρχοοορίδ δηα δἀτηοηϊοπδ ἴσοσῃ (86 ροά5, ὈΟ1} 8116 (ΠΥ ᾿ϊνοὰ, ἀπὰ 
8ἰ5ὸ δον τ μοὶγ ἀθϑί. ϑποῖὶ τόσο ΤΊγοβῖ 88, ΑΣΩΡ γλυΒ, ἅς. ὅζο. ΟΝ τσόγό Μοδεα απά 
ἐὶς ϑδιμοσεκεοτγα." ϑίγδθ. αἀοορτ. 110. χυΐϊ. ΡῬΡ. 1084, 1086. εἀ, Οχοῃ. 

2 Ρ]αῖο, ἂς Ἐδρ. 110. ἱν. δηὰ νἱ, ατιὰ ΑἸοϊθίδα. 11. 101. βαγλιθὶ ΟἿδσκα μα8 Ἂχβὶ ἰτοὰ 
ἴπε86 δῃὰ οἴποῦ ὑσβεϊ πο Ὡ168 δὲ ἰοῦ πὶ δὶ ἀἰδοοῦγβα οἡ (πὸ Ενϊάθηςο οὗ Ναίαγαὶ! δηὰ 
Ἐεγνοαϊοὰ Βοϊσίοη, Ργοροβίϊίοη υἱ. (ΒΟΥ]6 1,βοίαγτοβ, νοὶ. 1ϊ. ὑΡ. 180---15δ. Τ0]1ο 6411.) 

Β2 



4 ΟἈἡ ἐλε Νιεοοβεϊίν. δ. 97) α 

Κηυονϊοάρο οὗἩ δ18 ργθοορίνα Ὑ}}} οΥ Ἰαν 18 θαυ! ὑποοχίδι, 80 ΓᾺΡ 
88 ᾿18 ΟΥΚΒ ἀἸΒΟΙοβα 1Ὁ ΟΥ ῬΒΙ]ΟΒΟΡΏΥ μ48 αἰϊδβοουογθα 1.1} [παᾶ666, 1 
Ὑ76 Οχϑυλΐηα 1Π6 τ ΏσΒ οὗἩἨἁ [86 τηοβὺ ΟΟἸ ΘὈταίθα δηοιθηῦ ΡὨ]Π]ΟΒΟΡΉΘΓΒ, 
Ὑ6 588}4}} Βπά {παὺ ΠΟΥ ὍΤΟΥ ποῦ ΟὨΪΥ͂ ἱρπογαπῦ οὗ ΙὩΔΩΥ παρογίαληϊ 
Ροϊπίβ ἴῃ το ρίοι ΒΟ τονο δίϊοη ἢ88 ἀἰβοουθγοα ἴο 8, Ὀαΐ 4180 {παῖ 
6 πα 1688 αἰ" ογθη 68 δηὰ ᾿ῃμοοηβἰϑίθ πο β ρου] 6α διροηρ ἴἤοτὼ 1η Ροϊμΐβ 
οὗ [86 στοαύοβι τποτηθηΐ : ὑγ 8116 Βοπλθ οὗ {ποτὰ ἰδυρμὺ ἀοοίγϊ 65 ψ ΒΙΟᾺ 
ἀϊγθοῦν ἰα πα ο ῥγοταοίθ συἱοθ δηὰ ὑ]ΟΚΘΠ68Β ἴῃ (ἢ6 ΜΟΙ] ; δηά {16 
Ἰπῆσδηςθ οὗἉ 4]}, 1η τοοϊγιπο [86 ποίζοῃβ δῃά σοίοστηϊηρ (μ6 ᾿ἰνθβ οὗ 
ΤηΔ ΗΠ ΚΙη, τγὯ8 ἸΠΟΟΏΒΙΔΘΙΆΡ]6. ΑΑ ΘΟΠΟΙΒα βίαἰθιαθηΐ οὗ ἔδοίβ ΜΨ1}} οοῃ- 
ἔστη δηᾶ "]υδίγαΐο {118 ορβουυϑίίοη : 

(1.) Τῇ 1ᾶδαβ οὗ {π6 δῃοῖθπίβ τοβρθοξηρ [86 παίασο δηα ἡ ουβμὶρ οὗ 
αοἄ πογὰ ἀδυίς, οοιλβιβαά, δπᾶ ᾿προγἔδοί. 

ὝΤΒΙΙ6 βοῖλα ΡΠ] οβορογβ δβϑϑογία {86 Ὀοΐηρ οὗ 8 ἀοἄ, οἰαυβ ΟΡΘΏΪΥ ἀοηϊαᾶ ἰδ: 
ΟἴΒοσβ, ασαὶπ, θαι Ὀγδοθ, ΟΓ ργεϊθη θα ἴο δι γϑοθ, ὑπ6 ποίίοη οὗὨ 8 τυ ἱρ]1οἰ ἐγ οἶ 
ροάβ, οβ᾽ βία), δδγι αὶ, ὑθγγθϑίσίδὶ, δηὰ ᾿ηΐθσηδὶ ; ψὮ}1]16 Οὐ ΒΘΓΒ γοργθϑοηϊθα 6 Βοῖγ 
88 ἢ ΘΟΥΡΟΓΘΑΙ Ὀοΐπρ υπιίοα [0 τηλῦϊον ὈΥ ἃ ΠΘΟΘΒΒΔΤΎ σοηποοίοη, δηα δυθ]θοὺ ἴο 
8. ἱπηῃ} 8016 ἔλθ. Α8 ΘΥΘΓΥ ΘΟΙΙΓΥ͂ Ὠϑα 118 ῥῬεουϊ αν ἀοἰυ68, (86 ῬΒ]ΟΘΟΡ ΒΟ Β 
(τυ βδίονοσ παῖρον Ὀ6 ὑπο ῖγ ῥτίνϑιο βθη πη 6 18) βαποίϊοποα δηὰ ἀοέδηἀρα {86 ΤΡΙΟΒ 
ΟΥ̓ {86 βέαϊα ; δηὰ υὑτροὰ ἃ. σΟΠΙΟΣΙΤΔΙΥ ἴο 10 ἴο Ὀ6 {86 ἀυῖγ οὗ ἜδνϑῦΥ οἰϊΖθη. ΤΟΥ 
“ ΔΙ] σα ἐγ ῥγδοιβοα {ἰπ σογθιοηἶθβ οὗ ὑμοὶγ ἐλίΒ6Γ; ἀδνυου! ! γ γοαυθηϊθα {86 
ἰοιηρΐοβ οὔ ἴπΠ6 σζοάβ; δπὰ βοιῃμοϊϊπχθ8, οοῃἀδοβδοθηδίηρ ἴ0 δοῖ ἃ ρᾶσΐ οῃ {116 ἐβθδίγα οἔ 
ΒΌ}ΘΥΒ  ]0η, 86 σοποραὶθα {μ6 βοηϊπηθηίβ οὗ δὴ δίμοῖϊδῦ ὑἀπάοῦ 86 βδοθσάοίδὶ 
τΟῦ68."5 [10 18 ἴσια {δῦ ἱπβιυϊδίθἃ ρβββασθθ ταΔῪ 6 ἐθππὰ ἴῃ {86 υγϊτηρ8 ΟΥ̓ δοπια 
οὗ 186 ΡΗΠ]ΟΒορο 8, τί οἢ ἀρραγεπέϊν ἰηαϊσαῖθ [ἢ6 τηοβὺ Ἔχ! θἃ σοποορ 008 Οὗ ἐΒ8 
ἀἰνῖηθ δὐυγθαΐοβ δηὰ ρογίδοϊίομβ. ὙΏηθδα δηά δ᾽ }}Ὰ ραββᾶσ68 ἈΓ6 ΒΟπιθί Π168 ΤῸ - 
δαταοαὰ πὶ ἃ ΟΒτίβιϊδῃ ογ6. δῃὰ ὑβθῆοα δοαυΐγα ἃ Ὀοσγονοα 589  : Ὀσύ, ἴμ 
ΟΥαν (0 ἀΐδοουον (μον γϑαὶ ναϊαθ, ὑΠμ6 τασϑὺ Ὀ6 Ὀγοσυρ)ιὺ ἴο {πεῖν οτῃ βίϑπακγά, δηὰ 
τοσϑὺ 6 ἰηἰογργοίθα ἀροη ῥσϊηοΐρ]68 δέγίοίϊν ραραπ, τὰ σΒῖοἢ σα86 86 σοπίοχὺ ψν}}} 
Ῥὰ Τουπὰ οἰἴδΒ6γ ἴο οἰαἰπὶ βαο ρουίδοιοη8 ἔοῦ ἴΠ6 ἀοἰβοαὰ τηοτίδ]β ἀπὰ ἤΘΓΟΘΒ οὗ 188 
Ῥορυϊδν ἰΒοοϊοσυ, οὐ ἴο οοηποοῦ ἔμθηὶ ὙΠ βοῖηα οὗ ἰδοβα ρῃγδβίοϊ οσἶοαὶ ῥΥΙ ποῖ ρ]θβ 
Ὑ8ΙΟΝ πο σο δαί Ὀγ {86 αἰβδγθηῦ ΡΒ] 80} 164] βοοῖβ, δπὰ οἰδοίυ δι! Υ βυανογίεα {16 
ατοδὺ δηὰ ζιυπάδιηθηϊαὶ ἀοοίτῖπα οὗὨ οὔθ βργθηιμθ Οτγθαίοσ.Σ ὙὍὙ86 τοὶϊρίοη οὗ 18ό 

1 Ου {Π8 βυρδ͵οοες (6 ΤΟΔΘΥ ΤΏΔΥ Ῥεττιδο, τὶ ἢ} ΘΑ.Ὰ] Ρἰθᾶδυτο δηᾶ ἱπβιγιοιϊίοη, Ὁγ. 
ἘΠ}|18᾽8 οἰδθοσγδαί ἰγραιϊβο οἡ ἴπ6 “ Κ}πονϊοάρο οἵ Ὠϊνίηο ΤὨΪηρΒ ἔγοη Εονοϊαϊίοη, ηοΐ ΦΌΠ. 
δου οσ Ναίηγο, μι] ῃΠοὦ ΤΩΔΗΥ͂ γΟΔΥΒ βίποα δὶ Ὁ] η, δηα τοργϊηἰθᾶ δἱ Τοηάοῃ ἐπὶ 
1811. ϑνο. Ὦγ. Ε. 6,80 [ἴσον {ΠῸ διιθδίβηοο οὐἁἨ (ἢΪ8 ὑγεϑῖβο ἱπίο ἃ βίηρίο ἀϊβοοῦγεο, τυ οἢ 
ΤΩΔΥῪ Ὅδ6 ϑυδβιϊαιοὰ [ὉΓ 1.6 ῬΓΘΟΘΟΐηΩ ΟΥ̓ (Π086 ὙΠῸ ΤΩΔῪ ποῦ Ὀ6 80]6 ἐο οοπηδηὰἃ [Π6 
τοαυϊδίῖα Ἰοἰδαγα ἴῸΓ Τοδϊ προ ἃ ἰαγρο γοϊυπηθ. ΤῊΘ ἀἰβοοῦγεο ἰῃ ατοδίίοῃ 18 ῥσϊηίθὰ ἴῃ [86 
βταὶ γοϊππιο οὗἩ ἴπο νὰ }]-Κπον πα οσχςο]]οπὲ οΟἸ]δοιίοη οὗ ἰγαοῖβ ἱηε 16 ἃ “ ΤῊΘ βοΠοΟ] ΑΓ 
ΔΙΤηΘα δραίηδιὶ 10 ΕὙΓΟΙΒ οὗ (ἢ Τίπηο;᾽" δηὰ ἰδ ἱηε 16 “Απ ἘπααΐτΥ, ποποα σοπιοίὶ 
ὙΥδάοτῃ δπὰ ᾿ϊηἀογβίδπάϊης ἴο Μδηῦ᾽ 10 βου" 8 588 βου Υ, {πὲ ἨΔ] σίου δπὰ ἰδῃ- 
ἄπαρο θηϊογοά τῃ6 νου] Ὀγ ἀϊνίπο γονοϊδίϊοι,, υυἱοῦὶ (6 δἰὰ οὗ ψ θΐοῖ τηδη μα ποῖ Ὀοὸπ 
ἃ ται οη δ] οὐἩ Χο σίουβ οτοδίατα; τῃδὲ ποιδίηρ σὴ ΟὈἸ χα τἢ6 οοηβοίθῃοο ὃυὲ ἴδ χονοδ]οᾶ 
νυ} οἵ αοά; δηὰ ἐμαὶ βοῇ ἃ {π]ρ 89 (86 ᾶὰνν οὗὕἩ παῖιτο πόυοσ οχὶβδιθα δαὶ ἴῃ τπ6 Βυϊηδῃ 
ἑτηδρσίπδιίοη. ΤΏ 88Π|6 δΓρτιπιοηῦ 8 8180 ἀϊδοιεϑοὰ 1: δὴ δ0]9 δπὲ δῃοηγτηοιβ ἰγδοῖ (ΠΟ 
Οὗ ΓΑΙῸ ΟσσςηΣτοΊςΟ, δηα Κηονγῃ ἴο 0 ἩπΙ͂6η ὉΥ (86 Τλον. Ὦγ. Φ8ῃ168 Ῥαίΐοῃ, 8 ἀϊνίπθ οὗ 186 
ϑοοι δα ΠΌΤΟΝ), ἱηε}Π16 ἃ “ΑἩἡ Αἰὐθτορὶ ἴο βμον ἴΠδὺ ἴῃ6 Κηοπϊοάρο οἵ αοὰ [85, ἰῇ 84]} 
Ακζεδ, Ὀδοὰ ἀοτίνοα ἤτοτι Ἐδνοϊδιίοη οσ Τυδαϊτίοπ, ποὶ ἔγοπι Ναίιτγο." ΟἸδβρον, 1778. ϑνο. 

3 ΟἹ Ροπ᾿β [)θο]η6 δῃηὰ ΕδΔ]] οὔ [6 Ἐοπιδπ Επιμρῖγο, νοὶ. ἱ. Ρ. 50. 
8. Ὧγχ. Ιτοϊδηᾷ, Ῥαραηίβπι δπὰ ΟΠ γβιυϊϑη ον σοπιραγοὰ, ΡΡ. 46, 47. ΕὙΔΏ ΒΒ ἙΞΒΑΥ οἡ 116 

Ὧ᾽ε0 δηεὶ ΝΟ βϑιν οἵ Βονοϊδιίοη, Ρ. 44. “ ΤΊθ66 ἰά685 οἵ 186 ΡἢΠοξορῆθτβ οὗ ΕΌΓΟΡΘ, δ 8 
Ὦγτ. Ἐοβοσγίϑοη, κ᾿ γο τ Ὀγθοῖβο Υ 06 88πιθ νῃΐοἢ ἐπ 6 ΒΓδἢπιΐη8 Πα δἀοριοὰ ἱπ [πάΐα, ἀπ 
ϑορογάϊηρ τ. Ὑγπῖο ὙΠῸῪ τορι! ἰθα (Ποῖγ σοηάπει νυ ἢ τοβροςὶ τὸ ἔπ6 στοαὶ ὈοὰΥ οἵὨ [ἢ 
Ῥθορὶθ. ὙὙΥ̓Πογοτοῦ ἴΠ6 ἀοπηϊπίυη οἵἁἨ [4156 το] ρίομ 18. σοπι ΓΟ οβίβ Ὁ] ἰϑμ6 4, τ[ἢ6 ὈθΟΑΥ οἵ 
[8:6 ῬΘΟΡΙΘ ραίη ποιμίηρ ὈΥ πο σγθαῖθδί πη ργονθιηθηΐβ ἰῃ Κπον]θᾶρθ. ὙΠΘΙΓ ΡΒΙ]οβορίιοτβ 
σοῃοθαὶ ἔστοιῃ ἴοπὶ, τυ τἢ ὑπὸ υἱπλοδῖ Βο] οἰ ο, {π6 ἰγυ ἢ8 ἢ σἢ [Π6Υ πανο ἀϊβοονοτοᾶ, δηὰ 
Ἰδθου ἴο δυρροτὶ πδὺ ἔδυγῖο οὗ δβαρογβεϊτέοη νι οἢ ἰδ γα 8. ὑπο ῖγ ἀτγ τὸ πανα ονεγιυχιρᾶ, ἢ 
Ηἱδιοτίςαὶ Ὠβαυ βίεοπ σοποογπίηρ; Αποίοηϊ 1π||8, Γγν. 288 284 



Τιυΐπο Πευεϊαξίον. δ 

Δηοθηΐ ῬΟΥΘΔΠ5 18 δαὶ ἃ ἴο ἤδνα Ὀδθῃ οὐἱρῖπαῖϊγ ἰουπάἀοα οἡ ἐδποὶν Ὀ6] οὗ ἴῃ ΟΠ 6 
ϑΒΌργοιηθ (ἀρὰ, τ βο τηϑδὰβ δπᾷ ρόνοσηβ (86 που]. Βαϊ ἃ ἀδνοίίου ἰθυηαροα οἢ 8 
ΤΙΠΟΙΡΪΘ 80 ρῦγα 88 818, 1 1 ϑαγυϊνοα 186 ἔγβὲ δρθ85 δίγεσ ἴμ6 βοοᾶ, πϑὶο ἢ σδπηοῖ 
ἰς Ῥχγονϑα, 16 Κποσῃ ἩΪῺ ΘΟΓ ΔΙ 0 πᾶν ὈΘΘῺ ΘΑΓΙΥ Θχοδδηροὰ ἴοσ ἰμ6 ϑανίδη 
ἸΔοΪΑἴτΥ ; [786 ὈΠπΠ4 δηὰ δι ρογβιιίοιιδ σογβῃὶρ οὗ {86 Βοβῖ οὗ Βϑανθη, οὗ {86 δυῃ, 86 
Ρἰδποία, δπὰ ἴμο ἔσο 3, [16 τδίοσ, (86 δαγίἢ, δηὰ {86 ν]ηκ 8. 

Ϊὴ σοῃβϑαυθδοα οὗ ἰμ686 ἀϊδοογάδηϊ βοηξιτηθηΐβ, {π6 ρτοβδβοϑὲ ΓΟ πίομαι δηὰ 1άο- 
Ἰδισγ ργδναι θὰ δπιοησ [86 ἀποϊδηῦ μοδίμβθη πϑίϊουϑ. ΤΏοΥ Ὀδ]ονοά ἴῃ 186 οχἰβίθῃοθ 
οὗ πιδηγ σοο-ογάϊηαιϊα ἀθ 1168, ἀπὰ [86 ΠΌΤΟΙΣ ΟΥ̓ ἰηίετῖοῦ ἀ6 1168 γ88 ἱπβηϊ6 ὃ: {8607 
ἀεοἰδοὰ ἀεδά, δπὰ βοιῃμοϊϊτηοβ 1ἰνίπα, ἀμρκυννι ὑπ6 ΤΟγπΊῈΓ οἴλοη ουῖ οὗ ἱη)υαϊοίουδ 
σται 6, {86 Ἰαέίον ἀβυδ}}γ οὐ οὗἨ Ὀώ86 δπὰ βογι τὰ βδίίοσγ. Δοοογάϊησ ἴο 186 
γυΐρᾺΓ Θβεϊτοδίΐοη, [μ6γ6 σγεσα ἀθ {168 (Βαὶ ργεβϑι θα ονθῦ Ἔν ΘΡῪ ἀἰβιϊποῦ παιΐοῃ, ΘΥΘΣΥ 
αἀἰδιιποῦ οἰ, ΘΥΟΓῪ ἱΠΟΟΠΒΙἀΘΥΔΌΪῈ ἰΟνΏ, ΘΥΘΡῪ Κ,ΤΌΥΘ, ΘΥΘΡῪ ΓΙΟΥ͂, ΘΥΘΓΡΥ Ἰουηϊδίη, 
ΑἸΒΘΏΒ νγαϑ {0} οὗἩ δβδίδϊῃεβ ἀράϊοδίθα ἴο ἀϊδότοηι ἀοἰτ168, Προτῖδὶ Βόομλο, ἔγοσα 
ἀππμβει ῬΠΙΠΕΙΡΙεεν δαορίοα 4}1} 16 σοὰβ ὙΒο ἢ ποσα δάοσοαὰ ὈΥ 186 πᾶιϊοὴβ Ὑ8Ὸ 
δὰ γ]ε]6α ἴο ἢ6 Γ᾽ υἱοίοσίουβ δύτηβ, δηὰ {Ββουραῦ ἰο οἴθγηῖβα Β6Γ θπιρῖσα ὉΥ οσονσαϊης 

ἔδεσα 8}} ἰῃΐο 186 οδρὶἴα]. Ὑϑιρθ5 ἀπὰ ἔλπ65 ὑγοσα ογθοίθα (0 4}} (π6 ραδείοπδ, αἰδ- 
6α8ε5, 7εαγ 8, ατιὰ δυϊίβ, ὑο ὙΠ1ΟΝ ταδῃκἰηα ἀγα δυ᾽]οοῖ. δυϊοὰ ἰο 186 νϑτίοιιβ οδδ- 
ΤἈοίοΥΒ ΟὗἩ [86 αἰνιη 168 ἩΟΤΘ [86 τὶΐθ8 οὗὨ {πεν πουδηῆΐρ. ϑοηβ Ὑθγ υἱηάϊοιϊνα 
Δηα ΒΔΏΡΌΠΏΔΓΥ : ΟΥΒΟΥΒ ΘΓΟ 68] Ου8, ται δῦι)}, οὐ ἀθοοῖγ θοῦ; δηὰ 4]1} οὗ [6 πὶ ΓΘ 
ὉΠΟΒαβίο, δα] θγοιβ8, ΟΥ ἱποοβίμῃοιβ. Νοῖ ἃ [6ὙὟ ΟΥ̓ ἰπθὰ ὝΟΓΘ τηοηβίοτβ οὗ [06 

Υἱο 6 δηἃ το Κοάη658: δηὰ ἰποῖν γἰο8 τοῦ δρβυσάὰ, ᾿Ιοθηϊίουδβ, δηα γα], 
ἃΠα οὔίροη σοπϑἰβιθὰ οὗἁ τοσα ὑπ χοα ΟΥἾπ.6, δἰιατη 6 1688 οϊβϑιρδίϊοη, ἀπὰ ἀθ ὈΔΌΟΒΟΣΥ. 
Ῥτοβεατ10π4, ἰπ 4}} [8 ἀθέοσιγ, τγδ8 βυβίθιλδίϊοα γ δπηθχοὰ ἰο νασγίουβ ρβασδῃ 
[δ ρ 168, ν᾽85 ΟἴΘἢ 8. ὈΥΪΠοΙρα] δοῦσοθ οἵ [Π61} γανθηιθ8, δη Ὑγ88, ἰῃ δοῖηθ σου Γ168, 
ΟΥ̓́Θ ΘΟΠΙΡῺ ΞΟΣΥ ὍΡΟΙ; {86 [δηηα]8 ρορυ]δἰίοη. ΟΙΥΒ6Ρ ἱπιρυν 68 ἸγΘΓῈ ΒΟΪΘ ΤΉ ΠΥ ρΓδο- 
[56 ὈΥ τ τὰ ἴῃ ὑπο ὶν ἰθπι 0 }68, δηα τη ΡυὈ]]ς, ἔγοιι {26 γ ΥῪ (πουρηῦ οὗὨἨ το ἢ ΟΓ 
τηϊπἀ8 σονοὶ. Βοβίἀδβ ἰὴ6 ΠΌΣΩθΟΓΒ οὗ τϑῃ ὙΠῸ ΜΘΟΙΘ χΠεὰ 18 (6 ὈΪΟΟΥ δροσὶβ 
ΔΠα βρϑοΐβο 65 1ηδιϊταϊθα ᾿ῃ ΒΟΠΟῸΡ οὗἩ {πεῖν ἀοἰθ8, ΒυΏϑη βδου οο8 πόσο οἥογοα 
ἴο ῥγορ᾽δὲ6 ἐμβολ.6 ΒΟΥΒ ὙΘ͵Ὲ ἩΒΙρρΘα οἡ {86 8]8γ οὗ ΠὨίδῃϑ, βουλθίϊ μλθϑ {}}} {867 

. Αϑβῖδὲ. Βδβοάσοθοβ, υο], ἰΪ. Ῥ. δ8.᾽ 
3 Ἰαεϊδηὰ δ Αἀάνδηϊ. δηὰ Ν,δο}βαῖ οὗ ἴ6 ΟΠ γὶδί, Εν. γυο]. ἱ. Ρρ. δ9. 79. 
8 ΤὭυβ, {πὸ Ολαίάξαπα δὰ ἵνοῖνο ῥτῖποῖραὶ ἀδῖε1658, δοοοτάϊης ἴο {π ὩΠΙΏΌΟΥ Οὗ Το ἢ 8 

ἴῃ 186 γεδύ; δηὰ Ζοσοδβίοσ, [6 χτεδῖ Ῥεσβίδῃ σοίοσγπιοσ, ἰδῆς (Π6 Μεοάΐδηθ δῃη ἃ Ῥογβίβῃ8 
ἴδδὲ {Π6ΓῸ ΟΓΘ {π00|Ὸ ΒΡ ΓΙ8. ΟΥ ὈΘΙΉσΒ Βρογἀΐπδῖθ ἴ0 Οη6 Βυρτοπ)ο, ΘἰΟΓΏ ΔΙ, δη ἃ 66] |-αχὶ ίθηςξ 
δείηξ, Υυἱζ. ΟΥογηδβάςθβ, {πὸ δηγοὶ οὗ ᾿ἰχῆς ἀπ ῥτογηοῖον οἵ μαρρίῃθ88 δηὰ υἱγτίιιο, δηὰ Ατί- 
ΤΔΠΟΆ, ἴπ6 Δηγεὶ οὗ ἀδυίζη658 δὰ δυῖθοῦ οὗὨ ΤΙ ΒΟΥΥ͂ δηὰ νἱςϑ.---- ὙΔΥΙΟ Τα ΚοΒ ἴἤγου δου οὗ 
λεαίμεα (ὨΘΟΪΟΡΎ; --- ἰδ ,αδιίοια, ἱπνοηιοὰ ΟΥ̓ [ὴ6 Ῥοσίδ;--- ἴπ6 ρλγψσίσιιϊ, οὐ τῃαὶ οὔ το 
ῬΑ ΒΟΡΒΟσα; δηὰ οὐυσέΐ οΥ Ῥοραϊαγ, ννῃὶς ἢ Ιαβὲ γγὰ8 ἱπδιτπίοὰ πῃ [6 βϑυθσαὶ οεἰτἰ65 δηὰᾶ 
σου πΙΤΙ68. ---- ΤηΠ0 ΟΤΟΚ ΓΠΘΟΪΟΡῪ τῶ (ἢπ8 ἀἰδιϊηρυ βηεά : --- 1. αοά, πο συ]θ8 ΟΥ̓ΟΓ 481} 
Ἐπ ΐηρβ;--- 3. ΤΏ σοάβ, νἢο ττογα βαυρροκοά ἴ0 ρονογῃ δὕονυθ [16 τηοοῃ ; --- 8. ΤΠ ἀθεηοῃβ, 
ΨὮ066 0γ Βα οἰ οη νγ88 ἴῃ 186 αἷἱν Ὀοΐονν ἰξ; --- δια, 4. ΤῊ Βογοῦϑ, ΟΥ δου]8 οὗ ἀδϑ τηθη, ἩὮΟ 
ὍΈΓΟ ησρϊηρα ἴο0 ᾿γοδίθ οὐ σ ἰοσγοβίτίδὶ ααῖγβ. Αηὰ, Ὀεβιἀθ5. 8}} [Πθβ6, τὴ 6 δν]] ἀθσῃοῃδ 
ΘΓ ΟΓΒΗΙ ρΡΟά, ἔγοπι ἴδ Ὶ οὗἩἨ [Πα το ἰϑοι οΥ ΓΠΟΥ͂ ταϊρῦ οοτηϊς, ΤὙΠ686 ἔδοϊδ ν}}} δοοουηῖ 
ἴογ ἴῃ ῥγοάϊ!ρίουϑ τηα] τα ὰθ οὗἩ Ποδίβϑη ἀοἰτ68, οὗ ννϊο ἢ Ηδδὶοὰ σομηρυΐεβ (ἰτὲγ τποπεβαπὰ 
ἴο Ὀ6 Πογογῖηρ δου (Ππ6 δασγί ἰῃ (6 δἰγ, Πη]6858 Π6 8 ἴο "6 ὑπάἀοτβίοοά 88 τηϑδηΐης δὴ ἰῃ- 
ἀςῇἤηϊ6 ΠυχΏ 6 Γ. --- ΟΥ̓ΡΏ 6.8 γϑοϊςοηοα ΟἿΪΥ ἐἦγεε λυπαγεα απα εἰχίψ- ἤνυε; Ἅ αττο Θηππγεγαίοα 
ἰΐζσεο ἀυπάτεα Φαρίτετβ; ΔΙ Βουρ ἢ Βα Ηἰτηβοῖζ, ἰο ΙΒ οΥ τ τ Οἴοοτο, ϑοποοδ, δη ἃ ϑοσὴθ ΟἵδῈΣ 
βισυυ θὰ ῬΒΠΟΞΟΡΏΘΙΒ, ΣΟ δδ;διηρὰ οὗ [πὸ Πποδίμοη ἀο᾽ 1168, ἀηὰ Ὀεδ]ανοά ἐπ. {Π6γῸ 18 ας 
οηθ (οἄ. 

4 ΤὮε οὨϊ εἴ ογϑοῖ68 δπιοὴρ ἴπ6 Ποδίθοηδ ἀρροϊηϊοὰ Πυτηδη βδουίῆσοδ: 88 [δὲ δἱ ὨοΙρΡὮὶ, 
[παὶ οἵ Ποάοῃδ, δὰ ἴπδὲ οἵ δυρὶῖοῦ ϑϑοῖοθ. [Ὁ τγ88 ἃ ουβίοση διβοης 6 ῬΒοωηίϊοίδῃβ δηὰ 
Ομρηδδηϊίεβ, ἴῃ τἰπη68 οΥἁ ζτοδὶ σδ δια ϊγ, ἴοσ ἐμοῖς Κίηρθ ἴο βδογὶ ἤςθ οὔθ οὔ 1ῃεῖγ βοῆϑ, ᾿ ΒΟσὰ 
ἴον Ἰονοὰ Ὀδβὲ; δηὰ ἰδ τῦῶδ οοϊησθοη ὑὈοίῃ ψΙῊ [Π6Πὶ, 88 γγὲ}} 85 ψ ἢ 1π6 Μοαυϊΐίοδ δηὰ 
ΑἸππηοη 68, ἴο βαοτί ἔσο (ποὶσ ΟΠ] ἄτη. ἙΘτίδοΥ, [86 Εσγριίδηϑ, [6 ΑἸΠΘΠΐΔη8, ἀπὰ 1,8Δ.6- 
ἀεπιοηΐδηβ, δηὰ, ζΈΠΟΓΑΙΥ δροβκίηρ, 81}1 106 ΟὙΘΟ 6; ---- [6 ΒομΔη8, ΟΑΥγΙ μαρὶ πἰδηθ, αοΓ- 
ἸΔη5, 6 Δ0}8, απ Βυίτομϑ; --- ἴῃ βῃοτσί, 81}1 116 ποδί ΠδΙ0ΠΒ [Ὠγουσπουΐ ἴΠπ0 νν οὐ]Ἱὰ οἥθσοὰ 
δυϊηδη βου ἤοθα ὌρΟη τ οἷν δ᾽ίαγθ; δπὰ ἰηΐβ, ποῖ οἱ οουιδὶπ δηοσροποίθδ δπὰ ἱπιπιποηὶ 
ἀδληρογβ ΟΠ]Υ, πὲ ΘΟΠΒΕΒΠΙΙΥ, δπὰ ἷπ δοπηθ ᾿ἶδλοοβ ΘΥΟΥΥ ἄγ. Ὀροη οχισδογάϊπαγυ δοοὶ- 
ἄδπιδ, πιμϊέμαοδ ὝΤΟΓῈ βδουι βοοὰ δὲ οὔποθ (0 {πεῖν βαρ ΠΑΙῪ ἀοἰτ68, ΤΉ5, ἀστίης; [86 
Ὀδίι]6 θοίτνοοπ 180 Β οἰ] Π ΔΙΤΩΥ͂ ππᾶοσ αοἴοη δηὰ πὸ λυ παρ πίδηβ ἀπᾶογ Αταΐεατ, ἰῃ 
δῖ γ, [δα Ἰατῖου τοτιδίηθα ἴῃ 8 οδρ, οἴοτίηρ ββοσγίοαβ ἴο 186 ἀοίτε8 οὗἉ Ὠΐβ σουπιτυ, δὰ 
εὐηκυ τη ὍΡΟΙ Οη6 ἰαῦζα ὈΪ16 126 Ὀοάΐ68 οὗἩ πυιηέγοιϑ8 υἱοί 85. (Ηοτοά. 110. νἱὶ. ο. 167.) 
Βεη Αγδιθοοϊοβ γδ8 δρουὺϊ ἰο Ὀοδίεμο Οδγίπαρο, 118 ἱμ Ὁ} Δ η18, δοοῖπρ ἴΠ6 ΟΧΊΓΟΙΠΊΠΥ ἴο 



6 Οη ἐδ Νεοοδοίέψ, δ. 9 α 

ἀϊεᾶ. Ηον τὴν [οὐ ῖυ ἱπέμπιβ ἀϊὰ {Π6 ΟΑΥ ΒΑΡ Δ}8 8δοῦῖβοα ἰο {πεῖν ᾿π ρ΄ Δο Δ Ὁ 6 
οὐ Μοΐοοι! ΥὙ μαῦ παπιθοΓ8 οὗ μυπδη υἱούηηβ, ἴῃ {1π|68 οἵ βυθὰς ἀδήρογ, αἰὰ [μ  Ὺ 

Ἱπηπιοϊαίρ, [0 ΔΡΡ68886 {Π6 Γεϑθηίτηθηϊ οὗ [με οεπἀ θα ἀ61(168 
Τι "48 Ὀθθη βδὶα (}ιδΐ ὑπ τιγϑίοσιοβ ΤΟ ΓΘ ἀοβίρηρα ἰο ᾿πϑίγυοῦ [6 ρϑορὶβ ἴῃ {88 
γἰης! ρ 68 οὗὉἨ γα το] σίοα δῃὰ οὔ για του! ν : δηὰ ἱηροηϊοῦβ δηᾶ ᾿θασηθᾶ πιθῇ 

Ἰπεγὲ Ἰαδουτγοὰ ἴο γεργοϑοηΐ ὑβθπὶ ἴῃ 1}}}5 σῇ, δπα 4150 ἴ0 ΒΟΥ ΠΟΥ νὺ6}} οδ]Ἱου]αίοα 
[86 Ὁ τὸ [Ὁ (Π18 ὁ6πὰ. “ὙΤΠΘΥ μᾶνα βαϊὰ, ὑμαῦ 86 ΟΥΓΟΙΒ οὗὁὨ ροϊ γίβοϊβπη 6.6 ἀ6- 
ἰϑοἰρα αἰνὰ αχροβοα, δπὰ {86 ἀοοσίγίπο8 οὗ ἰμ6 αἰνὶπ ὉΠ  δπα ΒΌργοηΘ ρονθγ- 
ταοπῦ ἰδ σῃῦ δὰ οχρί απο ἴῃ ἴμθηι; ὑμαῦ {π6 ᾿πἰεἰαιθα Ὀδοᾶπι θουπαᾶ ὈΥ 8οϊθιῃπ 
Θησασοιη 8 ἴ0 ΤΕ ΌΓΠι ὑμοἷν ᾿ἔνοβ, δηα ἴο ἀονοῦβ ὑπθιηβεῖνο8 δ υ]ΊοΟ}Υ ἴο {86 ΡΓδοίΐοΘ 
δηὰ ουἱἰναιίοη οὗ ῬυΓΙΥ δηὰ νἱγίαθ ; δπὰ {πὲ (Π6 σε γαίίοη οὔ (δ6 τη γϑβίθγοβ γγ͵88 
δσχίθηβινο; διὰ {μδὶγ ἱπῆμπδησο στολῖ: --- " ἐπὶ ἰαπέμτ, ΒΆγ8 Οἴσοτο, ᾿φοηΐες ΟΥ̓ΑΥΊΩΝ 
αἰδπια.᾽ 
“1 18 ἔγαο, ὑπαὺ [86 ῥγιοβίβ οὐ {Π6 πηγβίοτυι εβ Το ῦΘ ΠΙσὮΪΥ οβίαπιαί ου8 οὗὨ {πο ῖτ 

Οὐ πιο Πγ, πὰ Ζϑαϊουβ ἴπ ΤΠ6ΙΡ Ῥτγοίθββίοηβ ἴο γοσϑηθγαῖα {πΠ6 ροορίβ. Βυῦ {86 
τοθδη8 ΜὨϊοΝ {Π6 7 ΘΙ] ογοὰ τ γα ὨΘΙΠΟΥ δα δ ̓α ἢοΣ δαἀραπαία ἰο [δὲ οπὰ ἢ ΠΟΣ 
ἀἸὰ ΤΠ6Υ δῆβιγοῦ τ. ΤῊ πλγϑύογι}8, υγβιοι, ᾿0 Β68 Ὀδθη ργοίθι θᾶ, ταγα σα ου] αἰ ά 
ἴο φγοάπορ ᾿ξ, βογνϑᾶ ο]υ, ἴῃ ἔλεί, ἴο Ἔχρί αἷπ ϑοπλθ οὐἉ 108 δι θ]θοῖβ οὐἩ τογτμο]ρΎ, 
δηὰ το ργοπιοΐθ ἰδ6 ἀοβίσῃβ οὐἁἨ Βαπιδῃ ῬΟΪΊΟΥ --- ἰὁ ᾿πβρίστ μϑγοίβπι, δῃᾶὰ ἴο βθουγθ 
αἶνὶϊ δαδογαϊπαύίοη ἀπὰ οὐϑάϊθιισθ, [ἢ ρχοοῦ οὗ [818 76 ΤΑΥ͂ ἀβῖ, 1 ΤΠΟΥ σοπίγι θυ 6 
δὺ δἱὶ τὸ οἴδησθ {Π|8 Ῥθορ] θ᾽ Β ρου μϑιβιϊοδὶ Ορὶπίοη8, ΟΥ ἴ0 ἱπιρύονβ {16} πιο ΓΆ]8 ἢ 
Ὁ. (6. ποῦ, ἱπ ρίαςθ οἵ Ὀθοομχίησ Ὀείίογ ὈΥ {μ6πὶ, ἀοσθηθγαῖθ ἀν ἢ σοτο ὑπ ΘΟ Ὺ 
αοὐῦ Ορῃγαβϑο τλογα δα τηοτα ὈΥ͂ Βα ρογβ((οη, Ἀπ 411380] δα ἴῃ νἱοβ ἢ ὰ ποῖ 
βοπια οὗ ἐπα Ὀοϑὺ δηι] νυ βαϑί ἢ] ΟϑΟΡ ΟΥ̓ ἀἰβαρργονο οὗ {86 πιγϑίθυὶοβ ἢ ΑἸοϊ Δα 68 
τηοοκοα {86 ρ0.}8 --α ΑἸΑΧΑΡΌΓΑΒ τγλ8 ἜΧΡΕΙΪΘα Ὀγ (86 ΑἰΒοπΔΏ8 ἴῸγ {Π6 περ]θού οὗ 
ἴΒοπι. βϑοογαίθ8 σου ΔΙΏΪΥ δὰ "0 φορὰ ορίπίοῃ οὐ [{|8 ταγβίθγ 88 --- Β6 ὍᾺ8 ποῦ 
ἸηϊἸΑὐοα ἱπῦο ὑμ6πὶ ; πα οἰγουτηβίδ ποθ αὐὐθηάϊησ ποῖ Βαγθ Ὀθθη βυσσοϑίοα πὨΙΟΝ 
οὐρἢ ἴο τη ον ΓΠ6ΙΓ πηορὰ] Θά θ ΠΟΥ ΤΊΟΓῸ ἤδη βιιβρίοἰουϑ. 

“ΤΉΘΥ ποτα οοἰ θ γαῖθα ἴῃ {116 βίἰδθοα δηᾷ ἀλγκποῦβ οὐ [88 πίσαί, τ {πὸ αἰπιοϑῖ 
ΒΕΟΓΘΟΥ͂. ὙΒΘΥ Ὑ6Γ6 ΤΓΕαΌΘΠΥ οοη ποία ἀηάον {μ6 ραϊγτοπαρα οὗὨἨ [μ86 πιοβ ᾿ἰσθη- 
του ἃπᾶ βθηϑβιιὶ ἀ6 1.168. ΤῊ πιοϑῦ ἱπάθοθηῦ οὨ͵θοῖβ σοῦ δα 1164, Δηα σαττιοά 
ἱῃ ργοοδβϑΐοπ. 0 8. 8 Βῃβπιθ, βαι (ἢ {88 ΑΡΟΒΕ]6, "θνθὴ [0 βρϑαῖκ οὗ ἔδοβθ (ΒηρΒ 
ὙΠΙΟὮ 6 Γ6 ἀοηθ οὗ ἴδοῖ ἴῃ βοογοῖ. Αἱ Ἰαϑὺ {ποὺ Ὀδοᾶπιθ 80 1ΠΓἈΠΊΟΏ8, ἱπ ταβροοῦ 
ὈΟΓΔ ΟΥ̓ πιογ ἢ ΕΥ̓ ἀπά σοοὰ οὁγάον, ἐπδὲ 1Ὁ νγγ8 Το πὰ ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ (0 ργοδι 1 {Π6η]. 
Ἔν 18 μαγὰὶ (0 οοποοῖγα ἢ {Π6 ταγβίουῖθϑ οουἹὰ ἤᾶγα ΔΩ ροοῦ οἴἴξδβοί οἡ ἐπα 

ΤΆΟΓΆΪ8 οὗἨ μα ραορῖθ. [0 τηὶρΐ δχοῖδα ὑπ6 δεν (ἴοη οὗ ἃ ἔδυ, ἰο θ6 ἰο]ὰ ἐμαὶ ἐῃ8 
ξο8 ψογ ποίὶπρ ἸΠΟΓΘ ὕἰαῃ Θπιϊπθηῦ θθῃ : Ὀαῦ 10 0788 ἸΏΟΓΘ ΠΠ ΚΟ] ἴο ἀϊβσιιδὲ (86 
ρστϑαίον ραγί οὗ [Π6π|, ἀπά ἴο τη οῦ μθιὰ ΟΡ ΘΟ ΒΘ] Ιου δὰ ἐγγοισίουβ. 
Ἀοβ1 468, οοῃβί ἰουίησ μον ἴδ σοῦ ἰηἰἰαῖοα, (ἢ6 ἰπῆπσηοα οὐἁὨ {π8 πιγβίαγθβ, βυθῇ 
“πρροβὶησ ἰμθῶὶ ἴο Βανα μδὰ ἃ Ὀαποβοὶαὶ ἱπῆμπθηςθ, τηαδῦ μαννα ῬΘΘῺ ΨΟΓΥ͂ 8818}} οἡ 186 

“ΤΆΪΟΒ ΠΟΥ νογὸ σοἀυςαα, ἱπιριι [6 41} {Πεὶγ τηϊβίοσία ηοϑ 0 ἐπ δῆμον οἵ Ξαϊαγῃ; Ὀοσδῦδο, 
ἰμβιολά οἵ οβεγίπρ ἂρ οἰ άγοη ΟΥ̓ ΠΟΡΪς ἀδβοθηῦ (70 ὑγογο ἀἰδιι!]γ βαοτςρα), (ποτ Βαὰ 
δόθη γαυ ἀ]ΘΏΠΥ δι θδιϊζαϊοὰ ἐγ ᾿μοιὴ 186 Ομ] άγθη οὐἁὨ βίανθθ δηὰ (οσοίριιοσα Ὑπὸ Βυη- 
ἀγοά οἰ] άγθη οὐὁἨἮ 1Π6 Ὀδδὶ ἐμ πλ1} 168. ἐπ Οαγίμδρο νίθτο ὉΒΘγοογθ ἱπαπιοϊδία, ἴο ῥχορίτἰαία ἴπ6 
οἴεηάοά ἀἰνπ ΟΥ̓; ἴο Ψ]ιΟπὶ πριναγὰβ οὗ [ὔγοα Ὠιιπάγοα οἰΠ]26Π8 νΟἹ απ ΑΥ Υ βδου σα τΠ6πὶ- 
Β61ν68, ἔγοιη 8 86η86 οἴ ἔΠοῚΓ ρα] οὗἉ 1[ῃ18 Ῥχοϊοπαδα οτίπιο. (Π)]οά. βὲς. 118. χχ. 6. 14.) Οα 
ΔΠΟΙΒΟΓ Οσοαδίοῃ, {Π6 ΟδΡ παρ Δ Π 5 μανὶηρ οὈταίποὰ ἃ Υυἱοίογυ, ἱπιτηοϊαιοα (μ6 μδη ἀβοιηοβὲ 
οὔ τοῖν σαρεΐνος, [ῃ6 ἤδπιθ οὗἉ ψ]ο86 ἔΆΠΟΓΑΙ Ρΐ]6 νγὰβ 50 ζτοαῖ 88 ἴο δοῖ {Ππδῖγ σδτὰρ οἡ το. 
([Ὁ, 110. χχ. ς, 65.) Ιμεϊαπίϊι8 (Ὠἰνίη, 1πϑιϊϊ. 110. , ας. 21.) μαβ γοοογάθά πιυπιθσοῖιβ 
δ᾽ πΊ 118 Βογγίἃ βδογ ἔςοβ οὗ Πυπηδη Υἱεϊπ8. Βοβί 68. (6 ῥγοσθᾶάϊηρς δυϊμογίεἰοα, τ 6 τϑϑάοσ 
γγ11} ἢ πὰ παπηογοιι8 δα ἸοΠ4] τοϑυ τη ο ἶθ8, ἀγα ας ἔγοπι οἰαδβαῖς δυΐθογβ, ἰῃ Ὦγ. Ηδγσοοά Β 
Ιπιγοἀποιίοη τὸ 186 Νοιν Τοείαπηοηῖ, ν0]. ἱ, ΡΡ. 111---116.; Μῖγ. Βγγδηϊβ Απα]γϑὶβ οὗ Αη- 
οἷοπῦ ΜνΟΙΟΡΎ, το]. ἰΔ. Ρρ. 224. 266, 312.; δΔῃηὰ αἷ8δὸ ἰη Ὧγ. 1,οἷδη Β Αἀνδηΐαρε δηὰ 
ΝΕΟΟΒΒΙΥ͂ οὔὨ πὸ ΟΠ γδείδη Εονοϊαιίοη, νοἱ. 1. οἷ. 7, ρρ. 134--Ἰ 57, 
Ὅτ. ΗΠ] (βδαγβ οἡ ἴῃς [πβεϊτμτἰοη8, ὅς. οὗ Αποίοπεὶ ατοθοο, Ρ. 52.) 18 οἵ ορ᾿πίοπ, δῇοσ 

ΤΊΔΗΥ͂ ΘΠ που ἩΤΊΓΕΤΒ, {8αἱ ἐπ ἀοούτϊπο οἵ [86 ἀπ} οἵ Αοα νγὰ8 ἰδυρῆς ἰπ [Π6 τηγβίογίεβ. 
866 αἰδο Βρ. Ῥὺαηγυυτίοη᾽ Β 1) νη 1οσαιϊίοη οὗὨ Μοβεβ, ὈΟΟΚ ἰΐ, βαςὶ, 4, Βυι τ. 1οἷδηά ᾿δ9 
Ἰοηρ βίποθ δχαπηίποαά {Π|6 ναγίουβ ὑγοοίϑ δἀάπορά ἰπ βαρροτῖ οὗὨἨ (8 Βριιδείπιθης, ἀπά ἢδ8 
δθονγῃ {Παὶ ΤΠ 6 ΓΘ 5 στοῦ ΓΟΆ80} ἴ0 {Π|πΚ [Πα τὰ 6. ποιίοῃ οὗὨἨ 1Π6 Τ)ο ΕΥ̓ τδαρᾷς ἐπ [π6 πλγ8- 
[οΥ͵68 ννὴαϑ ποΐ ἃ τσ! ἀπά .8ι οπ6; απὰ ὄνϑὴ ἐγ ἰδ Το γο 80, ἰῃαΐ ἴξ υνουἹὰ ἢᾶγνο θδοη οὗἉ {Π{π|9 
1186, 88. ἢ γγ8. ΘΟΙΠΠηαηἸσαιοἀ ΟΥ̓ ἴ0 ἃ ἔδιν, δηὰ ἉΠᾺΟΥ {118 βι τ οἴοβῦ 808] οὗὨ βϑοσθοῦ. Αἀ- 
γαηῦ, δηὰ ΝΟΟΟΒΒΙΥ οὗ ἴπ6 ΟΠ βιϊαη Ἰϊονοϊαείοη, νοὶ], '. Ρ0». 1.58-- 196. 
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1888 οὗ ἐδ ῬοΟρ]6. ΕΑσίβον, ὑπ6 ἱπ|{|ὐοα τγοτα ῥγοβι ὶ ὑδα, ὑπο ῃ 8 δοΐθπιη οδίϊι, οὐὸσ 
ἰο0 ΓΕΥ68] {86 ταγείοτίθβ. Υ βαίθνου Ὀθηθῆι, ἱμογοίοσο, {86} ταϊσῦ τοι βοῖνοβ ἀθγῖνθ 
ἔγοπι ἔδοση, ὑπΠ6 Ὺ οι] οοτητηυπηίοδίθ ΠΟΠ6 0 ΟἰΘΓΒ: ΠΟΥ οουὰ [π6 ᾿Ππηργοββίοῃ, 
ΒονΟΥΟΣ ϑῖγοηρ ἀυγίηρ {μ6 ἰηϊτἰαἰίοη, ᾽.6 αἰνσαυϑ γοϊδι πϑὰ νυ οαυ4] δίγοησίῆ ἀυγίης 
ἰ6. Οἱ ἐδε συ Βοῖϊο, ὑδκίηρ [86 δοοουπὲ οσθὴ οὗἩ ἴμοβα Ἠδο ἔδνουῦ ἴμϑιω, (6 τηγ8- 
ἰοτῖοβ ποῦ} Ὁ αἰταϊβῃ6α ἐμ6 ἱπήποηος οὗἁὨ ροϊγιμοίϑαλ ΠΟΣ Ῥσχοιιοίθα {μ6 ὈδὶἸοΐ οἵ 
416 ἀἰνίηθ ὉΠ : - [Β6Υ σοπιτι αϊοα ταῖν ὕο ἴπ6 ἰβογθαβο οὗ δυρογϑίϊξίοη, δηὰ ἰὸ 
(86 ργδνδίθηςθ οὗ ᾿ἰοθηι ουδηθϑβ δῃὰ υἱοθ. [ΙΓ ὑμὰ6 ὺ σποσα ἀδβίρηοα, 85 δδ8 Ῥθϑθῃ 
Δι στηθα, ἕο ϑδον παῖ {86 ΡΆΡ]1ς τοὶ σίοη μβα ἢο ἐουπάαίίου ἴῃ γα! ---- ἰο Βοϊὰ [{ 
Ὁρ ἴο οοπίοιῃρί --- ὙΒδὺ οουἹὰ ἤᾶνθ ἃ οῦβ6 οδοῖ οἡ ὑδμῈ σηϊπὰ οὗ [86 ρϑορὶβ ὃ 
δι ΠΟΤῈ ἰΠΊΆΓΙΟῺΒ [0 ΤΟΙ ρΊΟΙΒ δῃ ἃ ΤΩΟΓᾺΪ ᾿ΥΪΠοἾ ρ]68 δπὰ ρσγδοίίοθ, ἰβδη ἰὸ ἐσ δι Ὀἱὲ 
τ6 τ ο}6 οἷν}} δῃηα ΘΟΟ]οβι αϑίῖοαὶ οοηβι εὐ οη 88 ἃ ὑγἱοὶς με τ ροϑ, Π]Οἢ --- 88 τοαγοα 
ὉΥ [Δἰβεβοοα δηὰ πιδϊηἰδί πὰ Ὁ Πυροοτίϑυ ἢ ἢ 

Βυὶ τμδίθυϑν τηοῦϊνο8 ΤΑΥ͂ δδγ6 Ἰπἀπυιορα [86 γί ᾿πνδθηΐοσβ οὐ πλγβίογίθβ ἴο ἱπέγο- 
ἄπος μοι, ἐδ ἴδοϊ ἰ8, (μδ΄ ὕΏ6Υ πε Βογ ἀϊὰ ποῦ οουϊὰ οογτοοῦ {86 ροϊ γυμοὶδιϊς ποίϊοηβ 
οΥ [86 Τγ20Γ8]8 οὗ ἰδ ρϑορῖθ, δῃὰ ἰῷ ἰδ οουγϑα οὐ ὥἄπιο {Π6Ὺ Ὀδοδπηθ σγοδίν οΟΣ- 
τυρίοα ; ΘΟΠΒΘ] ΘΠΓΥ ὑπο γ οου]ὰ ποὺ Ὀαΐ μᾶνα ἃ Ὀδὰ οβἶδοὺ ου ἰ(ῃ6 ρεϑορΐα, δηὰ ἱοπὰ 
ἴο οοηπᾶττα [θὰ ἴῃ εἶτ ἸΔοἸαίχουβ ῥγϑοίϊοθθ Α1] τβθῃ, ἱἰηάἀθθά, ὑπάοῦ ρα οὗὨ ἀΪ8- 
Ρἰοδβίῃν [86 σοάβ, γθαυεη δὰ [86 ὕδπιρ]68 πὰ οβεγοὰ βδουιβοθβ; θαὺ 1Π6 ᾿τὶθδὶϑ τηδᾶς 
1 ποῦ {Π6 1 Ὀυ 8.688 ἴ0 ἔδβοι ἴθ νἱγίαθ. ὅ0 Ἰοῃρ' ἃ8 [86 ρθορὶθ σγοσα ρυποῖααὶ Ἰῃ 
{πεῖν αὐλοπᾶάδηοθ ὁπ (86 τα] σίου δογθιηοῃῖθ8 οὗ {Π 6} σΟΠΏΙΣΥ, 1.6 Ὀγἱδβίβ δδδιγοᾶ 
ἴμοπὶ ἐπα {πὸ μοά8 τ Γ6 ῥσορι ἴουϑ, δηὰ ὑπο Ἰοοκοα πὸ ἔδυ μοσ. “ 1,πϑἰγαϊΐοηβ δὰ 
ῬΓΟΘΕΒΒΙΟΏΒ ὝΘΓΘ ΤΩΟἢ Θαϑίου ὑθ8ῃ ἃ βίθδυ ὁουγεθ οὗὨ νἱτίαθ; δηὰ δὴ Ὄχρίδογγ 
βϑουῆσο, ΒΊΟΣ δίοηθα ἴον [86 πυδηΐ οὗἁ 1ἴ, γγὰ8 σου τηοτο οοηγθηΐϊοηΐ ἴμ8ῃ ἃ ΒΟΪΥ 
ι8." ὙΤδοθα γῆ ψ6͵Γ6 αἰ ροηῦ ἴῃ ἰ86 ΟὈΒοσυϑηοα ΟΥ̓ 186 δβογρα οὐβί ΠΛΑΤΎ Υἶΐ68 
ὝΟΙΟ ΘΟΠΒΙΟΥΘα 88 δανΐπρ {186]16ἅ ὑπ6 ἀπῖ168 οὗ το] ρίοη ; θὰ ηο ΨΆΓΙ ΒΟΥ τοραγὰ 
88 δὲ ἴο (Π6ῚΡ ΠΏΟΓΔΪ8, {8 88 ἰ06 βίδίβ νγδϑ δοποούποὰ, [10 οδημποὺ ὑπογοίογθ 
ΘΧοϊία βυγΡτίβο, ἰδδὺ ἰλ6 ρμοΪ γα βυϊοα] ΓΘ] ρΊΟΏ νγ88 ΘΥΟΥΎ ὙΒΘΓα ῥγοίδγγοα ἰὸ νἱγίαα : 
ΔηΠ ἰδμδὺ ἃ ΘΟΠΙΓΑΓΥ οΟὐγδ6 οὗ ἰμϊηκίηρσ δηὰ δοϊϊηρ ρῥσγονϑά [Ἀϊ8] ἰοὸ ἴδ 6 ἱπάϊνι τι] 
ὙΠῸ ῥὑχοίθϑδοα 1. 

(2.) ΤΟΥ τπθτὰ Ἰσποτδηΐ οὗἁἨ {π6 ἔσθ δοοουηῦ οὗ ὑπ6 ογϑαύϊοη οὗ {16 
γον ]α. 

ΤΒο ποίου οὗ ἃ Οτγοδῆνο Ῥονοσ, ἱμαὺ οου]ὰ Ὁσγοάπος ὑδῖπρδ ουὖὐ ΟΥ͂ ποιμῖηρ, γγ85 
ΔΌΟΥΘ ἰδ6 ΤΟΔΟΝ οὗ {ποῖ} παίωσαὶ σοποορίίοηβ. Ηθπσα οπ6 βοΐ οὗἩ ῬΒΙ]ΟΒΟΡΒΟΓΒ 5 
8614 ἐμαὺ 116 υγου]ὰ τγδβ οὕδυπαὶ ; δηοίμογ ὅ, ἰμδὺ 10 νὰβ ἰοσιηδα ἴῃ 118 ργθβοηῦ δάμαϊτο 
8Δ0]6 ογάδυ. ὉΥ ἃ ἑοσίυϊουβ ΘΟΠΘΟΌΓΒΟ ΟΥ̓ πηι ΓΆ Ὁ ]6 δίοτῃϑ; δηὦ δποίμον 4, ἰμαῦ ἰΐ 
ἯΔ8 τηδ6 ὈΥ σμᾶῃοο; ἩΠῚ6 ἴδο86 πο Ὀοϊανοὰ ἰῦ ἰο Βαανα 8 Ὀδρίππίηρ ἴῃ {{π|6, 
Κποτ ποῦ ὈΥ πδδὶ ἐπάρα παυ δα ὯΟΡ ἴῃ τ δῖ ΠΒΏΠΟΥ, ἰ86 ὉΠΊΎΟΣΒΘ Ὑ{88 ταὶβο ἰηίο 118 
Ῥγοβθηῦ Ὀεδυΐν δὰ οσάον. 

(3.) ΤΟΥ σοσὸ αἷἶβδο Ἰσμογαπί οὗ {π6 οὐἹρὶπ οὗ 601}, δὰ [Π6 οαυδα οὗ 
ἴδ6 ἀαΡΓΑΥῚΥ δπα τ ΒΟΥῪ ὙΥΙΟἢ δοί}}}7 οχὶβῦ δλοπρ' ταδη ΚΙ ηα, 

ΤΙ τογα ὑπ ϊοίουϑ ΒοΔ ΒΘ Ὼἢ5 8807 δηὰ Ἰδιηοη θα {Π6 πη ν 6 Γ88] ἑΘ ΠάΘΏΟΥ οὗ πιο ἴο 
σοῦ ὙΠ] Κοάη688 ; Ὀὰΐ {ἸΟῪ ΘΓ ἱρπογαπὺ οὗἁὨ 18 σὰ βοῦγοθ. ὙΏΘΥ δοκηον- 
Ἰεάσεά, σαπογα γ, (μα [π6 σμιοῦ σοοὰ οὗὨ τηδὴ «οομβιϑιθα ἴῃ 186 Ὀγδοίῖοα οὗ υἱγία : 
Ὀυΐ 1Β6Υ σοπιρ]αἰηοα οὗ Δῃ ἸΓΤΟσΌΪΑΡ ΒΥΑΥ ἴῃ [6 Ὑ01118 οὗἩ τηθη, τ δῖοι τομάογοα ἐμοὶ 
[5 οΥ̓͂ 116 56: δηὰ {86 Υ οου]ὰ ποῦ Δββίρῃηῃ!. ΒΏΥ ΤΟΆΘΟΠ ὙΨΕΥ τη κίη, τ 80 
δυ6 ἴῃ6 ποῦ]οβὺ βου 168 ΟΥὗἨ ΔΩ ὈοίηρΒ ὍΡΟΏ οαγίμ, βου ὰ γοῦ σΘΏΘΓΔΙΥ ΡΌΓΒΌΘ 

τοῖν ἀοεισαοίϊοη τ (ἢ 88 ται οἢ ̓ ἸΠἀΌΒΙΣΥ 88 ἴ86 Ὀθαβδίβ ἃνοϊὰ [ἴ. 

ἴω ἘΌΔΠΥ Ἰρπογαπῦ σογα {Ππ6 Βα μ 8 οὗὨ ΔΠῪ τη68}8, ΟΥαἀδΙπρα 
δα ΘϑἰβὈΠ8μ6α ὈγΥ ἴμ6 ΑἸρ Υ, ὈΥ ΜΒΙΟΝ ἃ σϑοομπο πίοι ὁου]α Ὀ6 
εἴεοιοα θούνοοι (ἀοᾶ ἀηα τδῃ, δηα Η18 ΤΔΟΓΟΥ Ἄχογοὶβοα, πιπουΐ (86 
υἹοϊδίίοη οὗ Ηΐδβ υβίϊοα ; δα ὈΥῪ ψΒΙοἢ (86 ρμαγάοῃ οὗ β' ΠΏ ΓΒ τηϊρμῦ ποῦ 
ΟὨΪΥ Ὀ6 ταϑάα οομβίβίθην τὶ {[Π6 ψὶβάοπι οὗ Ηΐβ σονδγησηθηΐ, δηᾶ [Π6 
ΒΟΠΟῸΓ οὗὨ ΗΒ ἰανγβ, θαὺ αἶ8ὸ {μ6 βίγοῃραοβί δββιγϑῃοοθ πλϊρῦ θ6 ρίνθῃ 
ἴμοῖα οὗ ραγάοῃ, δῃὰ τοϑίογαϊοη [0 ἐμ ἀϊνῖμα ἔδυ υγ. 

. Ὧγ, Ἐδηκοη᾿ 1πδιϊταίο8 οὗ ΤΠΕΟΪορΥ, ΡΡ. 180, 181. ΟἸαδρον, 1822. ὅν. 
Σ Το Ρογραίοείςβ. 5 ἸἩοοπιοςτίϊι8 ἀπά ἰεἷβ [ΟΠ] ΟΤΟΓΒ. 4“ Το ΕΡ᾿σΣΘΔΙΒ. 

Β 4 



8 Οὴἡ ἐλ ἹἸΝεοεεειίν, δο. οὕ α 

Ὁ ΜΔη ἷβ ποῦ ΟἿΪ ἃ βυδ)οοί οὗἁἩ ὑμ6 ἀϊνίπο χονοσπιμοηΐ, δὰ ἱμβογοίοσο ἴῃ 86 
Βἰρμοϑὶ ἄορ οοποογηρὰ (0 πον {86 αἰνίηθ ἰανν, ἰΒαῦ 6 ΠΊΔΥῪ ΟΌΘῪ ἰῦ: Ὀυΐ ΒΘ 185 
8580 8 γοῦοΐ δυδ)]θοῖ, ἀπ (μογοίοσα ἴῃ 16 δἰ σι ιοβὲ ἄσρτοα σοποογποᾶ ἴο ἀΐδοονον {6 
ΤΩΘΆΠ8Ε ΟὗἩ τοβίογδαίίοη ἴο ἴ86 ἕδνουν οἵ ἀοὰ. Μίδῃ [88 νἱοϊαίθὰ δυςῖ ρσγϑοορία οὗ (δ9 
ἀϊνίηθ ἰδὺν 88 ἅγὸ αἰβοοτογοὰ δηᾶ δοϊζπον)οαροα οἰ ΌΥ ΓΘΆΒΟῚ ΟΥ ΣΟΥ δ ΟΩ : -- 
Β Οἢ ργθοορίβ, ον ᾿πϑίδηςθ, 88 γϑαυΐγα μἷπὶ ἴ0 6 ἔμδη Κα] ἰο 818 ΜΙΆΪκ ον, απὰ βίποογθ, 
Ἰυ8ῖ, δηὰ Κιηὰ ἴο 15 [6] ονσοδῃ. Τλσ6δβα ὑμΐπρβ ΠΥ Ὀ6 σοπϑίἀαγοὰ παγο 838 Κιότη ἴο 
᾿ς αΥίδ οὗ [86 αν οὗ ἀοἄ ; Ὀσοδιδ6 {Πο86 ΡἈ1] δορί θγβ γῃο δοκηοπίοάρο (οά, ροηθ- 
ΤΑΙΪ ἄρστοα ὑπαῦ ὑΠπ686 δἴ6, ρἰδίηϊγ, ἀπίϊοα οὗ ϑη. Βυΐ 4}} πῆθ Βδνα γἰοϊαιτα. 189 
Ργθοθρίβ πίοι γοαῦτα (686 τΐηζ8. Ἴδα ἢγβὺ ἰηίογαδὲ οὐ 411 τζβηῃ 18, ὑβογοίοσγο, ἴο 
οδίδίη ἃ Κποπϊοάρο οὗὨ [86 τηθδη8, 1 [Π6 γα Ὀ6 Δηγ, οὗ Γϑοοποὶ ἰδίϊοη ἴο αοα, δῃὰ τ- 
ἰπϑίδίοπιθηῦ ἴῃ (ἢ6 ΟΠδΙδοῖου δηὰ ρῥυίν! ]οσα8 οὗ ἐδ! Βα Ὀ͵οοί8. Τὸ Ὀ6 {Ππι8 τοσοῦ- 
οἰ]οἀ δπὰ γοϊηβϑίδίθα, πβϑη πιιιϑὺ ὈῈ ραγαοηθδὰ ; δηἃ Ῥδγάοῃ 8 8ῃ δοΐ οὗ ἴὩθΓ6 "ΠΘΓΟΥ͂. 
Βαϊ οὗἁἨ ἐπ6 τηουοῦ οὔ αοὰἂ ἰΒογα ἃγὸ ΠῸ ρῥσγοοίβ 'π ἷβ Ῥγονίάθποθ Σ ὍΤδα Ἰἰσὶῦ οὗ 
πδίαγο, ἰπἀθοά, βμονοα ὑμοὶγ συ ἴο [86 πιοϑὲ γοβϑοίίηρ οἵ ἐμ διοϊθηῦ ῬἈἸ]ἸΟΒΟρΘΓΕ : 
Ὀυῦ ἴὺ σουϊὰ ποῦ βου ἴμθπὶ ἃ τοπιθᾶγ. Ἑτοῖ {86 οοπϑίἀογαίίοη οἵ [86 αἰνίης σοοᾶ- 
Ὠ688, ἃ8 ἀϊθ]αγοαά ἴῃ {π6 τογΚ8 οὗ ογθαίίοη, δβοπὶθ οὗ τθιὴ ἰηάαϊρσεα ἴ[86 Βορα ἐμπδῖ 
16 ΑἸπι μεν πείσ λέ, ἴῃ ΒΟΠπΊ8 ὙΓΑΥ ΟΥ Οὔμον (ὑπουρᾷὰ ἴο ἔμθπα ᾿πβογα 8 Ὁ]6), Ὀ6 τθοοη- 
εἰϊοα ; Ὀυΐϊ, ἴπ ταῦ ππδῃηον, σου] Δίου ΟὨΪΥῪ οουϊᾶὰ ἱπίοτπι Βο. Ἰδαῖ (οὐ π]]} 
γτοοοῖνα ΤΟΙ ΓΠΙΠΩ ΒίΠΏΘΥΒ, ἀπ δοσαρῦ Ταρθηΐϑηοο ἰπϑἰοδα οὗἁὨ ροτγίδοϊ οὐθάϊθησα ; δπὰ 
μαὲ Ηδ π|}} ποῦ γϑαυΐγο βοπιοί ῖπρ ἔαγίδος ἴον ἴῃ 6 νἱπάϊ!οδίοη οὗὨ Ἀ}8 }αβί166, ἀπὰ οὗ 
(86 Ιοπουν δηὰ ἀἰση!γ οὗ μἷ8 ἰαττϑ δηὰ χουθγππιθηΐ, δηα [ὉΣ τογο οἰϊδοίυλ!}}γ 6χ- 
ῬΓοβϑίης 815 ἐπα στ δί!ο ἀραϊηϑὺ δη, Ὀϑίοσο Η ν}}} τϑίογα πιθὴ ἴο ὑδοὶν (ογίδι [θὰ 
ρτγἰν! 768, ---- ἰΠ 6 οουἹὰ πο Ὀ6 δββδυτθὰ. ἘΕῸΓΡ [Ὁ οδηποῦ Ὀ6 ροϑβιἰν ον ῥσονϑὰ ἔγομπ 
ΔΩΥ οὗἉὨ {86 αἀἰνὶπο διϊγὶ θυῦθβ, (πὲ (σοὰ 18 Δ βοϊ υὐθ  Υ ΟὈ] σϑα ἴο ραγάοπῃ 411 ογθαΐι γοβ 
4}} (ΠΣ δίβ, δ 411 {π|68, ὈδΓΟΙῪ δῃα ἱπιπηοαϊαίο! Υ ὉΡοη {μον τοροηϊηρ. ὙΒΟΓΘ 
ΑΥΐβοβ, ὑπβογοίοτθ, ἔγοτα πδίασο, Ὡ0 βυ Ποϊθηΐ σομηΐογῦ (0 5310 618, Ὀαΐ, οἡ [86 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, 
δηχίοιϑ δπα 66 }688 8βο] οἰζιἂθ δθουΐ [Π6 Π]68}8 ΟΥ̓́ Δρροδδβίηρ ἴμ6 Πεἰῖγ. Ηδποο (πα 
γατίουδ Ὑ8γ8 οὗἉἨ βδουι βοϊπρ, δὰ Ὠυτα 6 1}688 δι ΠΡ ΓΒ  Ὁ]0Π8, Ἡ ΙΟἢ οΟνογβργοδαὰ ἐδ6 
Βαδίμθη τον], γ6ΓῈ 80 ΠΠ{ {16 8α ]βέ μου οΥΎ ἰο [86 ὙΓΒΕΥ Ῥαγὺ οὗἁἉ τηδῃϊοῖ πα, αυθη ἴῃ {8086 
{ἐλπιρ5 οὗἁἨ ἀατίζηρββ, {παῦὺ (86 ποτα γαβοοῦηρ ΡΒ]]οβορῆοῦϑ οου]ὰ ποῖ ΤΌΣ ΌΘΑΥ ἔγοαυθιιν 
ἀρφοϊασίηρ ιπᾶὺ ἔπ γ ἐπβοιριῖ (8086 τἰΐθ8 σου] αν] 1016 οΥ ποίησ ἰοτασὰβ ἘΡ- 
ροαβίηρ ἴΠ6 στα ἢ οὗ ἃ ργυνοκοᾶ ἀοὰ, Ὀαὺ ἐπα δοπιοιῖπρ 88 πσδηϊηρ, ἱμβουρῇ [86 γ 
ΚΉΘΥ ποῦ Ἰν Βα, 

(6.) ΤΠΘΥ τοτα Ἰρμογδηΐ, δὲ Ἰθαδί {ΠπῸὴ 7 Ἰδυρῶΐ ποίδιηρ, οὗὁἨ αϊνῖῃα 
στδοθ δηα δϑβϑϑιβίδῃοθ ᾿ογγ8β οὐν αἰϊαϊητηθπὶ οὗ υἱσγίιθ, πα ρϑῦβο- 
ΥΘΓΆΠΟΘ ἴῃ 11, 

ϑόπια ΟΥ̓ (Βοῖν ῬΒΙἸΟΘΟΡΙΟΣΒ Του δα πα ἰ0 ῬΓΑΥῪ ἴο {6 ροΐβ ὑο πηδῖζο μοι φοοίῦ 5, 
ὙΓΙ ΟΝ, ΠΥ βαϊα, (Π6} οὐρὶὺ ἴο ἀο {Ποιλβοῖνϑβ ; τν 116 οἰ μ6 ΓΒ 6 8116ἃ {ποι δοῖνοβ ἴο 
τὸ σοὰϑ΄; (ὉΣ 8686, {ΠῈ} Δβγπλϑιὶ, “8 γα ϑαῦ (ΠΟΥ τὰ ὈΥ Ὠδίισα; 86 Ὑ186 Τηθῃ 15 
Ὑδαῦ 6 18 ὈΥ δὶβ ΟῚ ἱπάυϑίνγ. ὅ--- “ΤΟ ροάβ ὁχοοὶ ποὺ 8 7136 Δ ἴῃ ἈΔΌΡΙΏΘ6ΒΒ, 
τπουρἢ {867 Ἔχοοῖ Βῖτὰ ἴῃ [86 ἀυγαίίοη οὗὨἨ ὨΑΡΡΙΠ688., 9 

(6.) ΤΟΥ δα ΟὨΪΥ ἀαεῖς δϑὰ θομπιβθα οί] 08 οὗἁἨ [86 δεπιηεῶπι δοπιηι 
ΟΥ ΒΌΡΓΘΙΩΘ [6]1Ο1}γ οὗὨ Ττηδῃ, 
Οὐ {5 ἑορίςε, ἱπάδοα, Οἴοαγσ ἰηίοστηθ υα, {μδὲ {βθγῈ νᾶβ 8ὺὼ στϑδαὺ ἃ ἀἰϑβθηβίοῃ 

διωθηρ ἰδ6 ΡΒΙ]οθορμαγθ, (μδὲ 16 τγ88 δ᾽ πηοδϑὺ ἱπιροθϑὶ Ὁ] 6 (0 δηυμηογαίθ (μοῖρ ἀἰδγθηῖ 
ΒΟΉ Θηΐδ. Αὐ [Π6 3816 {1π|6 ἢ δίαίδββ 86 ΟρΙπίοηβ οὗ τηοσϑ [μη ΓΥΥΘΠΤΥ ΡΒ1]080- 
Ῥδοσβ, 4]} οὐ το ἢ τὸ Θαυ ΔΙ οχίγαναρασῦ δηὰ δυεισὰ. Νοῦ (0 οῃΐίοῦ ἰηΐο ὑἢ- 
ὨΘΟΘΕΒΑΓΥ͂ ἀο 8118, γγ6 ΠΊΔΥ τοιατὶς (δαῦ, 8116 οη6 βοοῖ ὃ δθὶγιηοᾶ ἰμδὲ νἱγίι6 νγᾶ8 (16 
βοΐ, δηα 105 οὐγῇ σοναγα, Ἀποίμοῦ " τοὐοοϊοα ἡμπαῦὺ πούοῃ ἴῃ [86 ὁ886 οὗ Υἱγίι 
ἴῃ ἀἰδίγοββ, δηὰ στηδᾶϑ ἴδ σοοά (Βἴησ8 οὗἁἉ 0818 Ἵμρ ἃ ὨΘΟΟΒΘΑΓΥ Ἰηρτοάϊοηῦ οἵὁἩ ΒΑΡΡΙΏΘΒΒ; 

" Ὧν, Ὀνυίριι τ σο ΤΠ βοοῦγθοβ οἡ ἰδ6 Ναίασο δὰ ὈδηροσΣ οὗ 1η8ἀοὶ ῬΒΣΙΟΒΟΡΒὮΥ, Ρ. 16. 
5 866 μαγθου]ασὶν Ῥ]αο᾿Β ΑἸοϊ δά 68, ̓ ξ, ἐγουρῃουί, Σ 
8 ΤὮο ϑιοῖος, 866 ϑϑηθοδ, δρὶβί. 31. (ορ. ἴομι. ἐἰ. ῥ. 99. οα, Βὶροπὶ.) 
4 Ἰυίά. ἐρ. 92. (οι. 11]. Ρ. 886.) δ Τυϊά. 6ρ. δ8. ((οιι. 111. ». 155.) 
4 Τυϊά. ορ. 78. ((οπι. ἐϊ. Ῥ. 342.) - 
᾿ Αςοοτάϊηρς ἴἰο Ἄδῖτο, {ΠογΘ ὑγ τ ΠΟΑΥΪΥ ἐἦγοο ἀμπάγεα ορίηΐομβ σοποοχηΐηρ (86 οἰοῖ 

Εοοὰά. Αὐυχυβιίη. ἀθ Οἰνὶξ, Ἰεἰ. 110. χίχ, ς. 1. 
5 Τ,ιο διοίου. 9 ΤΊιο Ῥουγραίοίίοξ, 



Ἰιυίμο Ἰουοϊαξϊοη. 9 

δὶ ἃ ἰμἰγὰ! θὲ Ἂρ ῥ᾽ ΔΒΌΓΟ, ΟΣ δὖ ἰθαϑὺ ἱπάοϊοποθ δπὰ ἤιθθάομι Το Ῥδἷῃ, 88 ἐ8 
πὶ φοοί τ βῖο πλθῃ ΟΡ] ὑο Ῥγόροβα ἴο ἐβοιμβοῖνοθ Οὐ {{||56 ἀϊβοογάδπὲ ορὶ- 
ΠΙΟΠΒ, ΟἸΘΟΙῸ ὙΘΥῪ 7. 80}γ Γοιλατ ς8, μα (ΠΥ 80 ἀο ποὺ ἀρτϑα ἴῃ βίβδίϊμρ τ βδῦ 18 186 
οὐί ῦ πὰ δ κου τηυϑὺ οὗ σουγβα Αἰ ς ἴῃ [μ6 τολοῖδ δυδίοπι οἵ ῬΥΘΟΘΡΙδΒ ὉΣ (λ6 οοη- 
ἀυοῖ οἵ 18. 

(7.) ΤΟΥ Πιδᾶ τυθαῖϊς ἀπὰ ἱτπιρογίεος ηοίοηβ οὗὁὨ {Π6 ᾿πητλογ Δ} γ οΥ̓Ὑἁ (ἢ 6 
800}, ὙΒΙΟἢ τγ88 ΔΌβο αὔθ ἀθηϊθα ὈΥ̓͂ ΤΩΔΠΥ ΡἢΠ]ΟΒΟΡΙΘΓΒ 88 ἃ συ]ρὰγ 

᾿ΘΙΤΌΓ, ὙὮ116 ΟΥΠΘΥΒ τοργοβοηϊθα 1Ὁ ἃ8 δἱοσθίμοσ ὑποοχίαϊη, δμα 88 
Βανίησ' 0 8014 ἐουπαἀδίίοη ἴον 108 ΒΌΡΡροτί. 
Οοποοσπηρ ὑπ 6 παίυνο οὗὨ {Π6 Ἀαπηδη βουΐ, γαγίουϑ δῃὰ τηοβὶ οοπιγϑα! οἰ ΣΎ 86η- 

{ἰπιθη(5 ργανυϑιϊθα. 15 θχβίθῃςα δον ἀθδι ἢ νγ88 ἀ θη αὶ ΌΥ ΤηΔΠΥ οὗ (6 Ῥογιραίθ- 
[ἴσϑ, ΟΥ Τ0]Ογογβ οὔ Αὐ βίουο, δπὰ {813 βθθιϑ ἴο ᾶνα Ὀθθη ἴῃδὺ Ῥἢ]ΟΘΟΡἨ ΘΓ 8. οσιὶ 
ορὶἰοη. Οπ {{|8 ἱπιροτίαπι τορὶς {Π6 ϑίοϊοβ ῃδᾶα πὸ βοϊ]θα οὐ οοῃβίϑίθηῦν βοῃθιῃδ : 
ἰδς ἀοοίγῖπα οὗ ἴΠ6 ᾿πογί δ! γ οὗ {86 Βοι] νγᾶ8 πού ἃ ργοξεβϑοὰ ἰθηδὶ οὗ {Βῖσ βοἢοοὶ, 
ΠΟΥ ἯΔΒ 'ἴ ΟΥ̓ΘΡ τοοκοποά διποὴρ ἴ86 ἀνονοα ργὶποὶρ 68 οὔ {π6 ϑίοϊς βοεῖ. Απά δνθῆ 
διηοηρ ἴΠ086 ῬΒΙΟΒΟΡΏΘΓΒ ὙὙ80 ΘΧΡΙΈΒΒΙΥ Π6.: τ} 18. ἀοοίγπθ, σΟΠΒΙ ἀογ Ὁ]. ἀουδὶ 
Δ ὈΠΟΘΓΙΔΙΏΪΥ ΔΡΡΘΆΣ ἴ0 μανθ ὑγανδι θα. 7 ι.ι8 Θοογαίθϑ, βου Ὀδίοτα δἷβ ἀθϑίῃ, 
(6118 8 ἔτι θ μά 8, “1 ἤορα 1 πὶ ΠΟῪ ροίηρ ἰο χοοᾶ τηδῃ, βουσὶ [}}8 1 ππου]ὰ ποῖ 
ἰΔκ6 ὌΡΟΠ ΤῺΘ6 Ῥδγθιρ ΟΥΙΪΥ ἰο δϑϑοτῦ; Ὀαῖ, {π8ὺ 1 588}8}} ρὸ ἰο 186 σοάϑ, Ἰοτὰβ ἐμαὶ 
ἅτ ΔΟβοϊ αὐοῖγ ρσοοῦ, [Π15, 1 1 σδη δῇϊγτη δὴν ὑδίπρ οὗἁἨ {Π|8 Κ᾽ πᾶ, 1 που]ὰ οογίδιη] 
αἰῆτπι. Απαᾶ [Ὁγ {{18 γοδϑοὴ 1 6 ηοὶ δίκα ἰὰ 111 ἰδῇ 1 δὰ ἴοὸ αἷθ, 868 οἰ βοῦν δ " 
ββου ὰ ἀο;; Ὀπὲ 1 δηὶ ἰπ ροοῦ ἢορα ἰμαῦ ἰδ6 γα 8 βοπιοι ἷπρ τοπγδϊ πἰηρ [Ὁ ἴΠο86 τῆο 
816 ἀ6β4, δὰ ἐμαὶ ἰζ ν1}} τμ6π Ὀ6 προ ὈαΟϊοΡ ἔῸτ ὑδδη ἕο Ὀδα τηϑη." 5 ΤΤδδ 
8816 δ ΠΕΟΡΟΟ δἴτοστσατὰ8 Ἔχ ργοβϑοα Εἰ π]86 1 8311}} ποτα ἀοι ὈΕ ΠΥ, δὰ βαϊὰ, δὶ 
ἰδουρὶν Βα βου! Ὀδ τυϊϑίακθη, πο ἀϊὰ δ Ἰθδδὺ σαΐῃ [8 πηυοῖ, (μα0 (86 αχρεοίαιίοη 
οὔ 10 τηϑάα ἷπι 1655 ὩΠΘΆΒΥ Ὑ816 ἢ ᾿ϊνοά, δπὰ τ ΕΥΤΟΡ που ὰ ἀ16 τ Ὠἷπι; δηὰ μα 
σοῃο 68 1 [86 {Ὁ]] ΟΠ ΤΘΤΤΩΒ : --- 6 1 δηὶ σοϊηρ οαὐ Οὗ [86 που]Ἱά, δηὰ γοῦι ἃσα ἴὸ 
ἐπ ρές ἴὰ Ὁ; θὰ τ διοὶ οὗἩἨ Ὧ8 [88 86 ὈδίΟΣ Ραγί, ἰδ 8 βϑογοῖ ἴὺ ΘΥ̓ΘΥΥ οπα Ὀυΐ 

δι ἢ88 Ὀδθη βαϊὰ οὗ δοογαῖθβ ΤῊ ΔΥῪ ἴῃ ἃ ζτοϑῦ πη ϑ ΤῈ Ὀ6 ΔΡΡΙΙοα ἰο Ρ]αίο, (ἢθ 
τηοβῦ δι ἷηθηΐ οὗὨ 18 ἀἸβοῖρίοβ ; Ὀαὺ ΠΟῪ στοδῖὶγ πυθαϊκοηθα δηα οὐρβουγοά {μον ἀοα- 
ἐτῖπο τον ὕο {86 ἱπιπηογίδ! Υ οὗὨ [Π6 βου], ὈγῪ ὈΙοπάϊηρ πεῖ ἰζ {παι οὗ [Π6 ἰγβῃϑ8- 
ταϊσταίίοη οὗ βοι}8 απὰ Οἱ Υ δος ΟΏΒ, 85 ν. 6}1} 28 ΟΥ̓ ΒΟ: ΘΙ η68 ΘΧρΓοβδίησ (ΒΘ ὨΊΒ6 ν 68 
ἰῃ 8 ὙΟΤῪ Ὑγδυ της πη πποογίδιηπ ΠΆΠΠΟΥ ΘΟΠΟΟγηΐηρ ᾿. Απα ἰζ 18 ΤΟΙΔΥΚΒΌΪΟ 
μαι, ἰΒουρὰ 1Ππογο τ 6 Βα ν 6 γᾺ] βοοίβ οὗ ρἢ]ΟΘΟρΡ ΒΘ Γ8, ὙΠῸ ῥγοίθβϑοα ἴο ἀδσῖνο {Ποὶι 
οτὶ ί 8] ἴγοιη ϑοογδαίθθ, ΒΟ ΘΙΥ ΔΗΥ͂ οὗ ἰμθῃ) ἀλη ον [π6 ᾿πηπιογίϑ Πγ οὗὁἨ {Πππ6 βοὰ] 88 
ἴμ6 ἀοοίσίπο οὗ {πο ῖγ ϑοβοοΐβ, θχοορῦ Ε]αΐο δπὰ [ἷ8 αἰβοὶρ]6β; πὰ την οὗὨ 1688 
ἰτολίθαὰ 1ξ )8 Δ Όβο] υὐϑὶυ τἰποοτίβίη. 

ΟἸοοΓΟ 18 ᾿υ 80} σοπδιἰογοὰ 885 διβοηρ (86 πιοδί δι ηθπΐ οὗἉ [086 ΡἢΣἸΟΒΟρΒ τ 8 ἢο 
γριὰ [Ὸν {86 ἱπιογίδ! εν οὗ [86 δοὰ] ; γεῦ ἢ6 Ἰαθουγοα ἀπᾶ6γ {Π|)8 βδπ|6 ὑποογίβιηἰγ 
ἐδαι ἀἰδιχοββοά τμ εἰν ηἰϊπά98. Ἰπουρὶ πὸ [88 ἰγοαῖθα (π6 βυ δ)θοῦ αἵ σοπβ ἀογα Ὁ] 6 
Ἰρηρίἢ, δῃὰ 888 Ὀσουραὶ ἤουναγὰ ἃ Ὑδυ οἵ οὗ οορομῦ δυσαπιθηῖβ ἰπ ὈΘΠ 8] οἵ 1818 
ἀοοϊτίηο; γοῖ, αἴ ἢ6 888 βρόκθϑῃ οὔ [86 βανϑγαὶ ορίηΐοῃβ οοῃοογπίπρ [86 παύαγα δηὰ 
ἀπγαϊίοη οὗὨ {86 5οὰ], ἰια 8αγ8, “" ὙΥ̓ δἰςῖ οὐ {π686 5 ἔγιια, (ἀοὰ δίοπμο ΚΠΟΥΒ; δηα τ ἢ 
ἷβ. τηοβὲ ργοῦδ οἷο, ἃ νΟΡῪ ργοδὺ αυρβίίοη. "5 Απά 6 Ἰηἰτοάιμοο8 Οη6 σομπιρ]αἰηίηρ, 
ἰδὲ, τδη6 Β6 νὰ8 τοδάϊησ {π6 δυριπηθηβ [ὉΓ [8:6 ἱπιπιογ(Α ΠΥ Οὗ [Π6 800], Βα ἐβουσλιῖ 
δἰπα86}} οοηνίηοοά: Ὀαΐ, 88 δῦοη ἃ8 ἢ6 ἰδἰἃ δ5146 {π6 ὈοοΪΚς ἀπὰ θοραη ἴο γθββϑοῃ τι ἢ 
Αἰ πλδο ἢ ΗἾ5 οοηνίοἰΐοι γα ροηθ. Α1} υῃΐῖομ γανθ ϑδπθοα }ιι8ὺ Οοὐδβίοη [0 8ᾶγ, {π8ὺ 
ἸΠΔΟΥ ΔΙ. ΠΟΎΓΘΥΘΥ ἀΘΒι ΓΔ ὉΪ6, τγ88 γαῖαν τγοπιϊδοά ἴἰμδπ Ὡγουθα ὈΥ ἴμ086 ῥγοϑβϑί, 
Ἰ6η." 6 816 186 [Ὁ]Ο ΓΒ οὗ ἴμ686 ρτϑαὶ Ρ ΠΟΒΟρΡΒΘΓΒ τ ΓῈ {μὰ9 ρογροχοὰ ν ἢ 
ἀουδία, οἴβοτ οὔ [86 μϑαίβοῃ δπίογίδιποὰ ἰδ6 τωοδὲ ρ]Ο ΤΑΥ͂ ἀκ κύλῳ τεὰ ὑπ ρει 
εἰποῦν ἰμδαὲ ΠΟΥ δμουϊὰ 6 τεπιονθα ἴγοιη ὁπ6 ὈΟΑΥῪ ἴο δποίμοῦ δηὰ ὈῈ ρεσρείυ 
ΠΔΉΔΟΤΟΓΒ, ΟΥ οοηἰοταρίαἰΐης ἴΠ6 βτανθ 88 ὑπ6ῖγ δύθσηδὶ Βα αἰϊοη ῖ, ἀῃἃ Βα] οοπλ- 

1 Το ἘΡ᾿σασοδη8. 3 Οἴκοσο, Δεδὰ. Οαυεβῖ. 110. 1. 1 Άη6. 
8 ῬΊδιο, ῬΏξβάοῃ. (ΟΡ. ἴοτη. ἱ. Ρ. 143. οα. Βὶροῃ.) 
ὁ Αροϊ. βοοζδιῖβ, 'ἰπ πὸ (ΟΡ. ἴοχῃ. ἷἱ. ῥ. 96.). 
δ Οἴςεσο, ἴαεο. ᾿υδεῖ. 110. 1. 6 ϑοποοβ, 6ρ. 102. 66 8]50 6ρ. 117. 
ΤΙΣ ἰα οΔ]]οὰ 7λοπιῦδ είογπα ἷπ ΤΩΔΏΥ ἰπβοσίρίίομβ. Οταίοσ, Οὐγραβ [δου ριΟ ΠΠ], 

). ἄροϊχ, 6. ἄρεχο. 6. ἀςοςοχὶ!ῖ, 6, ὅθ. Φογιίπ᾽8 Π᾽ϑοοίιγθεβ οοποοσγηίηρ [86 ΟἸγίβιίδη Ἐ- 
εἰοῃ, Ρ. 293. 
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Ῥἰαἰπίηρ ἰμαὺ (86 δὰπ δῃὰ βίαγβ οου]ᾶ βοὺ δηὰ γχἷβα δραὶπ, Ὀαὺ ἐμαὶ τηδῆ, πθθη δἷδ ἀμ 
γγ88 86, τχυδῦ 16 ἀν ἴῃ ἀάγκηθ88, ἀπὰ 806 ρ ἃ ρεγρούυδι 8166. 

(8.) ΤΥ τ6 ῬΒΙ]ΟβορῃοΥ8 ποτ ἢ Ὡποουίδιη Θοποογηΐηρ (Π6 ἱπηπιο Υ- 
Δ] ΠΥ οὗὨἨ [π6 8οὰ], Ὁποῖν 48 ΓΘ ΘαΌΔΙΪΥ Θοπέμβοα γτοβρθούϊηρ {86 
οογδἰ  Υ οὗἁὨ [Π6 δὕθγῃδὶ γσοσαγὰβ δηα Ρυπβῃιηθηΐβ οὗ ἃ ἔπιΐαχο βίδίθ, 
84 οἵ (6 γοϑυσγθοίοι οὔ 6 ὈΟάγΥ. 

Ἐὸγ, (μοιρᾺ [86 ροοί8 μαὰ ῥγουγ ἕᾳποῖθά, δηὰ μάνα ρουγίγαγοα ἴῃ Ὀοδυμ α] δπὰ 
εἰονίηρ νϑῦβο, [86 70γΥ8 οὗὨ Ἀν δινμν ΟΓ ἃ ρΐδοα δπὰ βίαίε οὗ Ὀ}138, ἀμὰ [86 τ βου 68 οὗ 
τΑΥίΆΓ 8, ΟΥ Π6}} ; δῃὰ {πουρὰ [86 δηςσίθυν ΡἢἢΠΟΒΟΡΒΘΓΒ δηα Ἰαρὶβ] αῦοῦβ ΤΘΓΘ 8681} 
ΟΥ̓ (86 ἱπιρογίδησα ἰο β8ΟΟΙΘΕΥ δηἃ 4180 οὗἩ [868 πδοθβϑιυ οὗ (6 ἀοοϊγπα οὗἩὨ διΐυγθ 
Ῥυπίβμπηθηΐβ, γοῦ ὑπ 6 φΘΠΘΓΆΪΥ αἀἰβολγαθα ὑπθπὶ 85 ναΐῃ δηα Βα ρογβε ἶοι.8 ἑΘΥΤΌΓΒ; 
δηἀ τοὐδοίοα (116 ν γῪ ἰάρα οὗ [π6 σϑβϑαστοοι!οὴ οὗἩ ἴΠ68 ὈΟΑΥῪ 88 8 ομ  ἀϊβὰ δ 56 η80- 
1655 0 16.2Σ Ηδρηοθ, ἢ ργόρταβ8 οὐὁἨ ὕϊπι6 {ΠΟῪ ἡ γα ἀἰβσορασάδα δηᾶ γἱἀϊοσυϊοὰ ὄνθῃ 
διηοηρ; 86 νυ σα, ΒΟ ΘΟ. ΒΘ] ΌΘΗΓΥ Βαὰ ὯῸ ποίίοῃ ὙΠ δίθνυου ΘΟποθγηϊησ ὑμΠ6 Γ6- 
διγτθοίίοη οὗ (Π6 Ὀοάγ. ὙΤποὶγ ροσίβ, 10 18 ἰγ6, τὰ ἐγαχυθηῦ τηϑηϊΐοη οὗἉ {6 ρῃοβίβ 
οὗ ἀοραγίθα πηθῃ Ἀρρθασιηρ ἴῃ ἃ νἱβῖ δ] 6 ἔοττῃ, δῃὰ σϑίδϊπίηρ Βοἷσ ΦΟΓΏΣΘΓ βῆδρθα ἴῃ 
186 βϑδᾷοβ Ὀθ]ον ; γοῦ ὈΥ {π68586 ταργοβοηϊβίουβ (1 ΠΟῪ πηθϑῃ 8ῃγ {πϊηρ) [ΒΘΥ τηθϑῃ 
ὯΟ Ὡ0Γ6 ἴμ8η ἐμαῦ [Π6 δου], αἴζοσ {818 118, ῬΆ5865 ἰηΐο δηοίθου βίβϑία, δηὰ ἰβ [ἤθη 
ἰηναθίοα ψ ἢ ἃ ὈΟΔΥ Πομπηροβοὰ οὗἁ Ἰρμύ δὔγὶδὶ ραγιῖς!θβ, αἰ ορσείμον ἀἰθδυθηῦ ἔγομπι 
1μοβ86 οὗ ποι 16 πα ᾿γουουϑγ Ὀθθη οοπῃιροδοᾶ ; μὰ ὑμαῦ [86 ζτοϑθ πιδέξον, νΒίοα 
ΠΟΥ βαὺν ἰαϊὰ ἴῃ {86 στᾶνβ ἀπὰ ὑυσῃ (0 οογγυιρίίοη, ΟΥ τ οἷ Δα Ὀδοη τοἀποθὰ ἴο ὑ 
ΔΒ 8.68 οἡ [86 [ποι αἱ ρὶΐθ, ἀπὰ πδὰ Ὀδθη βορίἰογρὰ ἴῃ ἴΠ6 δἱν, βου] οὐδοῦ Ὀ6 δραΐη 
οοἸ]οοἰοα ἱοροίμογ, γαιβοὰ το (ἢ6 ἀδδα, δηὰ τονίν!βαα ; --- ΟΥ̓ {8}8 {86 τηοϑῦ 8ρ6- 
οὐ]αῖνο ῬὨϊΟΒορμογ8 πον δηίογίαϊηθα {16 815 680 σοποθρίίοη. 

ΤὨΐἷ8. ὉποοΥ ΔΙ ΠΥ οοποογηΐπηρ (Πο86 στοαὺ δηὰ {πἀαιμαηΐαὶ ἰγυΐ8 τγᾶϑ αἰϊοπάθαᾶ 
ὙἿ} αἴ] οἰἶξδοίδ, ζσι ἴῃ Ῥτϊπορὶα πὰ ῥγϑοίϊοθ 1ἢ ᾿γίποὶρίθ, ᾿ξ πδίυγα!γ Ἰοὰ 
τηδη Κὶ πὰ ἴο 681] ἴῃ αιαϑέϊοι (6 ργονίάδηςο, }δί1ς66, δηἃ σοΟά 688 οὗ ἀοἀ, σι Βθη {86 γ 
οὈβαγνθά (86 ργοβρου ον οὗ 186 πίοκοά, δηὰ [μ6 σα] δπι 1168 οὗ ὑμ6 τὶπύοουϑ, πημοὺϊ 
Ὀεΐηρ Βυγ6 ἱμδὺ οἰἴμον οὗὨἨ πθπὶ βου! βυ δ οὐ Ὀ6 τοναγάθα ἰῇ δποίμον βίδα ; ΟΓ 
686 ἰο ἀουδὺ τ ΒΟΟΣ [ΠΟΤ ΤΘΆΙΥ 748 ΔΠῪ Θββοη αὶ αἰ δσγοησς Ὀοίνγοοη Ὑ γίαθ δηὰ 
ίοο, δηὰ τ βοίμον ᾿ὑ ἀἸὰ ποῦ ΒΟΥ ἀσροηα ἀροπ {16 ᾿πβοϊ το πὶ οὗἨ θη. [ἢ »γαο- 
ἐΐσθ, ορα διὰ ἔδαν ἃτ {86 ὕνο {|| ρ8 ἘΠ] ἢ ΟΠ ΘΗ͂Υ σονογῃ τβι ἰ πα, δὰ ἰηβαθηοα 
τΠ θη ἴῃ {μοῖὶν δοοηδ:; πὰ ΓΠΘΥ πλυδί, οὗἁἨ δοΌΓ86, ΡΟΥΘΓΏ δηὰ ἱπῆμοηςθ, ΤΔΟΓΘ ΟΥ̓ 1688, 
ἰη ρῥγορογίοη ἴο ἔπε οογίαϊηίψ ἴθ τα 15, 1πα0 (Π6 Ἰθ!ηρ8 ἔδαγεὰ δηὰ μορϑὰ [ὉΓ ἃγα σϑαὶ, 

1 30105 οζοίάογο οἱ τραϊγο ρμοϑϑιιηῦ : 
Νοδΐβ, ααατα βοιπιοὶ οὐοίαἶῦ ὈΓΟΥΪΒ ᾿ὰχ, 
Νοχ οδὲ ροεγροίαδ ὑπᾶ ἀοττηϊοηάβ, Οαίωϊ, Υ͂. 

ΟΥ̓ ἐδ υἱϑοῦγ ὨΟΡΟΪ688 ΒΟΥΓΓΟῪ οὗἨ [ἢ6 ποϑίμοηβ Ὀεγοπᾶ [ὴ6 ρτᾶγνο, βοπθ ἰάθα ἸΏΔΥ ὯθΘ 
ἔοστηοά, ἔγτοται Π6 [0] οννίηρ Ῥαρδη ἱπβογὶρίίοη, οορίοὰ Ὀγ Ὅτ. Μαι"]δηὰ ΠΌσὰ ἴΠ6 τα ν- Βαπὰ 
ΜᾺ1} οἵ (π6 1,δρίἀαγίδη (δ ΟΣ ἰη {86 Υ᾽ δίίϊσδη Μαυβοῦπι δὲ Βοπηο :--- 

σι ΙΒ ΜΑΧΙΜΥΒ 
ΑΝΝ, 11. Μ. Υ. 

ΑΤΒΟΧ Ο ΕΟΒΤΥ͂ΝΑ ΤΕΥΟΙ ΟΥΑΕ ΕὙΥΝΕΕΕΞ ΟΑΥΘΘΕΒ 
ΟΥΙΌ ΜΙΗῚ ΤΑΜ ΒΥΒΙΤΟ ΜΑΧΙΜΌΒ ἘΕΕΙΡΙΤΥΕ 

ΟΥ̓ ΜΟῦΟ ΝΟΥ ΝΌΙΒ ΟΒΕΜΙΟ ΒΥΡΕΒΕΘΘΕ, ΒΟΙΕΒΑΤ' 
ΗΙΟ ΓΑΡΙῚΒ ΙΝ ΤΥΜΥΙ0Ὸ ΝΌΝΟ ΙΔΟΕΊΤ᾿ ΕΟΟΕ ΜΑΤΕΒ. 

Οεδυ5 δυϊυ8 Μαχίμημβ, 
(αροθἃ) 

2 γοδγβ πὰ ἥνο το 8. 
Ο τοϊθηῦ]ο85 ΕΒουτγίαηο, νἢὸ ἀο] ρηςοδβὲ 'π ογαο] ἄσδι, 
ὝΝΩΥ 18 Μαχίηγιιβ 80 ΘΑ ΪΥ βηδίοποα ἴγοόσῃ τη ἢ 
Ἡς, ψγῆο Ἰδἴθ]γ υϑοὰ ἴο ᾿6, θεϊονοα, οἡ ΣῪ ὈΟΒοτΏ. 
ΤῊΐ8 Βίοη6 ΠΟΥ͂ ΙΔ. Κ8 ἢ 18 ὑοπμὉ ---- ὈΟΠΟΙ ἃ ἢΐ8 τη οἴ ΠΟ Γ. 

(ΔΜ αϊ]δη 5 ΟΠ γοὰ ἴῃ [86 ΟΔίδοοσῦ6, Ρ. 42.) 

3 Οπηΐδι8 ἃ δρΓΟ ΠΟ ἀΐθ οδθπι, απ85 Δηϊὸ ὈΥΓΪΓΩΌΤΩ : Π60 ΤηΔρ]8 ἃ Τηογία ΒοηΒ8 Ὁ}}08 δυΐ 
ΠΟΓΙΡΟΤΙ, δοΐ δηΐπηεθ, ἀυλτὰ δηΐθ παίβ]611).-------. .. ῬΟΘΙ μὰ 18ί8, ἀ6] ἰΓατηθπίογυπι, αὐϊάδ- 
486 παπμαυδπι ἀοβδίπογο ποσί] δ0}8 σοτητηθηΐδ διιπί. “ Θ᾽ πλ}}}8 οἵ 46. αββοσνδηκ 8 σουροσ 8 
᾿οταΐϊηυτηῃ 86 ΓΟΥΣν]ΒΟΘΏ αἰ ῬΓΟΙ 888 ΠοιοοΥΟ Ὑϑη 88... Ἐ] πη. Ναὶ, Ηἰἶδι. 110. νυἱΐ, ς. δδ. 

Νεαῦθ δηΐπὶ δββθηζίοῦ 118, 411 ἤδθο ΠΌΡΟΣ ἀἴββαεογο οωρογαηῦ, οαστὰ σΟΥΡΟΥΪ 5 δἰπιιὶ 
ἈΠΪΠΏΟΒ ἰηΙΟΥ͂ΓΟ, δίαθο Οἵηπὶδ ποτα ἀοίοτί, Οίοοσο, ἀθ Ασωϊολιἰᾶ, ο. 8. 



--- 
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πὰ {π6 γονγαγὰβ δη ἃ Ῥυ ἰΒμτηθηὺβ ἀββυγοαϊγ ἴο Ὀ6 Ἔχροοίθα. Απὰ δ8 (86 οδογτυρε 
ΠΟ  ΠΠ8 08 οὗ Βυπηδη ἢδίωγθ γ7}}} ΟΥΘσοοπιθ ΔῺῪ ἔδαν, ἴπ6 Ἰουπάδείοη οὗἩ νὰ ἢ 18 
ὑυῖ ἀουι θέ]: 8δὸ ὕ8680, Ὀδὶπρ ο΄ ἰοοβα δῃὰ γα ἴτοσῃ (6 Ἀρργοβοηδβίοη οὗ ἃ ζαϊυτο 
δεσουηΐ, γ7Υὺ}}} οὗὁ ΘΟΌΓΒΘ ΟΆΥΓΥ 6 ἰπίο 4}} τη π ΠΥ οὗ ἩΧ ἀπεαν, Νοτ ἷ8 1 βυ!- 
οἰδηΐ ἴοὸ 580, ἰμαὺ [ΠΟΥ͂ ἃγα ἀπᾶον [86 γοβίγαϊηῦ οὗ λιωπαη ἰαττϑ; βίποθ ἰξ 8. οογίδίη 
88ὺ γ ΡῪ στοῦ ἀσρτοοβ οὔ τὶς Κϑηθ88. ΤΑΥ͂ Ὀ6 ΒΟΥ Βαγουγαα ἴῃ [86 Ποδτῖ, δᾶ 
οαττίοα Ἰηο ὀχθουίίοι, ποι μϑιδηαϊηρ ὑμ6 αὐπιοβί ἐπα Βυμηδη δ ΒΟΥ οδῃ ἀο ἴο 
Ὀγουθδῦ 1." 

2. τοῖα {86 Ἰρπούβῆσο 8Ππ4 Ὁποογίδι Υ, τυ βιοἢ (1176 Βαν6 8661} ρΓθ- 
γ8 116 ἀῃηοηρ᾽ Βοηγ6 οὗ {μ6 ργοδίθδὶ θδοῦθβ οὐ δα αν, ΘΟΠΘΟΓΪρ; 
ἰοβο Τπἀδιμθπίαὶ ὑγα τ ηβ τ ]Οἢ ἄγ (ῃ6 ρστοδὺ ὈΑΥΓΊΘΓΒ οὐ υἱσίαθ δπά 
το Προ, 1Ὁ 18 αν ἀδηΐ ἐπαῦ (μ6 Ποδίμθηβ μδα ἢ0 ρογίδθοί βοἤϑιῃβ οἱ τβοσαὶ 
γ}168 ῸΓ ΡΙΘΟΥ πα ροοα Τηϑῆηθ 8. Τῆι, τ] 1ῃ6 ἀχοαρίίοι οὗὮὨ ἔνγο 
οὐ {γα 6 ῬΒΠ]Οβορθθγθ, {ΠΟΥ ὭΘΥΟΡ Ἱπου]οαίθα {πΠ6 ἀυΐγ οἵ Ἰονΐπρ' οὔν 
ΘῃΘμλΪθθ δα οὗ ἔογρινιπρ ἸΠ]ΌΓΙ6Β; Ὀαΐ, οἡ {1Π|Ὲ ΘΟΠΙΓΑΓΥ, {Π6ΥῪ 80- 
οουη δα τανθηρα ἴο Ὀ6 ποῖ ΟὨΪΥ ἰατ α], θυ Θοτητηθηαθ]θ. Ῥυάδ δπά 
186 Ιονα οὗ ρορυϊαῦ ἀρρίαυβε ([π βυράυϊηρ οὗὁἨἉ πο ἢ ἴ8 [86 ἢτβί ργὶπ- 
οἰρὶα οὗ ἔστι υἱγίι 6) ἡ γθ δβίθθημθα {π6 Ὀεϑύ δηὰ σγοαίθϑι ᾿ποθη να 8 
[ο γἱσίαθ δῃα ΠΟΌ]6 δοί!οη8; βυϊοῖϊθ ὑγα8 τοραγάθα δ8 {116 βίσοῃηραεβὶ 
ΔΚ οὐὗἩἨ δογοίδιη ; δηᾶὰ (δ ρδυρθίγαίουβ οὐ [{, Ἰηϑίοδά οὗ δεϊηρσ 
Ὀγαηθα τὴ ἢ ̓ΣΆΤῚΥ,, ΤΟ γα ΘΟσητηθη θα δηα οο] ΘὈγαΐθα 88 θη οὗὨ ΠΟ Ϊ]6 
τπα8, Βυΐύ {π6 ᾿ηὐουῖοῦ δοίβ οὗ {π6 βου], ----- [π6 ΔἸ ὕΟΣῪ οὗὨ [Π6 6Υ6 
8πά {Π6 ταυγοῦ οὗὨἩ {π6 Ἠοαγίύ, ---- ογὸ 110{160 τοσαγθα, Οὐ {86 οοῃ- 
ΤΆΤ, {86 ΡΒΠ]ΟΒΟΡ ΓΒ σοππίθηδηοοα, Ὀοΐῃ ὈΥ ΔΥσυτη ηΐβ δη Θχαρ]6, 
[8Π8 πιοϑὺ βαρσττοι ργαοίϊοοθ. 8 ὑπο, 88 18 νν 6}} Κπόν, γἃ8 ρθῖ- 
τη ἐ6α ἱπ Εργρῦ δῃὰ ἴῃ ὥϑρατία : Ρ]αῖοῦ ἰαυρῦ 1ἴΠ6 Ἔχροάϊθηοθ ἀπά 
ἰδ] πθα8 οὗ ὀχ ροβίπρ' Ομ] άγϑη ἴῃ ραυ 1 ΟΌ]ΑΥ οΆ868, δηα Αὐαϊβίοί]β, 4180, 
οὗ εδογίίομ.Κ. 786 ὀχροβυγα οὗ ᾿ηΐηΐβ, δῃὰ {86 ρυϊίηρ ἰο ἀοαίἢ οὐ 
ΟἸΠ] το γῆ ἬΟΤΘ ΘΔ Κ ΟΥ πηρογίοοῦ πὶ ἔοσμ, τγ88 δ] ον θα αἱ ϑραγία 
υγ 1,γουγρυδὅ: αὖ Αἴθοπβ, (Π8 στοδῦ βοαῦ δ πα ΠΌΥΒΘΥΥ οὗ ρ]οβορῇογβ, 
{π6 ποθη ΓΘ ἰγοαίθα δΔηα ἀἸβροβοα οὗ δ8 βίανϑ δ, δῃὰ 10 νγαᾶϑ δηδοίβα 
{Παῦ ““ Ἰηπηΐθ, ὙἹΒ1οἢ ἀρροαγοα ἴο 6 τηδϊτηθα βῃου]ά δἰἴμον ΡῈ Κι]οἀ 

1 Βρ. αἰδδοη᾿β Ῥαδβίογαὶ 1 έΐογβ, 1ίτον 11. (νο]. ἷν. Ρ. 1056. οὗ Βρ. δηΔ0]0Ρ 88 ἘποΝ τὲ- 
ἀΐοη Τποοϊορίοαπι, Οχίοτα, 1792.) 

3 Πιοᾷ. 5ῖς, 10. 1. ῬΙαΐδτος. ἰπ ΤΠ ουγρο. 
8 Ῥίαιο ἀς ΒΑρυὈ] σα, Ὁ. ν. Αὐ Βοπιο, ἱπίληςο᾽ἀθ τνδϑ του ]διθα ὈΥ ἴ[μ6 ἰανϑ οἵ ᾿ο- 

πηθΐπς; δηα {π18 Βοττί ἃ ῥγδοιῖοα ννᾶβ8 ἀρργονθιὶ θοϊἢ ὈΥ ῬΙαΐδγοι διὰ βθηθοα, 66 76 ηίη 8 
ΤΘΑΔΟΠΔΌΙ]ΘΏ 688 οὗὨ (ἢ γἰ δι Π Υ, νοὶ. 11. ΡὉ. 521. Αὖ Εοιηο, 8 πον - θΟΓΏ Ἰηΐαπὶ νγὰ8 ποὶ μο]ὰ 
Ἰεσιεἰπιαῖθ, τ1]685 1116 δ ΠΟΥ, ΟΥ̓ ἴῃ Ὠ8. ΔΌΒΟΠΟΘ ΒΟΠῚΘ ῬΘΙΒΟῚ [ὉΓΣ Ὠϊη), Πα ἰδ ὮΡ ἔγοπι (ἢ 6 
δτουπὰ (ἰεγτᾶ ἰευαδδεῖ) πὰ ρμἰδεθὰ ᾿ξ οπ ἢΪ8 Ῥοβοῖω. Ἠρφησο (86 ρῆγαβο ἐοίΐεσε Πίξμπι, ἴο 
θἀὐπεδία, νοπ ἐοΐΐεγο, ἴο ὀχροβθὺ. Βαΐ οὐθῇ ὙΠοη ἢἷβ ΟὨἰ ἀγο ΤΟΓΘ στόν ὉΡ, ΤΟΙΣ ΤΑΙ ΠΟΣ 
τοϊρες ἱταρτίβοη, βοουσρο, βοηἀ {[π6πὶ Ὀοππα ἴο σοσκ ἰπ [6 σΟΙΠΙΤΥ, δηἃ 4150 ραΐ ἴποπὴ ἴο 
ἀρδϑῖ ΒΥ ΔΠΥ ῬαηΙβθτηοπὶ μὲ ρ]οαθθά, 1 {ΠΟΥ ἀεδβογυοᾶ 1, Αἀαπι᾿β Βοπιδὴ Απιίαυϊτίεβ, 
Ὁ. 47. διὰ οἀϊῖ. 

4 Ατἰβύοι, ῬοΪτῦ. 110. νἱ]. ς, 17. 5 Τογοηΐ, Ηθογτδ. 
5 Τὴ ΣΟΡΌΒΙἰοδη ΑἸ ΘΉ8Β, απ ν88 ΟΥΟΙΎ ἰὨΐηρ, Δηἃ ᾿οπΔη ΠΟΙΐησ. “ οπηθη τεγὸ 

᾿πΈΓΑΙΥ δο ΒΕΙΙΒ οὗ [6 (ἌΓΑΣΪΥ ἱπῃογίίδποο, ὙΠΟ οΣ ἐμαὶ ἱπμογίδηοο οοηβίβθεα ἴῃ Ἰδηὰᾶ 
ΟΥ̓ ΙΠΟΠΟΥ͂; ΠΟΥ͂ οτΟ τηϑᾶθ, ΥὮ ΟΙΠΟΥ ῬΓΟΡΟΓΤΙΥ͂, ἃ δυδήοος οὗὁὨἨ ἐοβίδιω Ὠ ΓΑΤΥ Ὀοααοβὶ 
(θεοβιὰ. 1. Οὐδῖ. οοηίτα Αρβοῦυπι. 14. σοηῖτα ϑίιθρῃδησμι, Οτδί. 1.γ); ἀπά, βίου ἀ6- 
Ἰσῖ5 ΒΟΙΓΒΒΙΡ ταὶ ΘΟΏΥΟΥ ἴῸ δὴ Αἰμοηΐίδη ᾿δάγ, ἔγοθάοπι οὐἉ βούβοὴ οὐ ἱποὶἰπαίϊοη τγ8 
Βοῖ διηοηρ ἴπ6 ὨΌΙΩΌΟΓ: 51η5}]6 ΟΥ τνεδαεᾷ, δῆ Ὀασδπιθ, ὈΥ 1Π6 πιοτὸ δου βϑιϊϊοη οὗὨ ὑγο- 
ῬΕΤΥ, δὲ [8:6 ΠΊΟΤΟΥ οἵ {86 ποᾶζοβδβῦ ση8]6 γο]δίϊοη ἵπ βυσσοβδίοη : 8ῆ6 σου] Ὀ6 Ὀγοῦραῦ τῸπὶ 
τὴ ἀ1}} βοϊ τας οἵ [Π6 σγποοθιτω, [ο ὈΘΟΟσῚΘ δὴ ΠΥ ρ Ὀγίά6, ΟΣ 8Π6 οου]ὰ Ὀ6 ἴογη ἴτοπὶ 
[86 οδΐεςς οὗἉ μοῦ νοδἀοα αἰδοϊίοη, ἴο ἔοστῃ ΠΘῸ 1168 ὙΠ ρογθαρ8 [Π6 τοδὶ ἀϊβαρτοοδθ]α οὗ 
Ὡδηκὶηᾶ, Απὰᾶ ἰΐἶ, ὉΠΟΥ͂ ΔΠΥ οὗὨ ἴπ686 ΟἰΓΟ ΙΓ βΊΔΏ665, παΐπγο ὈΘΟΔΠ.6 ΙΩΟΓῸ ΡΟΥΟΓΙ͂ΙΪ πῃ 
Υἱγίαο, Ὁ ττῶδ [116 ῬΟΏΔΙΟ ραϊὰ ἤοτ (δ6 ᾿γβηβρτοθϑίοη," (Οπαγίον]γ ον, γοὶ. Χχῖχ, 
Ρ. 327 
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ΟΥ̓ ΘΧΡΟΒοᾶ ; : δηᾷ {παΐ ““{π6 ΑἰΠοπίαπβ πρ ὺ ἰαν ΠΥ Ἰηνδῆβ ἀπα 6ῃ- 
Βα ΔΗΥ͂ ΡΘΟΡΪ6, ὙΠ0, ᾽πὶ {Ποῖ ΟρΙ πίοῃ, γ6γ6 Εὖ ἰο Ὀ6 τηϑδᾶθ β8]ανυββ." 
ΤΏ ᾿ηΐδιαουβ ἰγαῆς ἴῃ Πυμηὰη Ὀ]οοά τγὰ8 ρουτη θα ἰο {π6 αὐπχοδὲ 
δχίθηϊ; δηᾶ, οπ οουίβδιῃ οσοαβί 8, {πΠ6 ΟὝΏΘΙΒ οὗ βίανϑ ἢδα [Ὁ]] ρϑσ- 
τηϊββίοῃ ἴο Κὶ}} ἰῃθ. Αὐποησ {Π6 Εοτηδηβ, τηδϑίοσβ ῃδα δὴ δρβοίαἰα 
ῬΟΥΟΥ ΟΥ̓ΘΣ {ΠΟΥ βἰανθθ, τ οῖὰ (ΠΟῪ τσ Βοοῦγρο οὐ Ραΐ ἴο ἀδδίῃ δ 
Ῥ]Θαβυγοδ; δηὰ {818 σὶρ γ88 Χο υοβοα γι ἢ ΒΌΟὮ ΟΥ̓ 6] ΤΥ, ΘΒρ ΘΟ ΠΥ 
ἴῃ {Π6 σογγυρύ ἃρθ8 οὗ {π6 γϑρυῦ]ϊο, {πᾶ ἰατγθ ἡ γΘ τηδᾶθ, αὖ αἴ δγοηΐ 
{Ἰτη 68, 1 ΟΥ̓ΘΣ ἰο Γαϑίσζαιη τ. Ποαί τγᾶ8 [Π6 ΘΟΙΏΤΔΟΏ ΡΕΠΙΒηχηθηῦ ; 
Βυΐ, [ῸΣ σογίδι πα Οὐ Πγ68, Βίανοβ 6 γα Ὀγδησρα ἴῃ {π6 ἔογθ 686, 8Πηα ΒΟΙ16- 
ὉΙΓΩ65 ὙὙ6Γ6 ΘΟ Ρ6 16 ἴο ΟΑΥΓΥ ἃ Ὀῖθοα οὗ πνοοΐ (ς8]168 Ξεσοα) τουπάᾶ 
{ΠῸῚΓ ΠΘΟΚΒ ὙΠΘΥΟΥΟΣ ΠΟΥ πψοη, ΥΥ̓́ΠΘη Ρυπὶβηρα ολρΙ 41}, {Π6Υ 
ὙΘΓΘ ΘΟΙΟΏΪΥ οὐ Π64.4 ΒΥ {6 Βοιηδη ἰανϑ, ἃ δίαγα οου]Ἱὰ ποῖ 
ὈΘΑΓ ἰοβϑί ον Ἱβοὰΐ τπᾶάογροιπρ {Π6 ΤΑῸΪΚ : δηα 16 {Π6 τηδβίου οὗ ἃ 
(ἌΤΑΙΥ ΘΓ βἰαίῃ 1Ὲ Ὦ18 ΟΥ̓ ΠΟυΒ6, 8]] ἢ8 ἀοτμλρϑῦϊο βίανθϑ ὑσογὰ 1130]6 
το θὲ ρυΐ (ο ἀοαίμ, (πουρῇ {Π6Ὶ]} ἸΠΠΟΟΘΏΘΘ τῦ88 ΟΥ̓ΘΓ 80 τηϑδηϊθϑί. ὃ ΕῸΓΣ 
[86 το] 16 ΟΥ̓ [Π6 ΡΟΟΥ δπα ἀδδβίαϊα, δβρθοι ἶγ οὗ βίανθβ, ΩῸ σου βίοι 
ὙΠαύθυ ον γυὁ8 τη. Βυ {πὸ Βομπηδηβ, γ8οὸ Καρύ {ῃϑτὴ ἴῃ στοαῦ Ὠντὰ- 
Ὀ67Β, {Π6Υ ΟΥΘ τηοϑὲ ἸΩΠΠΌΤΩΔΉΪΥ πορ]θοίοα, {Π6ῚὉ τιβδίοσϑ ἑυση θα {θη 
ουὐ οὗ ἀἄοοτϑ τῇθη βῖοκ, δπᾶ βοηὐ {Π6πὶ ἰο δῃ 18]4ηα ἴῃ πὸ σῖνον ΤΊΡΟσ, 
Μ ΠΘγο {πον Ἰοῖς ἐμθῖὰ ἰο 6 ουγοα ὈΥ {86 Δ01]6α ροα ΖΕ δου ]αρὶαβ, ν᾿ ΒῸ 
Πδα ἃ ἰδρὶα {Ππογ6. οηθ τηδλϑίοιβ 1Π4 664 γγ6γ6 80 ογα6] ἰῃαὺ {πο Ὺ 
Κ|Π6α ποτὶ θη ΠΟΥ ΟΓΘ βῖο ; θαύ {Π18 ὈΔΥθΑΥΥ γγχὰ8 σμθοΚοα ὈῪ 
{π6 προτοῦ ΟἸδυάλαβ, γῆ ἀδογοοα {παῦ {ῃο86 ψ 80 ραΐ ἐπ6 } βίανθϑ 
(0 ἀοαίῃ βῃουϊα 6 ρυμιβῃθα 88 τυ γάθ ΓΟ Β; δηα 4180 {παὖ βιοὶ βῖοΚ 
Β΄δυθϑ 8ἃ8 ΓΘ ἰγη6 ἃ ουὖ ΟΥ̓ {86} τηδϑίοσβ βου] μάνα {μον ᾿θογίυ 
1 (ον γτθοονογθᾶ. δ (Ἰὐδίοιη  ΓῪ ΒΥ ΘΑΙ Πρ 48 σΟΙ 6 Π666, 11 πού ὈγῪ 
{Π6 ρτγϑοθρίβ, γοῦ Ὀγ {16 Ὄχδῆρ]α οὗ ἰπ6 βοϑὲ τῃογα 1ϑί8 διθοησ (ἢ 6 
Βμοδίῃθη ρῃ]οθορῆθιβ, ραγ ου αν] δοογαίοβ, Ρ]αΐο, βϑθηβοδ, δηᾶ (868 
ΘΙΊΡΘΙῸΣ «}0] 18, ἴῃ γ ἤΟ86 νου 8 πυμηθγοὺβ οαἱἢβ ὮΥ υρὶΐον, Η τοι ]68, 
(ῃ6 αι, 8πηα οΟἴΠΟΥ 6: {168, Δ΄6 ὙΘΓῪ γοασοπ, Τδα ρσταϊβορίίοη οὗ 
{Π|6 86 Π8101.8] ἀρρεϑίι168, αμα οὗ [86 τηοδῦ υππαίυγαὶ Ἰυδίβ, νγὰβ ΟΡθΪΥ 
ἰδυρἢ δηα δ᾽], Αὐἱβύρρυβ τηδἰηἰβιηθα, {πα 10 τγᾶ8 αν] [ῸΓ ἃ 
Ὑγ 156 Ἰη8η (0 5βίθαϊ, δοϊῃσῦ Δα] ΘΓ, δ πα βϑοσ]θρο, θη ΟρρογίαηΥ 
οἴἶεγθα: (ἰοῦ {παῦ πόοῆθ οὗ (ῃ886 δοίϊοηβ ὝὍΓΘ ΠαίαΓΑΙΠΥ 601}, βου ςϊηρ’ 
αϑι 6 τΠ6 νυ]ραγ ορὶπῖοπ, ψ ἰοἢ γᾶ8 ᾿Ἰηἰγοἀυσθα ὈΥ 81}}}Υ δηᾷ 1} ογαΐα 
ΡΘΟρΡΙ]Ὸ; 8δπα {πῶῦ 8 τΥΪβ6 τδη τὶραΐ ΡΟ] ΟΙΥ στα ἢὶβ ΠΣ] ἀποὺ 
ῬτορΘηβ {168,7 

ΟΟΥτθβρομάϊηρ τ 8 δυο ΡΥΙπΟΙΡ] 68 τγᾶ8 1π6 τοογὰὶ] οοπάαοί οὗἩ (86 

1 Ατίβιίοί. Ῥοϊι, 110. γῇ, 6. 17. 5. ΤΙ. 110. 11. ς. 14. 
8 ἼΒο οοἸουγαϊθὰ οθηβοσ, Οαΐο, τγὰϑ ἃ ὑδὰ τηλϑίοσ ἴο δΐβ πηζοτίπηδῖο βίαυθθ, πο ἢ 

ὭΘΥΕΥ [Αἰ]εὰ ἴο οοττοοῖ τ ἢ Ἰοβίμοτη Ποη 5, ̓Γ ΠΟΥ ὙΤΈΓΘ στοτηΐβ88 ἴῃ ἐπ οἷν δίομάδποο αἱ ΔΗ͂ 
οη ου δἰ τηθῃ 8 ὙΥ ΠΟἢ π6 ρῆγο ὕο Ϊ8 ἔτ πᾶβ, οὐ Ὠπ δυβογοα ΔηΥ τΠϊπρ ἰο 6 Ββροϊ]ϊθὰ. Ηδ 
οοηίτνοα πηθδη8 ἴο ΓαΪδ0 ἀΌΆΔΥΤΟΙΒ διλοηρ ἴδιο, ἀπ ἴο Κορ {Π6πὶ αὖ γδγίδποθ, οὐῸ βδυβροοῖ- 
ἱπρ' δῃὰ ζδασίηρ βοῦιθ Ὀϑα σΟΠΒΘαΌΟΏςΘ ἔγοιῃ (ΠΟἷ Τ᾽ ΠΠΔΠΙΠΗΠΥ; δηὰ νη ΔΗΥ͂ ΟὗἩὨ ΤΠοτὴ Ἰνο ΓΘ 
δΆΠ οὗ 8 σλρ [8] οτίπιθ, ῃ6 γᾶν ἴΠπ|6πῈ ἃ ἔὈΥΠῚΔ] ὑγῖδὶ, δηὰ ἴῃ (ἢ ῥργθβθῆςο οὐ τ]οἷγ [Ὁ] ονγα 
δ'ανοβ ραΐ ἴΠοπὶ ἴ0 ἀθαίῃ. Ῥ]υΐλσοι. ἱὰ Οαΐοηθ. (δ, ἑοχι. ἰΐ. Ρ᾿. 855, 856. Ἐπ. Βείδηϊ.) 

4 ΨΦυγνοηδὶ, δεῖ. τὶ. 219, 290. 
5 Ὀϊρεδῖ, 10. χχίχ. ΤΙξ. ν. 881-98. 110. χχχν. Τῖς 11, 8.11. Ὑδοϊίῃβ ἰηἴοστηβ τ8, ἴπδὲ 

σι μοη Ῥαοάδηΐαδβ ϑοοιηάπ8, ργοΐθος οὗ 180 ΟΕ οὗ ΟΠ, τγᾶ8 δββαββιπαίθὰ ὉΥ ἃ βῖανθ, αἱϊ 
106 8ϊαναβ ἴῃ ἷβ ΤἈΠΆΠΥ (ίουγ πυηπάτοα ἴῃ ὨπθΟΣ)  σΘ μι ἴο ἀοαιϊῃ. Απηβὶ]. ᾿ἰΌ. χὶν. 
ς. 42---44. νο]. 1, ΡὈ. 140---] 42. οαϊξ, ΒΙρομ!. 8.66 αἷδο Ρ]ηυ, ΕΡρἰβὲ. 10. νυ]. 6ρ. 14. 

4 διείοηΐυ ἰη (Ἰδιιάΐο, 6. 2. Ἶ Ῥίορεποβ 1,ϑδτι. 110, 11. ς. 8. ὶ 4. 
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Δ ΟἸΘηΐ8, ---- ἴα τηοδὲ ἀἸβσυθῃθα ΡΒ]ΟΒορμοῦβ δηᾶὰ Βοοθδ Ὡοΐ ὁχ- 
οδθρίθα, γι μοβο ᾿ἶγθβ ἃῇὸ γϑοοσάθα Ὀγ Ρ]υΐαγοι 1π ἃ ΤΒΠΏΘΡ {6 τηοϑὺ 
ΤΔΥΟΌΤΔΡ]6 ἴο {π6}} τορυϊδίϊοη. ΜηηΥ οὗ (μοι, 10 18 ἔσθ, δηἰογίαϊηοα 
8 ὨΙΡὮ Β6 186 Οὗ ΒΟΒΟΌΣ, δῃα ροββθββθα ἃ ἰαγρα ρογίΐοῃ οὐ ραἰγιοίϊβη). 
Βαυΐ {8686 σοσὸ ποῖ πιογαϊέν, ᾿ξ Ὀγ {πὲ ὕδστη τῦῶρ ἀγα ἰὸ υπαογβίδηα 
ΒΌΘΝ ἀϊδροβιίίομβ οὗ [86 τωϊπᾶ 88 αγὰ στἱρῃΐ, δι, δῃᾶ απ 0]16. ΤΟΙΣ 
86.386 ΟΥ̓ Ποποι 85 ποί οὗ [παΐ Κιπα τ ηϊοἢ τηδάθ {6 πὶ βοοσῃ ἴο ἄο 6υ]]} ; 
Ὀαΐ, {κα 186 [Ἀ]1886 Βοποὺγ οἵ τηοάθγῃ ἀπι61}18.8, Θομ δὶ βύθα τω γον ᾿η ἃ 
Πγοδά οὗ αἀἴβρτδοθ Ηδῃςοθ τηδην οὗ {Ποῖ ποῖ ΟὨΪΥ ρἰθδαθα ἔοσ β6]- 
ΓΩΌΓΣΟΟΥ, (88 Οἴοοτο, ϑθηθος', δηα οὐθογβ,)} θυ  οαντὶθα δρουῦ τὴ 
{Ποῖα {16 τηθϑη8 οὗ ἀοδίτιοίίοι, οὗ τ βῖοἢ ΠΟῪ τοδᾶθ 186 γϑίθου ἰΠ 8 
411 Ἰπίο {ἢ μαπᾶβ οὔ {π6ὶΡ δ νούβαγιθθ, 18 Ποιηοϑίθηθβ, (αΐο, Βσι- 
(08, (ὐδβδβίυβ, δπα οὐμοῖβ ἀ18. ΑΑπά {ποὶνγ ραίϊγιούϊβηη, σθηθγα  } Υ Βροαῖι- 
ληρ,, Ορογαίθα ποῦ τ γον 1ἢ ἴΠ6 ργθδογνδίοη οὐ {μοὶγ οουπίσυ, θα ἢ 
ΘΠαΘΔΥΟΌΓΒ 0 Οχίθῃα δηα Δσργϑηαίθο Ὁ δ ἰμ6 δχσρϑηῆβα οἵ οἱῇοῦ 
ὨΒ[ΙΟΙΒ: 1Ὁ γ͵δϑ ἃ ρδί σι οὔβηχ Ἰησομϑιϑίθης πιὰ 78.166 δηα ροοα-Ὁ}}} 
ἴο τηδηκιηαά. Ὑγμέλ ττα8 Ὀυΐ οἵ Β᾽14}} δοσοιηΐ διηοηρ; Τα ηΥ, θυ ὴ οὗ 
{86 Ραϑὺ μοδίμθῃβ ; ἔου {ποὺ ἰδυρῦ {πΠα΄, ΟἹ ΤῊΔΗΥ ΟΟΟΑΒΙΟΏΒ, ἃ 1.18 
Ὑγ8 ἰὼ 6 »γείεγγοά ἰο ἐδ ἐγιεέδ ᾿ι18611}2 Τὸ ὙΠΟ. ͵ὸ ΤΔΥῪ 864, 
δὲ [86 υπ]ιτυϊοα σται βοδίίοη οὗἉ [Π|6}]Ὁ βειβυδὶ δρρεί 68, πὰ {6 
ΘΟΙΠΠ,ΒΒΙ0η. οὗ ππδίυ γα! ΟΥ̓ Π168, ἡγα8 ΘΟΙΩΠΊΟΏ ΘΥΘῺ ΔΙΠΟηρ [Π6 τηοβῖ 
αἰδπρυβῃοα ἰθϑοθοῦβ οὗ ΡΒ] Οβοραγ. ὃ “ΤΏ πιοδῦ ποίοσουΒ υἱοθ8," 
ΦΑΥΒ Ουἱηοι λη, Βροδκιηρ οὗ (86 ῥΠ]ΟΒορἤουΒ οὐὗἠἨ [18 {1π|6, “΄ ἃγδ 
ΞοΓθοη αὶ ὑπ ο6γ ἰμαὺ πϑιηθ ; δηᾶ (μ6Ὺ ἀο ποὺ ἰδθουγ ἴο τηδϊηΐαῖῃ (Π6 
"δαγβοίθυ οὐ ῬἈΠΟΒΟρΡΉΘΥ8 ὈΥ νἱσγίιθ δπὰ βίυαν, Ὀαὰΐ Θοποθα] {Π6 τηοβί 
ν] οἱ ου.8 ᾿ἶνθ8 ον δὴ δυδβίαγο ἰοὺ κ απ Βιηρι ΑΓ ΓΥ οὗ ἀγϑεβ,᾽" 

ΤΏΟΓΘ ὙΕ͵6 ᾿ηἀθ6α βοιηθ ὅδισ ὈΒΙΠ]ΟΒΟΡΏΘΥΒ, ὙΠῸ Ομ οτιβῃθὰ Ὀείίοῦ 
ΡΥΪΠΟΙρΡΙ68, δμὰ ἱπουϊοαίθα, οοιηραγαίν ον, ρυγοῦ ἰδηθίβ; Ὀὰὺ {Π61} ἴη- 

 βθπθοδ ρῥ᾽εδὰδ ἴον βαυϊςἰὰο ἴῃ τς ΓΟ] ον πᾷ (ΕΓΤΩΒ :--τν ἸῺ ταϊη ἃ Ὀ6 το Ἰδηο ον, δηὰ 
ἴῃ τηίβεσυ, ἴμοτι τηδγοδὲ Ρθϊ 4 ροτίοα ἴο (πἰ5 Ὑτοίο πο σοημάϊίοη. ῬΠότονοῦ ποὺ ἰοοκεδέ 
ἼΠποτῸ 8 δὴ πὰ ἰο ἰξ. 866 ἴδδὲ ρῥγοοϊρίςθ ; ἴσο ἔποῦ ταλγοϑὲ ἤανο ᾿ἰθοΓΥ. δοοδὶ ἴποιι 
[δὲ 568, ἴῃδὲ σίνοσ, [δὶ νγ0}} 7 ΙΓ ὈΟΓΥ ἰδ δὶ τ1πΠ6 Ὀοϊζοταῃ οἵ, ΤΠδὶ {{π||6 ἴγοο ὃ Ἐτθθάυπι 
δηῆσδ Ὄροη ἃ ΤὨΥ οὐ ποοῖς, (ΠΥ Οὐ [᾿γοϑὲ, ΤΑΥ͂ ὍΘ ὁ τοίαρο ἴὁ ἴΠ6 ΠΌΤ δυοῃ 
δβοιυϊίαὰθ ; γεδ, ΘΥΘΣΥ τοΐῃ οὐ ΤΏΥ Ὀοὰγ." 1)6 Ιτγὰ, 110. 11]. ς. 15. 

3. Ὧγ. ὙΥΝΙΌΥ ἢ86 (Ο]] ΘΟ ΤΔΗΥ τηαχὶπι8 οἵ (Π6 τηοδὲ δϊποηΐ μοί θοΠ Βαβο8, ἰῃ οοτ- 
τοδογδεϊοη οἵ (δα δος δῦουϑ δβιδίοαά. ΤὮο [Ὁ] νεῖ Οχδι ρἾ68 δσὸ ἴδκθη ἴγοπη [8 ποθ Οἢ 
ἘΡΒἘ. ἰν. 95. : -- 

Κρεῖττόν δὲ ἕλεσθαι ψεῦδος ἢ ἀληθὲς κακὺν. --- Α 110 ἐα δείίεν ἴδαπ α λυγύβεϊ ἴτῖΒ. Μο- 
ὩΔΏΘΟΓ, 

Τὸ γὰρ ἀγαθὸν κρεϊττὸν ἐστι τῆς ἀληθείας. ---- ἀοοὔ ἐὰ δεάεν ἐλάαν ἰχαῖ ἢ. Ῥτοοΐαβ. 
ἜΣ»θα γὰρ τὶ δεῖ καὶ ψεῦδος λεγέσθαι, λεγέσθω. ---- ἩΤ δη (εἴπας α ἰδὲ οἱ] δὲ ῥγᾳΠίιαδίε, ἰεἰ τὶ 

δε (οἰά. ---- Ἰγατῖαθ, ᾿ Ηοτοάοιυ, ᾿ἰ Ὁ. 111. ς. 62. 
ΗΕ πιαν ἰΐα, το Κποτδ πον το ἀο ἰξ, ἐν δέοντι καιρῶ, ἴῃ α διϊίαδίε ἐΐπιε. ῬΊΑΙΟ δρυὰ 

Βιοθθοῦμα, ὅοστη. 12. ᾿ 
ΤΆετα ἐξ ποίλίησ ἀξοογομδ ἱπ ἱγμίδ διΐ τολξπ ἰΐ ἐδ ῥτοβίιαδίε: Ὑ88, Βοτηειπιε8 καὶ ψεῦδος 

ὥνεσεν ἀνθρώπους, καὶ τ᾽ ἄληθες ἔβλαψεν. --- Ττωϊλ ἐς ἀμγυζεὶ, ἀπά ἱγίπο ἱδ ῥγοπίαδίε ἰο πιεη. 
Μαχίπυδ Τγτὶαδ, [)}188. 8. Ρ. 29. 

Τὸ οοππέρπαποθ (Πἷ8 ῥτδοιΐίοθ, Ὧν. ὙΥΒΙΓΟΥ τοηδυκβ τπᾶὲ Ὀοΐ Ῥίαῖο (46 ΒΡ. 110. 1, 
Ρ. 607. δηὰ 110. 1]. Ρ. 611.) ἀπά τ86 ϑιοίςβ (ϑιοῦδοαθ ἀ6 ϑιοίεἶδβ, ἴοπι. ἱ. 110. 11. εἶτ. ἵν, 8 4. 
δηὰ Εκίορεθ, Ρ. 183.), βοϑῖῃ ἴο πᾶγς ἔγϑιηδὰ ἃ εβαϊ σαὶ ἀἰδεϊποιίοι Ὀοΐτνεοπ ἱγίπο ἐπ Ἰρογά8, 
δηὰ τοἐλ ἀπ αεϑεπί (0 απ υπίσελ, ΜΠ ἢ (ΠΟΥ ο4116 ἃ ἐγίησ ἐπ ἰδὲ δομῖ. ὙἼΠῈ ἤγβε {ΠῸῪ δ] ον 
ἐο αἩ ἐπέρεῷ ἱπ ῥτοθρεοὶ 97 αἀναπίαφε, ἀπά 707 πιατν οἰλεν ἀἱερεπϑαίίοπε ἴῃ (δὶ ἰζψε. ὙΤμαῖ 18, 

{ΠΕ τσίδο ΠΔῚ ΣΩΔΥῪ [6}} ἃ [18, ΟΥΑΙ δηὰ ἴογ γαῖα ; ὺῦ ΒΘ τησϑδὲ ποῖ δι ΌΓοΕ ἃ Ἰβοῃμοοᾶ 
τῆγσγοῦρῃ ἱχηογϑῆσο, ΟΥ δβδοπῦ ἴὸ δὴ ππίτυ ἢ. , 

8. 366 186 ονἰάδηοα οοἸϊοοϊοά ἴῃ Ὧγ. [5] απ 5 Αἀνδηΐαρο δηὰ Νοοδδίυ οἵ [86 ΟἸγίβιίδη 

Ἐενοϊδίοι, το]. ἷ. ΡΡ. 126---186. 
4 Οὐϊποι)]δβη, [π5. Οτὐαῖ. Ῥγοώῃι. 
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βία σ 008 ΓΘ ὙΟΙῪ ἀοίοοιί νθ, δηὰ {Π6Ὺ ὑγογ6 Ὡδνϑι δὉ]6 ἰο Σϑίοστη 
1Π6 τγοῦ]Ἱὰ, ΟΥ ἴο Κθὲρ δὴν παιῦοῦ οὗ τηθ ἴῃ {π6 ργδοίζοα οὗ νυἱγίῃβ. 
ΤΠΘΙΡ ργθοορίβ 66 ἀο] νοτοα ο {πὶ} οὐ ἐτητηθάϊαί ραρ118, δά 
πού 0 {Π6 ΙΟΘΡ ογάθιβ οὗ ῥθορὶθ, ψῇο σοηῃβίιςϊαϊο [6 ρσγοϑαῖ σδ88 
οὗ βοοϊοῖγ. (Οὐποογπίηρ (8686, πα 664, 1π6 δὕοϊοβ σαν ὑμπϑιηβαῖνθβ ΠΟ 
(του Ὁ]6, θαὺ βοοῖὰ ἰο ᾶνα δοπβιογρα {ἤθη 88 {116 Ὀδίίοσ ἐβδὴ Ὀθαβίβ. 
Ἐσίμον, (86 οἰ οαὶ βγϑίθιαβ οὐ {Π6 ῬΒΣ]ΟΒορἢ 8 σοῦ ἴοο γοῆπρα ΤΣ 
188 δοπιτηοῃ ῬΘΟΡΪΘ ; ὑπ6}} ἀἸἰδβοοῦγβοϑ ομ 8 0] 6οίβ οὐ τροσα!  Ὀοϊηρ' 
ΓαῦΠΟΥ πο δηα βυθί]6 αἀϊβρυϊαί!οηβ (μ8ὴ 86] Ιηβιγασοηβ; δηᾶ 
Θυύθῃ ἰποβ6 {πῖπρβ, οὗ ψῃϊοῖ [86 ΡΒΠΟΒΟΡΏΘΙΒ σογθ ποῦ ΟΠΪΥῪ οογίβὶῃ 
{μοπηβοῖνθθ, Ὀαΐ ἡ ΒΙΟἢ ΠΟΥ ΟΓ6 αἰθὸ 8016 ἴο ῥγουθ δῃά οχρίαὶῃ ἰοὸ 
ΟἴΒοΥβΒ 10} Βα ποἰθηῦ οἰθαγη 688 ἀηα ΡΪ]ΑΙΏΠ688 (δ ἂ8. ἀγὸ {π6 ταοβὲ 
ΟὈνΙουΒ Δα] ΠΘΟΟΕΒΆΤΥ ἀυί 168 οὗ 116), {πον δα ποῦ βιιοϊομί δας βογιἐν 
ἴο Θηΐογοα ἴῃ ρταοίιοθ. ΤῈ (τυ 8, τ Ιοἢ ΓΠΘΥ ρῥγονθα ὈΥ βρεουϊαίῖνο 
ΓΘΆΒΟΙ, γδηΐοα ΒΟΙῚ6 58.1}} ΤηΟ6 ΒΘΏΒ101]6 Δα ΠΟΥ ΟΥ̓ [0 βιρροτί {6 Π, 
Δ ΓΘ Ποῦ {Π6πὰ οὗ το ἔοτοθ δπὰ οῇΟΔΟΥ 1πῃ Ργαοίϊοα ; δηὰ {Π6 ρτο- 
οορίβ ποῖ {Π6Ὺ ἀ6] γογθα, Πούγονο  ΓΘΘΑΒΘΟΏΔΌΪ6 δηᾶ δύ ἰο Ὀ6 οδεγοά, 
γογ ἀαβαψαίο οἵἉ νγοῖρ ἢ, δημα ἡγοσθ ΟὨΪΥ (ἢ6 ργβοθρίβ οὗ ταθη.} ΤΟΥ 
οουϊὰ ργϑββ ὑπεὶν Ῥγθοαρίβ ΟἹΪΥ ὈΥ̓͂ ἰθιηροτὶ τηοΐνο8. ΤΉΘΥ οομ]ά 
πού ᾿ηνίρογαίθ [86 ραΐϊθποθ, οχοῖίθ {π6 ᾿παἀυβίγυ, δβυϊη]αία {Π6 ΠΟΡΘΒ, 
ΟΥ ἰουσοῇ {Ππ6 Θοηβοίθηοθθ οὐ {Π6}} ἈθΓΟΥβ, ὈΥ͂ αἰβρίαγίηρ {π6 ἀνέ! 
Ργοβροοίβ οὗ οἰθγῃϊγ. Απά 1 ποῖσ, ουϑθὴ δυρυτηθηΐβ, ἰουπάθα ὑρὸπ 
186. ΑΕ] 16 νον οὗ ἃ αίυγα βίαίΐθ, ἀγὸ οἴδη ἔουπᾶ ᾿πϑυδηοϊθης ἰο 
ΤΟΟΟΠΙΠΊΘΠα ΓΟ] ρΊοη ἀπά τπογα Πν, τυ μαῦ ὨΟΡΘΒ οου]ᾶ ἐΐόν μᾶνα οὗἉ γαὶβ- 
ἱηρ {π6 αἰἰοηίοη οὗἉ {π6 τα τὰ ὃ 

Ηδησοα {πΠ6 ψτῖβοδύ ἱμβίγα οι οδϑ οὐ ἔπ6 ΡΗ]ΟΒΟΡ ΠΟΥ σοῦ ὉΠ80]6 ἰοὸ 
οἴεοῦ ΔΎ τουηγ Κα ]6 ομδησο ἴῃ {Π6 τη αηα ᾿ἰν88 οὗ ΔΠΥ͂ ΘΟ β᾽ ἀ6γ- 
ΔὉΪΘ ΠΟΙ ΟὗὨ ΤηΘῈ ; ΟΥ̓ ἴο τηδῖκα (μϑῖὰ Ὑγ1ΠΠἸππρ' ἰο Αγ ἄονη {πον ᾿ἴγθ8 
ἔογ {86 ΒιῖΚα οὗ γἱγίιθ, ἃ8 {Π6 ἀἸ801}0}68 δηὰ [Ὁ] ον ο 8 οὗ ΟἸσϊβί ἀγα Κπόνῃ 
ἴο αν ἄοῃθ. ἴ[π βρϑουϊαδίίϊοῃ, 1η4666, 10 ἸηΔΥ ροΥ Δ 05 βθϑῖὰ ρΟΒΒΙΌ]6, 
ἐπιαύ ὑπ 6 ῥγθοορίβ οὗ {π6 ῬΒΙ]ΟΒΟΡΘΥΒ πῖρὐ αὖ ἰοαδῦ θ6 βυβιοϊθηῦ ἰο τὸ- 
ἔου πῇ ΤΘ ἢ Β ̓ἴνθ8 ἴον {π6 ἡμίμγο; Ὀαΐ, ἴῃ ΘΧΡΟΓΊΘΩσ6 δηᾶ ρῥγδοίϊοα, ἴ{ 
[88 ΔρΡρθαγϑά 1πῃρο 5810 6 Ὁ Ὁ ῬὨΠΟΒΟΡὮΥ ἴο τοίοστω τωδηκιπ οἰδοίυα!]γ, 
νι πουΐ 0Π6 ἀββιβίδμοθ οἵὗἨ βοῖὰθ ΒρἢΘΥ ΡῬΥΙΠΟΙΡ]6. [ἢ ἐβοί, (86 ΡΒ1]1ο- 
ΒΟΡΠΘΥΒ ΠΟΘ αἀϊά οὐ οου]ὰ οἴἉοῦ ΔὴΥ τοι αῦ]6 οἤδηρσα πη (ἢ6 ταϊπα8 
Δ ἰἴνθ8 οὗ πιθῃ, βο ἢ! ἃ8 {π6 Ῥγθδοβληρ οὗἨἩἨ ΟΠ γιϑῦ δῃα 18 δροβί]68 
ὉΠ ΘΠ ΔΌΪΥ αἰὰ ργοάσοθ. ὍΤῇῆ6 νῖβοδί δηα τηοδὲ βθηβ10]6 οὗ (86 ρ}110- 
ΒΟΡὮΘΥΒ {πϑιηβαῖγεβ πᾶν ποῦ θθθη Ὀδοκνγαγα ἰο οομπιρίαῖη {παΐ ΓΠΘῪ 
ἔουηά {π6 ὑπαογβίδηαιηρ ΟΥἮὨ τη 80 ἀκ πα Ὀεοϊουάοά, {μοὶν νν11}8 
Β0 δΙ4586α δηά 1ποϊπϑα ἴο ου]], {Π6 1} ραββϑίοῃβ 80 ουίταρθοιιβ δᾶ γϑρ6]- 
ἸοῸΒ ἀραϊηβύ γθᾶβοη, ἰδαῦ ΠΟΥ ΘΟπβιογρα (ἢ6 γ]68 πὰ ἰατγβ οὗ τρί 
ΤΘΆΘΟΙ 88 ΥΘΙῪ ΟΠ ΠΟ] ἰο ᾽)6 ῥγβϑοίβθα, δῃὰ {μ6 ὺ δηΐογίαι θα ν ΥῪ 
1016 ἤορΘ οὗ δνϑσ Ὀοῖπρ 8016 (0 ρογβαδάθ {π6 ψου]ά ἰο βαῦπΐ ἰο 
{π6π|. [π᾿ βμογί, {Π6Ὺ οοπίοβδθα {πᾶῦ Παμιδη παίαγο νγ88 βίγΔΉΡ ΪῪ 
σογγιῃίθα ; δηα πο Ὺ δοϊζηον]οαροα {118 οΘογταρίϊομ ἰο Ὀ6 ἃ ἄ]86886, οὗ 
[Π6 ὑγὰθ οα.86 οὗἁἨ νοῦ (Π6Υ 6 γα Ἰσπογαηῖ, απα ἴῸΣ ΜΠ ΙΟΝ (Π6Υ͂ οου]Ἱά 
πού πα ουῦ ἃ Βυβιοϊοηῦ ΥΟΠΛΘΑΥ͂ : 80 {πα [86 στοαὺ ἀυἰ168 οὗ τε]!ρίοη 

" Θαυϊὰ εγῶοὸ ἢ πἰΏ 1 ]πὸ 111} [ΡὨ]]ΟΘορ ἢ 7 βιτλ]θ ργοϊρίαποῦ ΙμγῸ Ῥοστηι]α οἱ δὰ γογιιπὶ 
[το] ΠΟΥ ροσοάπηῖ, 'ϑα Ὠ1}1] ροῃάογ]8 μα θηῖ 1118 ὑγοορίδ; ααΐα βαηΐ πυϊηδηδ, οὗ ἀιιο- 
ἰουαΐο πηδ)οτὶ, ἰα 65, ἀἰνὶπηᾶ 118 οαγοηῖ, Νίδιιοὸ ἰσίζαγ σγοάϊε ; ααΐα ἰδ 586 ΒοιΪΠ6 ΠῚ 
Ρυϊαῖ 6586 ΄αἱ δ 1}, αιιλπλ δὲ 116 αὶ Ῥγοῖρις. 1μΔοϊδηι! 1πβιϊτυποποι, 11. 11]. 6, 97. 
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ΕΓ Δα ἀονγῃ ὈΥ {δθπ 88 τηαίίογ οὔ βρϑουϊαίξοῃ δῃᾷ ἀϊβραίθ, ταί Βα ῦ 
{Π8 ἢ 48 τι ]εβ οὗ δοίϊοη ; δῃηᾷὰ (ΠΟῪ Ὑγογο ἢοΐ 80 τη υτροᾶ ὑροπ [Ἐ6 
Ποασίβ δ8πα 11γ68 οὗ γβθῃ, δ8 ργοροβθά ἰο {δεῖν δαπιϊσαίΐοη. [ἢ βμογί, 
186 Βοδίμοῃ ῥὨΠ]ΟΘΟΡρὮΥ τῦῶϑ ΟΥΟΤΥ ὙΔΥ ἀείδοίϊ να δηα ΘΣΤΌΠΘΟΙΒ: 
δηά, 10 {Π6Γ6 ὙΘΓΘ ΔΗΥ͂ (ηρ᾽ τ 8 }}γῪ οοπιπιεπάαὖίδ ἴῃ 1ξ, ᾿Ό τα οὐγίπρ᾽ ο 
ὕσβοθθ δπά τ αἰ ται, τι οπ8 οὗ (μ6 γϑυθίδίϊοηβ οοπίδϊ θα ᾿πς {11 
Θουιρίυγοβ, πιὰ Ἡοἢ ([ἢ69 ῬὨΣΟΒΟρΡΒοσΒ μα Ῥδοοῆθ δοαυκὶπἰδὰ 
ΓΒΣΟΌΡἪΉ νϑυοῦδ ΟΠΔΏΠ6Ϊ8. 

ΕΌΣΙΒοΥ, 1 ἔγομα {Π6 ΓΙ ΠΟ1Ρ168 δηα ῥγδοίῖοθ8 (μα΄ οδίαϊ θα ἴῃ ρτῖναίθ 
18, γγθ δδοθῃὰ ἰὸ {μοβθ ψΒΙΟΒ ἱπῆποπορα 186 σονθγημθηΐβ οὗ {8 
διηοιοηῦ μοδίμθη ΠδΌΟΠΒ, 76 8}.8}} πα {παΐ {π6 παιδὶ βριγιῖ, τ] ἢ 
ὙΓΔ8 ΟΠ ΟΥΒΒΘα ὈΥ {ποεῖν αἰ δγθηΐ βίαίθβ, γὰ8 ΘΥΟΥΥ ὙΏΘΓΟ οὗ δὴ δχ- 
ΟΡ ΪΟμΔ0]6 οδαγαοῖοσ. Τῆι “ {π6 δαβϑίθσῃ βονογεῖρσῃβ αἰπιθά, τὴ ἢ 
ὈΒΡοΟΙΠ6α Δ 1010π, δὖ {86 Θβἰ Ὀ]Π8ῃπαθηῦ δηα οχίθηβίοι οὗ ἀββροίϊο 
ῬονοΣ ; τυ ]ηρ, Θχοθρίῃσ' 1ῃ 8ἃ ἔθ᾽ ᾿πβίϑῃςθθ, 1 ΟΑΡΓΊΟΙΟΙ 8 ΕΥ̓ΤΆΠΗΥ 
δηα ]ΠΙοοπέϊουβ ἱμαυ]ρθηοθ, Μ{116 {Π6}Σ ῥγχοβίγαίθ βυι)]θοίβ σα ἀ6- 
στδαδα δῃηα ἰγδιρ] θα ἀονπ {Κα ὑμ6 τηἶγο ἴῃ {Π6 βἰγϑοῖθ, δπα σοηἀογοά 
θ486, δ ρουβυ 0018, ἀπ ν}]6 1 ΤΩΔΠΠΘΙΒ δηἃ οοηάυαοί, Τα Οτοοϊδῃ 
βίδίθϑθ ομουβῃοα α ἰονο οὗ ἔτοοάομι, δῃά ἃ ρϑηῃθσοῦβ δγουσ [ῸΓ πο Ὀ]6 
ΔΟΏΟΙΒ ; Ὀυὺ (ΠΟΥ ΥΆΓΟΙΥ τηληϊθβίθα ἃ τοβροοῖ ἴον ᾿υβίϊοα ἴῃ {πον ὁο- 
ἰοδϑὲ8 νι ΟἿΟΣ ὨΔΕΟΏΒ, δηα [1{{1|6 ταρασγὰ ἴο 6 τσ 8 οὗἩ Βυϊηβηιν ; 
γγΠ116, ἴῃ [86 ᾿ηίογμαὶ σϑαυϊδί!οηβ οὗἨ {Π6]Γ ρσονθγησηθηίβ, {Π6 Υ βϑ᾽ ἀομὰ 
ΘαΠογθα ἰο {86 ργίηοῖρ]68 οὗἁ πιοἀογδίίοη πᾶ θαυ. ΤΆΘΙΡ αἰβίϊη- 
συ βῃθα τηθη δχοιῖθα 6] οῦϑυ δη4 Θοιητηοίοη8 ὈΥ δι! οη ; ἀπα {Π6 
ΘΘΠΘΙΆΪ οἶαββοβ οὗ {Π6 ΘΟ ΠΥ Θχ 164 ἃ κρὶτιῦ οὗὨ θαδ6 Ἰησται 6 
ἰον γα 8 {Π6}Ὶ} θομοίδοίουβ, ἢ ὈΠΡΟΠΘΙΟΘῺΒ δβυβριοίοη οὐἩ {ποὶν τπχοϑὺ νυἱγ- 
ἰυοὺδ τυ] 6 γθ, δμὰ ἃ Ὠαίγϑα οὗ 411] νθο νγθῦθ γϑὶβοα ἴο αἰβποιζοη ΟΥ̓ ῥτα- 
διρϊηθηῦ 404}1{166. ΤΟΥ οδ]υτηηϊαίοα ἰπο86 ΤῸ ΤΟΥ͂Θ τηοβῦ δη 16 ἃ 
ἴο ῥγϑϊβθ, δηα Ὀδηδῃθα το ἡ Ποβ6 ἰδ] θηίβ ἀ]ἃ Ποποὺγ ἴο {π6 ρϑγιοα 8 
ἴῃ πο ὑπ6γ ᾿ἰνθᾶ, ἂμ πὸ μᾶγο ὑγαηϑιηϊ 64 {μ6 ἔλθ οἵ {πεῖν 
ΒΕΨΘΙΑΆΙ ΘΟ 168 [0 ἰδίῃ {1π68, ρουβοουςηρ 0 ΘΧρυ βίοι δηα ἀθαῖῃ 
ἐμοβα μοβ6 ᾿υβοθ δηα νι ϊβάοη ἤᾶνα οχοιθα {110 Δατηϊγαίίοη οὗἉ 8]]} 
ΒΘ ΟΘΘαΙηρ αροθ8. ΤηῸ Βοιηδη8 ρῥγοΐοββοα 0 Τρροβθ ΟΥ̓ΤΆΠΩΥ, δηα ἴο 
ΒΡΆ͵Ο {8086 δβυθ)]θοίαα ἰο ἐποὶν ρόσγοῦ; θυΐ {μὲν οὐ]θοῦ τῦᾶϑ ἀπίνογβαὶ 
ἀοιηϊηίοη. ΤΏΘΥ αἰδρίαγοα {116 νἰγίιι68 οὗ 8 βίϑετι δηὰ τλ}}}ΥῪ ΡΘΟΡΙΘ 
ἴῃ τἰβίηρ ἴο διρΐηθησθ, δηἃ Ῥαγυο] ΑΙ ἃ ΠΟΌΪ6 ραϊγιοὐ βηη δπὰ ἄἀδνο- 
ὕοῃ ἴο {86 ρΡυ}]}1Ο ἱπίογοϑθι; Ὀαΐ {μεν ᾿υϑί8 Θηρομαογθα Ὁποθδβίης 
τ ΆΓ8, δα {πο} Ἰπίθγηδὶ βίδίθ τνγαβ ἀἸδβίυτθοα δηᾶ ἀρὶίαίοα τ 1 οομίοϑίδ 
[ὉΓ δῃ Ἀρτδσῖδη δα. Δ Υ τὰ ΒΙΟΝ Ὡθν Ρ οου]α οχἰβί, δπα 18 [τυ ]ῖ8 οὗ 
ἰρούζοιιβ τθῃ οἰδιηουγίηρ [ῸΣ ἔγθθάοση, συγ 8}}6 ΤΠΘΥ ῥγοτωοία βϑάϊίϊομ, 
Δηα αἰμοα δἱ ὀχοσβθιίδηί ρόνοσ. ιββθηβίοη δηα ΟἹΥἹΪ νγ818 δὖ ᾿θηρσίῃ 
Βι ]Θοὐθα ὑπ ἰο ἱπιροτῖα] δας ον, συ βίοῖ ϑοοη ἀθροπογαίβα ἰπΐο ἴμ6 
ἀεδβροίίδτα οὗ τρθὴ σιβϑα ὈΥ σαἹ]Π ΠΓἈΓῪ ΟΔΡΤΊΟΘ ἴο ἃ βῃογύσ νοα ἀπά ργο- 
ΘΑΤΊΟΙΒ ΡΟΥΤΟΣ, ΟΥ Ὀτουρῇΐ ἔογπαγὰ Ὀγ [μ6 οἤδποθ οὗ Του] αΠἸ0η8 ; τ 8116 
16 ΘΙΏΡΙΣΘ γγ88 βῃδ θη ὈΥ ᾿μίαγπα] ΘΏΘΠ168, ΟΥ ΒΌΠΚ ἴῃ 18 ἀ6011π6 ᾿ηΐ0 
θοῦ] θηθδα δῃᾶ ἄθοαν ΤΠ ἰατγβ οὗὨ παί!ο 8 6 γα ποὺ Θβί Ὁ ]15Π6 4 ὉΡΟΠ 
ΒΥ ἰουπάδίοι οομηδηβυγαία τ] ἢ (86 Ἰηιροτίδηος οὗὨ {πον οὈ]θοῖθ ; 
ΠΟΥ ποτα 11 ἀοβηρα «πὰ [1016 γοβρθοίθα. Ὑαγ, ρδγ ΠΟ] ΑΥΪΥ τη 118 
λυ οδὲ ρογιοᾶϑ, νγὰϑ 1016 θούζον ὑπᾶπ ΡΊΠασα ἀπα ρῥῖγαογ Α στϑβρθοί 

1 Ἠομλοσ δηὰ ΤὨαυοίάϊο8, 1ἰν. ἱ, δηὰ “πειΐη, 110. ἐν. ο. 8. 
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ἔοσ Βουδ] 8 ἀπ διῃ θαββϑογ8}, δηα ἴον (86 οἰαίπιθ οἵ {π6 νδπαυϊβηοϑά, 
γγ88 οἴζθη υἱοϊδίθα," 3 

8. 1,ΔΒ0]Υ, 1 τὸ δανογὶ ἰο {86 ραρϑῃὴ παίϊοῃβ οἵ (86 ργοδοπέξ αφϑ, ΜΘ 
ἰϑαση ἔγοῦι {Π6 ὉΠΒΏΙΤΔΟΙΙΒ ὑΘΒΕΠΟΠΥ οΟὗἩἨἮ γΟΥΆΡῸΥΒ δα ἰγανθ 6 8, 88 
γγ76}1 85 ἔγοτι [ῃοβα πὸ αν γοβϑι θα [ῸΣ ΔΠῪ ΘΟΠΒΙἀΘΙΆΡ]6 1Π|6 ΔΙΔΟῺρΡ᾽ 
ἴθι, ἐπδὲ Π6Υ 876 ᾿πητλ σβοα ἴῃ ἰἢ6 στοββαϑὺ Ἰρῃοσϑηοθ ΔΠ4 ἸΔΟ]Δ συ, 
δηα ἐπαὺ ὑμοὶν το]ρίουβ ἀοοίτιηθ δηα ῥγδοίϊοθβ ἃγ6 θαι} οοττυρῦ. 

ΤΏυ, ᾿η Ταγίασυ, (μ6 ῬΒΙΠΡΡΙμ6 15] μαβ, δῃα διμοηρ {Π6 Βαναρδ 
πδίϊομβ οὗ Αἴτῖοβ, ἴῃ 6 οὐ)οσίβ οἵ γγουβῃ!ρ ἃγα [86 8}, Τβοοπ, Ἀπα βίδγβ, 
[Π6 ἔθου οἰθιθηΐβ, 8πα βουροηῖβ; δ Τοηααΐπη, {Π6 ΒΟΥΘΓΆΪ αὐαγίοτα οὗ 
{86 δαυίῃ : 1 ααΐηρα, ριγαβ, ἄ8ῆθϑ, δηα ουὐϑὴ του ηΐδ! 8 : δπά αἰμπηοϑὶ 
ΘΥΟΙῪ ὙΒΟΓΘ, 6ΥἹ] Βρ᾽ 18. Τοροίθοσ 1 ἸΔΟ]αίγοιιβ ΤΟΥ: Ρ, ΒΟΤΟΘΓΣΥ, 
αἰνιηδίϊοη, δηα ΤηΔρΊο Δἰπιοδῦ ὩΠΊ ΘΥΒΑΙῪ ῥσονυαῖ]. Αἰηοπρ' {Ποὶν το ]ὶ- 
σίουβ ἰθηδίβ, "06 ΤΩΔΥ͂ ΠΟΐΙ66 {Ππαὶ, ἸΏ Ταγίασυ, ὑπο υ ὈΘΙΊΘΥΘ ἴῃ νγο 
ϑοάβ, ὁπ6 οὗ βϑανϑῃ, {π6 οἵδον οὗ {π6 θα ; ἴῃ δρδῃ, {μ6γ Βο]α (παῖ 
{Π6γθ ἂγ ὑγγχο δογίβ οὗ ροάβ, δπᾶὰ {δμαὺ ἀθιγμοῃβ δγὰ ἰὸ 6 ἔραγϑᾶ; ἴῃ 
Εόττοοβδ, {παὺ Βουοσαὶ ρΟαβ ρυθβιθ οὐ ὑπ6 βονϑσαὶ αὐδγίοσβ οὗ {86 
δασίι, ομα οὗ στ βοῖὴ 18 ρασαπηουῃΐξ αῦονθ {86 τοϑύ, αὐζαϊῃϊηρ' Π18 ΒΌρΓο- 
ΤΑΔΟΥ͂ ὈΥ͂ ρδβδίηρ ὑΠτορἢ ἃ τυ] υ 46 οὗὨ Ὀοάϊθο8:; 1Π6 Τατίλιβ δα 
Απιδυῖοδῃ [πα ϊΔὴ8 6116 γα 1π ὑπ6 ὑγδηβηλσταοι οὗἩ ᾿πμηδῃ 8οι}}8 ᾿ηῦο 
[μ6 Ὀοάϊο8 οὗ Ὀααβϑίβ, δῃὰ (848 δην Αἰὐίοθῃ {τρ68 4180 Ὀθίϊθνθ) {πᾶ 
106 8ο0}]8 οὗ πιθὴ αἷδοσ ἀθδίῃ γβαυγο τηϑϑΐ, αἀὐη]κ, δα οἵ Γ δοοοϊηπιο- 
ἀδίοπβ οὗ {μ18 16. (Οσγοβρομαϊηρ τ δυο ὈΥΙΠΟΙΡ] 68, ἀγα {Ππ| 
τ οΓᾺ] οοπάποῦ οὗὨἉ {Π686, ἀπα Ἰηα 664 οὗἉ αἰτηοβί 4}} ραρϑῃ ῃδίϊομβ. ῬοΟΪγ- 
ΕΡΤΩΥ, αἀἰνοσοθ δὖ {π6 ὀαρυῖοθ οὗἉ ἴπ6 πυβραπά, δα ᾿ηΐδηῦοιθ, ΔΓΘ 
ΠΘΑΥΪΥ ὈΠΙΨΘΙΒΔΙ ; Δη4, αἰπηοδῦ ΘυΌσΎ πγῆογο, μυϑη [1γ68 Δ. βδουιβορα 
αὖ 186 σαρτῖοθ οὗ ἃ ὑυσϑηηῖοδὶ βονογοῖρη δ ΜδηΥ οὗἉὨ {Ππ686 ΠΑ ΠΟΏΒ ΔΓΘ 
οὐ ἴῃ {86 ἀδαροβί θασυραγίβια ἢ Ὀαΐ 1 τὸ δανοῦί ἰοὸ {86 δοίυ] βίαίβ οἵ 
Ἦ οοοιδὴ δια οὗ ΟΠῖπα, τυ ΒΙοἢ οΟυ ὐΓ]68 ἤᾶγα θ6Θῃ ὨΙσην ΘΟ] οὈταϊορα 
οΥ {Π6}]} ῬγορΊθ88 1η ἴΠ6 υβο[Ὁ] αγίβ, να 8Π4}} ἡπὰ ἐμαὶ [Π6Ὺ δῦ δαῦδ!]ῦ 
ΠΡΌΘΗΙΕΙ οὔτ ἔγὰθ ομ]οοὺ οἵἩ σγουβῃῖρ, δημα δαυλ!ν ᾿τωτλοσαὶ ἴῃ ῥγιναϊο 

8. 
Το το] ρίοη οὗ (86 Η]πάοοβ, {κα {παῦ οὗ {86 δποϊθηῦ Ῥδγβίδῃϑβ, 18 

αἰγτηθα ἰο ἤανα οΥἹρΡΊΠΑΠΥ τϑοορηϊβοα Ὀαΐ ὁπ6 Βυργοαα αοα. Βαΐ 
ἩΒαΐοΥΟΣ ΙΏΔΥ ὯΘ ἰουπά ἴῃ ἐῃ6 ν᾽ άδβ, ΟΥ ὈΟΟΚΒ Ὀγ {Ππ6λ δοοοιηςοα 
ΒΒοΓοα, ἱπρὶ γἱηρ [86 πη] οὗ (οά, 18. οοιρ] οἰο]Υ αἰδβραγοα δηα Ἰοβῦς 
15 {86 τηυυϊυᾶα οὗ ἀοι 168 ΟΥ 140]8 αϑϑοοιϊαίβα σὰ Βῖτη : δηά 1πῷ| 86 
ΘΠ α16 68 ΒΌΡΟΥΒΟ 0:8 Ἰηῦο ὙΠ Οἢ ὅη6 ΗΐπΠἀ00 ὙΟΥΒΗΣΡ 88 ἀδραπογαίθα, 
ἴγομῃ [86 ΘΑ γ}168[ ρϑυϊοαβ οὗ δυ πθηίο Πἰϑίοσυ. [Ι͂ἡ Ηϊηδοβίδῃ, ᾿πμά666, 

 [ἢΠ6 ρο]γίβαϊδια 18 οὗ 6 στοββοδὺ Κιῃπα, ποΐ ἔδνγογ (ἤδη ἐΐγεθ πιπαγεά 
απά ἐλίγέν πιϊϊϊοπα ὁ ἀεέξῖε5 οἱαϊταϊησ (86 δαἀοτγαίϊοη οὗ {μοὶγ ὑχουβῃρ- 
ῬΘΙΒ : --- Τἰῦρ8. [Π. 6 τηοδῦ 1ΠΡΈΓ6,--- ῬΟΔΠ065 [Π6 τηοδὺ ὑο]]Βοτηο,--- αἸταοδί 

Δ Ἡογοή. 11Ὁ. νἱΐ. ο. 188, 
3. Βρ. ΟΥ̓ οὐ ἴθ Οοηπροοίίοῃ δούίνγαοη ἴμ6 δεα]ογοὰ τ ρα ἀπᾶ εἰ Γἰτογαϊοτο οὗ 

Φονίβη δηὰ Ἠδδίμοη Αὐίδοσβ, ὅς. νοὶ]. 1. ΡΡ. 217, 2318. 220. 
3 δε Μ|]αΥΒ Ηἰδβίουυ οὗ [16 Ῥγορδραίίοῃ οἵ Ο τι βυδη γ, νοὶ], 11. οἷν. Υἱΐ, Ρρ. 197---837. 
4 8566 Αδἴαιἰς ἘοδοασΌ ἢ 68, νοὶ. ἷν. ἢ. 172... ἡ Ποότο [ἢ 6 διχηα Ὠΐης ἰβ αββογίοα οὐἩ τὴ6 (Ἀ1Ὲ 

οὗ τἴ6 Αταῦϑ δηὰ Ἰαγίατθβ. 88 αἰδο δ. Φόοῆη Μδ]ςοϊπιβ ϑκοίοι οὗ 1ῃ6 5΄ΚΗ8, Ρ. 147., 
Ποῖ τ ἩΪπάοοϑ 8.6 βαϊὰ ἴο παν ἀδροπογδαι θα ἴγοπι 8. ὑγ γβΐρ, οὐ σί ΠΑ} ρατο, ἰηΐο 
ἰοἸαίτΥ , του ἰδ 18, δὲ 186 δαπὶθ (ἴπ|6, δἀπι θὰ ἰῃ 8. ποῖθ, “1μδὲ τἴῃ6 τηοϑὲ δηοίθης 
ἸΠΙάοοκ, ἐπουρὰ ΠΟΥ δἀοτεὰ αοά, ἐρογολιίρρεά ἰδ διιπ ἀπά εἰεπιεκίε," 
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ἹΠΗΌΠΙΘΥΔΌΪΘ τη ο8 οὗ βεϊεἰοσίαγθ, 88 ναγίουβ δῃα οχίγδογ 8 ΥῪ ἴῃ 
Κἰπά 88 ἃ ἀϊδίοτίβα ΙΆΠΟΥ οδῃ βυρροδβί, δῃα 8ἃ8 δχαυϊβιῖθ ἴῃ ἀθρτθθ 58 
Βαπιδη πδίυτο οδῃ δυβίδιῃ, ---- ἰἢ6 ὈΌΓΠΙηρ ΟΥ Ὀυγγίηρ οἵ νἱάον δ, ἴῃ- 
[λη 6146, {86 ᾿πημλθυβίοῃ οὐἁἩ [86 βῖο]ς οὐ ἀγιηρ' πὶ {μ6 αδηραβ, δῃά δα] - 
ἀθνοίοιιθπί ἰο ἀοδβίγιοιοη ὈΥ ὑπ6 14οἱ Φυρρεογπαιαί, δῦ διμοησ {Π6 
βουτ!α ργδοῦςοβ ὑμαὺ Ηρ ἔγοτῃ (6 βγβίθηι οὗ 1οἰβίσυ δβίβ] Ἰβοα 
δηιοηρσ' ἴΠθτα, δηα ΜΠ ΟΝ ΓΘ ΘΧΟΘΘαρα ἴῃ ἘὈΠΥ ΟΥ̓ ἔδγοοιυ ὈΥ ποηδ ἰὼ 
ἩΠΙΟΝ ραρϑ Ἴδη ἢ88 σίγθη Οἰγῖθ, ΤῊ τπηδηϊοβί οθοίβ οὐ [μ18 ϑυβίομι 
ΔΓ, 80 ᾿ΙΘΥΒΙΟῺ ᾿ηΐ0 (Πἢ6 στοββοϑὺ ΠΏΟΓᾺ] ἀδυκηθ88, δηα ἃ ππηϊνοσβαὶ 
ΘΟΙΤΌΡΙΟΙ Οὗ ἸηΔηποῖθ. ΤἘΠ6 ΗἸπάοο ἰ8 ἰδυρὺ παῦ {86 ᾿πγαρθ νν Πιοἷὰ 
ὃς Ὀ6ἢΟ]4Β 18 σϑϑ!]ν οὐ, δηά {μ6 μοανὶοϑὶ Ἰυάρταθηίβ ἀγ ἀθπουποοάᾶ 
ἀραϊηδῦ Ὠΐτη, 1ἢ ἢ6 ἄδγα ἴο βυβρϑοῖ ἐμαί 1Ὁ 18 ποίδιηρ πιογο {π8π 1Π6 
οἰθβιηθηΐβ οὗ ψΒΙΟΩ 1Ὁ 18 ὀοτηροκθα, [Ιῃ {86 ἀρρεοποιμίος οὔ {π6 
ῬΘΟΡΪΘ ἴῃ σθηθγαὶ, (86 14.018 Δ΄6 τϑὰ] ἀθι[168: (ΠΘῪ ΟΟΟΌΡΥ [86 Ρ]866 
οὗ ἀοά, «ἀπά τοοοῖγα {μαΐ Ποιηδρο, ἔδαυ, βϑύνυϊοθ, δηα ποηουγ ΝΏΊΟΝ 
{π6ὸ ΑἸ ΙΘΗΤΥ ΟἜΕΑΤΟΒ 80 70 801Υ οἰαῖπδβ, ΤῊ σονογημηοηΐ οὗ αοά 
'8 Βυνογίβα, οροῖμαν τὰ 41} [ῃ6 ποσὰ] οἴἴδοίβ αὐϊδίηρ ἔγοτῃ (86 
Κπον]θᾶσα οὗ 18 ρου δ 0:8 δπα Β18 οἰαίτηβ ὈΡΘΟῚ Ὧ18 τϑοηδὶ ογθδέιγοβ. 
ΤΏΕΓΟ ἅΓα, 1ὖ 18 ὑγ6, Θοϑδβύθσει ΤΒΧΊΤῚΒ Οὗὅἁ του} ν, Ἡ]ΗΟΝ ΡΟΥΠΔΡ8 ΔΓΘ 
πού ΠΟΙ͂ΟΣ ἰο (ἢ6 Ρυγοδὶ ἀοοίτπ68 οὗ {πΠ6 σὑτθοῖβ δῃα Βοιηβηβ; δπά ἴἱ 
Ὑ{011 ποῦ θ6 ἀδηϊοὰ ὈΥ (πο86 πο πᾶνα δχδιμιποα {μθη, ὑΠαὺ [Π6Υ ἢᾶνθ 
ΠΊΔΗΥ͂ ῬΟΙΪΠ 18 οὗἁἉ ΤΕΒΟΙΏ ὈΙΆπο 6 ουθῃ ἰ0 ΟΠ τἰβίίδη τόσα! γ.32 υΐ, ἴῃ ὁοη- 
Βααθθηο6 οὗ {Π6 ἰοΐδ!] τγαπέ οὗἨ δυϊπου τ (οομημλομ ἰο θὰ ἢ 4]} 
οἶμοσ ποδί θῃ πα 018}, ΟΠ Γ ἰο Θῃηΐοχοθ ψΠδῖ 18 ρΌΓΘ ἴῃ {Π6 11 ΤΊ ΤΑ ΠΣ Υ 
ΟΓ [9 οιηδηοὶραία {16 ρθορὶθ οτ {Π6 ποδί ᾿ηνούοσαϊο δηα ἀθύοϑί Ὁ] 6 
8068, [η6 ΗΠ ΠαΟΟΒ ργοβοηΐ ἴο 118 8}1 {86 Βαγλθ Ἰημογοηΐ ἀδἔδοίθ τ οἢ 
σδαγδοίοσῖβθ {π6 τ ΥΔ Π ΠῪ οὗ [Π6 δηοϊθπὶ υγοβϑίοσῃ μοαίμθηβ. [Ιηβίυ- 
(οηΒ οὗἩἨ ἃ πιοδῦ τρδὶ!ρηδηΐ παίαγο οχὶβῦ διμοησ ἰμθῖα, ΕΥ̓ ΠΙΟΒ {86 
ΒΌΡΟΙΙΟΥ 8η4] ᾿υϊν!] σα ΟΥΘσΒ ἃγα Θηδ] ἃ ἰο θορ (86 ρϑορὶδϑ ἴῃ ροῦ- 
Ρούια! Ἰρῃοῦᾶποθ ὉΠ ΒΙΆΨΟΓΥ ; 8ηα ἴο δχοϊυ δ ἤθη [ῸΣ οὐοσ ἴσοι 
ἴμ6 οοταΐογίβ, ἔπ ἀυ 68, δα ὄν {Π6 δβοοϊοίυ οἵ {ποὶν ἔϑ]οβ. Ηθηοα 
186 υπΐνουβαὶ Ἑμαγδοίθιβί!68 οἵ {π6 ΗΠ πάοο8 ἃγο, Βαθιίυαὶ ἀϊδγορατγάὰ οὗ 
γαῖ, ρτά6, ὑγσαηην, {πεῇξ, []Βεμοοα, ἀθοοὶί, Θοη)αραὶ 1846] γ, 4114] 
αἸβορθα!θησθ, ἱησταίυαα ((πΠ6ὸ Ηϊπάοοβ ἤᾶνθ πὸ σογα δχργβδῖνα οἵ 
{π8ηΚ8), ἃ ᾿ρίουβ βρισὶῦ, ΡΘΥ]ΌΓΥ ὃ, ἸΥΟΔΟΏΘΓΥ, οουθύοιβη 688, ζϑιαϊηρ, 
ΒοΡνΠν, μαῖγοα, τουθηρθ', ογαθὶ ἐγ, ρυϊναίθ ταυγᾶου, {πΠ6 ἀοδίσιοίξοι οὗ 
Ἰ]οστπηαῦθ ομ άγθη, ραυ ου Αυ]ν ὈΥ ῥτσοοσυσίηρ δρογίίοη (ποῖ ἔδιγ 6 
ἴπδη ἐσπ ἐποιδβαπά ΟἸ]άγοη Ὦδγθ Ὦθθη οοτηρυ θα ἴο θ6 {μὰ8 τηυγάογοά 

1 Αδίδὶ, Βοβϑασοδοδ, νοΐ. Ὑἱἱ, ΡΡ. 2397, 298. 
ὅ δθο Αβίδι. ΒοδοασοῃοΒ, γοὶ. ᾽ν. ΡΡ. 166, 167. 
8. Ὁ ἙΆΪδ6 ἩΪΓΏΘΒΒ6Β ΤΩΔΥῪ ὯΘ Οὐϊδίηεα ἴῃ ΘΥΟΙΥ ρῥίαςο, οὐ ἴδε δ᾽ ρἢϊοδὲ ποίϊος, Δηἀ ἴον ἃ 

ἸΏΟΤΕ {{86, ΤΉΟΙΪΓ ΓΟ Ὑδυὶοβ ἴῃ ἀἰβοτοηΐ 2:}18}}8: ἴῃ Βοῖῃηθ βίχίοθῃ ΙΏΔῪ ὃ6 Ὠδὰ ἴοΥ 8 
Τίρος, ἰη ΟἸΠΟΓα θη : ὈΕῖ ΟΣ ΒΠΠΔ8Β οδοῦ 18 ὙΠΔΐ ΠΟ {πτ|0 ΒοῺ ΟΥ̓ 1π6 ἴγϑὰθ γγυ88 ουδὺ ΚηΟΤῃ 
10 τοῆιβα ἰπ ἴῃ ἰηιοτῖου ; δπά δὲ 118 ταῦθ ΔΠΥ͂ ὨΠΙΏΒΟΓ ΤΊΔΥ 6 (ΟἸ]οοϊοά, ἰο (65 Έ ΠΥ το ἴδεῖϑ 
10ΟΥ ΠΟΥΟΣ νυ ηρεβοὰ," ἘΒΒΑΥΒ ταϊδιῖνο ἴὸ ἴμ0 δ, ὅς. οὗ [6 Ηἰπάοοβ, ρρ. 316, 817. 
Τοπάοῃ, 1828. ὃνο. 

4 ὙΏοτο ΟἴΠΟΥ τονοηρο [ῸΓ ἃ δαρροβοὰ ᾿ΠΊΌΤΥ 18 ποῖ ἰπ ΤΠοῖτ ΡΟΎΤΟΥ, (ΠΟΥ τὸ Κποη ἴο 
ἀοδίγου τὨοταβε  γοβ, ἜἘΧΡγΕΒΒΙΥ ἴῃ ογᾶον (πΠ8ὲ0 186 ρας οὗὁὨ τΠεἷγ ἀθαὶ ΤΩΔΥῪ γοδὺ προὸπ τἰνοὶγ 
ΕΠΟΠ68 ; δηὰ ἴῃ [ἢ6 ΠΟρΘο, πεῖ, ἴῃ [Π6 Ργοσύβδ οὗ [86 τηοῦοΠΊρΒΥ ΟΠ Οδ18 (10 Ἡ ΠΙΟΝ ΠΟῪ σῖγα 
ἀπ} } οἷν οτοάϊολ, ΠΟΥ ΠΙΔΥ ἢδνα ἸΠΟΤῸ ΒΡΟΘΩΥ ΟΡροΥ απ οὗ τυγοδίκίηρ τποὶγ [11] νοπ- 
δθδηίο οἱ ἰΐ6 οβτηάον. "115 οιιϑίοιῃ 15 ςαἸ]οὦ ζϑλαγμα. ὅθε Αδβίαιϊίς ΒοθοασοΒο8, νο]. ἰγ. 
Ὁ, 887, 

γὺ1. 1. ς 
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ἴῃ 86 βἰηρῖα ῥγόνίποθ οὗ ΒΘΠΡΆ] ΟΥΘΓῪ τηοηΐδ), δηᾶ τυδηΐ οὗ ἰθπᾶοῦ- 
π688 Δα σομῃραββίοῃ ἴο {86 Ῥοοσ, {π6 510 1κ, δπᾶ {Π6 ἀγϊηρ. 
ΤῊ το] ρου 8η6 ΤΏΟ͵Δ] βίδίθ οὗ Ομπα, ἐπουρὰ 1: ἢ εεποὰ [μη 

ἐπαύ οὗ 6 Ηἱπάοο8, 18 ἀΘΡ]οσ Ὁ ]8, που μδίδπάϊπρ 118 Ὀοβδίθα βὰρ6- 
ΤἸΟΥΤΙΥ ἴῃ ΑΥίϑ ἈΠ ΒΟΙΘΠΟΘΒ, δηα ἴῃ {Π6 ψ]ϑάοσι οὗἉ 18 ᾿ηβυϊς 1018. 
ΒοΙσίοι, 88 ἃ βυβίθιη οἵ ἀϊγίπθ ὑγουβῃὶρ, 88 ριϑίγι ἰονσαγάθ Οαοά, δπά 88 
Βοϊάϊηρ ἔοι δαΐατο γουσσβ ἃπα ρα ΠΙΒῃτ Θπίβ, οδῃ Βαγα]ν Ὀ6 βα:4 ἰο 
δχὶϑὺ διιοηρ (86 ΟἸη686. ΤΉΘΥ μᾶνθ ΠΟ ΒΑ ὈΡΔί0Ά] ἰδ 10, ΠΟ 60Π- 
στορδίίοῃ] ΤΟΓΒΪΡ, ΠΟ Ἔχύθυμαὶ [οσῺΒ οἵ ἀθυοίζομ, ρϑυ 0 Π, ΟΣ {π4πΚ8- 
σἰτιηρ ἴο (86 ϑθαρτοιηθ Βοίπο: [86 ΘΙΊΡΟΤΟΥ, δηα Π6 4]016,--- οὶ 
ΠΡ ῥυὶοβέ, δπα {π6 ΟὨ]Υ ἱπαϊνιάυα] 80 βίδπ 8 Ὀθύνγθθη ἤθάνθῃ τ 
{Π6 ρβϑορῖίο, μβανὶπρ' [86 βῆχα σϑδίίομ ἴο {π6 ἔοσιηογ (μδὺ {π6 Ἰα ΟΣ ΓΘ 
ΒΆΡΡΟΒΟοα ἴο ΘΑ Ὶ ἴο Πΐπ),---- ρου στη (Π6 Βδογϑα αι 168 Δοοογαϊηρ ἰο {86 
δποιθηῦ τἰΐααὶ, δηα δῇ δογίδϊῃ ἢχοα ρογῖοαβ, θα (μΠ6 Ρ6ο0]6 ἢδγθ πὸ 
σοΏσοσα 1 ῺΠΘ. Α11 σϑηβ, ἔσουα {ἢ ΘΙΏΡΘΥΟΥ ἀΟΥ τ ΔΓᾺΒ, ἀγα [Ὁ]] 
ΟΥ̓ ἀρβυτγὰ βρουβ 1018, δηα τ γβὮρ ἃ τα τα 6 οὗ ἐπλλρίΠΑΥΥ ἀ 6 (168. 
Μορέ οὔ [86 ἔοσπιβ οὗ τυ πο] οσΎ, τ πιο τη ΔῺγ ἤρατο ἴῃ {8Π6 ραᾶσα οὗ 
Πἰδίουυ, ΠΟ οχὶβί ἰὼ Ομ πᾶ. Τῇ ΟἸπ686 παγο σοαβ οα] βίαι, ἰοστοθ- 
{Γ14], ἀπὰ βυθύοσσδηθουθ--- 8 οὗ [86 1118, οὗ [Π6 γ 4116 γ8, οὐ {86 τυοοάϑ, 
οὗ (δες ἀϊδισϊοίθ, οὗ {π6 ἔδυ ]]16β, οὗ [16 βῆορ, δηᾶ οὗ {86 Κιίοῃϑῃ  --- 
θοᾶϑ, {παῦ ἃγβ βῃρροβϑα ἴο Ῥγϑβι8 οὐϑσ {86 ἐυμ 6, ἐΠ6 ταΐη, {Π6 ἔσο; 
ΟΥ̓ΟΡ (86 ρτγϑῖῃ, ΟΥ̓ΘΥ ἀ1Βθ8865, δἰγίΠΒ, ἀπα ἀθαίῃϑ ; ἐμὶν 11.018 ΓΘ Βῖ! ν 
Δα ρ0]4, ποοά δηᾶ βἴοπθ, δπα οἱδύ, σαγϑϑα οὐ το] θη, ΑἸΑγΒ δ.Ὸ 
δγθοΐρα οἱ {π6 Βῖρἢ 1115, ἴῃ (6 στονθϑ, δπᾶ ὑηᾶογ [86 ζτθθη (γ668: 
Δηα 1401]8 ἀΓ6 βϑῦ τὸ δὖ {6 ΘουΏοσΒ οὗ [πΠ6 βίγθοίβ, οἡ 86 51468 οὗἉ (86 
ΠρῆναΥβ, οα ἐπα ὈδηΪκ8 οὗὨ οδπ8}8, ἴῃ Ῥοδίβ δῃα ἴῃ 88:108. Βίσο]οργ. 
αἰνιμαίϊοη, σ,ΘΟΙΏΔΠΟΥ͂, δηα ΠΘΟΓΟΙΏΔΠΟΥ ΘΥΘΓῪ ὙΈΏΘΙΓΘ ὈΓΘΥΔΙ] : ΟΠΔΓΙΩΒ 
Δα 80.6118 ΘΥΘΙΎ Οη6 Ροββϑθδθ8. Τὴ δϑυσγα ποίϊοῃ οὗ [86 ἰγϑηϑιωὶ 
[ἰοη οὗ βουῖβ ἰμίο οἵμοῦ Ὀοά 68 18 ἘΠΊ ΟΥΑΙ  δηα ΟΥΒΟΥ δὺί16168 οὗ [88 
ῬΓΘΥ͂ΔΙ] διποηρ {Π6 1, ΔΒ ΨΆΓΙΟΊΒ 88 ὑἢ6 τη 0468 οὗ ὀνν; 1η 411 ψ 1 ἢ 
1Π6 Ρ6ΟΡ]6 ἀρρθᾶγ ἴο ΡῈ γδίμον δοίυδίθα Ὀγ {μ6 ἀγϑϑδα οἵ 601] 1π [818 
116, τη ὈΥ {86 ἔδαγ οὗ ρυμιβῃιηθηῦ ἴῃ δποῖμοσ. Τὴ ἀυ[168 τ ΒΙΟἢ 
ΤΠΟΥ͂ ῬΟΥΌΥΤΩ 8.6 τοσθ ὙΠ ἃ. ὙἹΘῊῪ ἴο0 ΔΡρθδ88 Δ ΔΠΟΤῪ ΟοΙγ, δᾶ 
δυοσί ᾿πῃρθῃαϊηρ' ΟὨΪΔΠλ 1168, ὑΠπδῃ ἔΠῸΠῚ ΔΩΥ ΠΟΡΘ οὗ δὐσταθο ἐν Ῥοβὶ- 
{να ροοῦ. ΤΉΘΥ ΤΑΣ ΘΟΏΒΌ] οΥ ᾿παῦῖτα οὗ {πο ῖγ ρσοᾶβ τι δύ ΤΩΔΥ 
ΒΆΡΡϑη, {πδπ ροι οι ΤΠδῖὰ ἰο σταπῦ 1, ἴῸΣ ἃ ΟΊ πθ86 σΔΠ ΒΟΔΓΌΘΙΥ ὈΘ 
Βαϊ ἰο ὕγσᾶΥῦ. Ηθ 18 σταίο ἢ} ἤθη (86 ουθηΐ ὑΥΌΥΘΒ Δ υΟῦΓΆ]6 (0 
ἢ18 τ 18068, ροίυϊαπὶ δπα ρϑουϑὰ 1 18 ροάβ ΘῈ 1 18 ΔνΘΙΒΘ. 
ΤΠουρΉ βοῖλο ἐπάϊυϊάμαϊ Ἰηβίδησοβ οὗ ᾿Ἰηθστι Ππᾶνο οοουγτοα ἴῃ {86 
ἰπίθσοοῦσδα οὗ (π6 ΟΠ η656 τ ἢ ΕΣ ΤΌΡΘΔΠΒ, γοῦ {Π6]} φοπογαῖ ΟΠΔΥΔΟῦΘΣ 
18 ὑπαῦ οἵὗὁἨὁ ἴταυά, ᾿γίπρ, ἀπὰ Ὠυροοῦῖθυ. ῬΟΙΥΡΆΙΩΥ ὉΠΙν ΥΒΑ Ϊν ργο- 
ν 8118, 88 8180 6 οὔ 6] ργδοίίοθ οἵ Ὄχροβὶπρ ᾿ηΐδηΐθ ἴο ρογιβῇ, ποί 
ἔονον [μδῃ πίη ἰβουδαηά οὗ ποπὰ ἀγα οοτηριυϊ θα ἴο Ὀ6 ΔΠΏΌΆΙΠΥ ἀ6- 
βίγογα αὖ Ῥείη, δπα {πὸ βδχθ πυταροΓ ἰῃ {Π6 τοδί οὗ {π6 διρῖγο. 3 

᾿ 866 ατά᾿β Ηἰδβίοσυ, 1ἠϊοταϊαγο, δὰ Μ.ΒΟΪΟΡῪ οὗ [πὸ ἨΪηάο08, 4 νοῖδ. ϑνο. Ὑ ὮΘΤΟ τἢ6 
ἔλοϊδ δρουθ ποιἰςϑα ἅγὸ {11} ἀοία! θα. 8.666. 8180 [)γχ1. Βυομδηδη ΟἸ γί βίίδη ἘΘΒΟΘΓΟΒ65 ἰη 
Αβίβ, δῃ ἃ οβϑρθοίδ!ν Μτ, Οδυ]ο8 ασδης  “ ΟἸΒοσυδιίίοηβ οἡ ἴΠ6 ϑίδιο οἵ ϑοοίθιυ διηοηρ [Π6 
᾿Αβίδιὶς ϑυθ)θοῖβ οἵ ατοδὶ Βυιιαίη, ραυ οι ΑΥ]Υ τ ἢ τοβρθοῖ (0 ΤΊΟΓΆΪ8, δῃ ἃ οἡ 186 πι68Π}8 οὗ 
ἐπιρτουὶηρ ἰΐ,᾿ ἴἢ νοὶ. χ. οἵ τΠ6 Ἡορογῖβ οἵ 86 Ηοιμδβο οὗἨ Οοτησηοηβ (18 12---1818.) ἘΠ, 
Ἑλδὶ Ιπ1ϊ6 Οοτραην, Εὐυγ Ῥασί. 

3 Βηρρίοπιοπε ἴο (πὸ ἘΠοΥοΙορφάϊα Βειδηηΐςα, νο]. 11]. ῥρατγί ἱ, γίίοϊθ λίπα, βασγον Ἐ 
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ΝΟΥ 18 8 6856 τηρίου! !}}γ αἰ δγθηΐ νι (86 Μοβδιημηθᾶβηβ. ΤΒουρ 
{πεἰγ γοὶρσίοι που 68 {π6 Δοϊτηο π]οαρτηθηῦ οἵ ὁπ6 ᾿ἰνϊηρ δηα ἔγσιιθ (οὐ; 
γεί τοὐοοίηρ {πΠ6 Μοββίδῃ, δῃα αὐΐδομίπρ ὑπθιηβθῖνοθ ἰοὺ ἃ ΒΡ. ΠΑΣΥ 
Δπ4 Ἰαβοϊ υἱοῦ ᾿τηροδίοσ, τ ργοάθοο8 πο ροοῦ οἴδβοί ἀρομ {ΠΟΙ ΠιοΓΆ]8, 
Βυΐ ἰοανθθ ἐἤθῖ ὑπάϑγ [Π6 ἀογϊηϊοη οὗ Αγ ΑΓ δηα νοι ρί που Βη 688. 
ΤἬ686 δηα 8. ΠῈ}1 ΔΓ Ἰηϑίϑμοοβ οὐὗὁἨ Θουσυρίοη ἴῃ οΥβῃρ, ἀοοίτγιηθ, δηὰ 
ργδοῖοθ, το αν ργθνα θα δηὰ 80}}} Ἂχὶδὺ Ἰὼ ὑπ6 θα Π6 νγου]α, 
ἔν ρον {π6 αὐίου ΒΗ ΟΊΘΠΟΥ οὗ πδΐαταὶ Γθαϑοη ἰο 6 ἃ ρυϊάθ ἴῃ 
το σίοη ; 8 Πα 4180 ΒΠΟΥ͂ ἴηΐο Ἡδΐαῦ τηοπβίσουβ ορὶπἰοηβ δηα ργδοίϊοθβ 
ΜΠ016 ΠΔΙΣΟΠΒ ΤΑΥ͂ Ὀ6 164, ψογο {παΐ 16 {ποῦ ρσυϊάθ, τι ουῦ ΔΩΥ 
μ6ὶΡ ἔτοτα τϑνοϊαἴοηυ. ΝῸΡ Μ1}} 1 ἀμ] 18} {Π6 ἴογοθ οὗ [818 δγρυτηθηΐ, 
[0 ΒΆΥ ἰμαῦ {π686 1Ἰῃηβίβῃοϑϑ οὐ ΘΟΥΤ ΟΠ ἃΓ6 οὐἹρ [0 δὴ ὑπᾶμ6 86 οὗ 
{ΠΘΙΓ ΓΘΆ8ΟΠ, ΟΥἩ [δῦ {Π6 τηδαϑυσα ΟὗὨἨ ΣΟΆΒΟΠ, ροΒβθϑβϑα ὈΥ {π6 ποδί 
ΠΔΙΟΠΒ, 18 ἸΟῪ 8η6α Ἰτηρογίδοϊ ; βίποθ (Π6Ὺ 8.6 Β ΠΟΙ ΘΏΓΥ 8]11{] 1ἢ 
ὙΒαΐΘΥΘΥ ΘΟΠΟΘΙΏΒ ὑπ 6ὶγ ΡΟΪΣΌ1ΟΆ] ΟΥ̓ ῬΘΥΒΟΠΔΙ] Ἰηἰογοβίβ, ἴῃ {Π6 ἀγίβ οὗ 
ΔηΠοΥϊηρ μον πορθουγδ, δα ἀοίθμαϊηρ {ποιβοῖνοδ ἀρϑιηβῦ ἸΠΟῸΓ- 
8018, ἴῃ ἔογτὶηρ᾽ 84|}|8Π 068 [ῸΓ {Ποῖν ἀοἔἴδηοθ, δῃα οοπάποίπρ [Π6 ογαϊ- 
ΠΆΓΥ αῇἴδισβ οἵ 116 δοοογάϊηρ ἴο (86 τβηποῦ δηα ουδβίομῃβ οὗ {πο} 
ΒΟΥΘΓΆΪ σοι 1686. ΝῸΣ δ ἴῃ6 Δρϑυγα 168 ἴῃ σα ρίοη, ψὨϊοΐ 8Υ6 
ἰουηα “ροπρ' ἴΠπ6 τἸοοΓ Ποαύμ πη ὨδίΟη8, σταδίου "ΡΝ {Ππο86 ἡ] ἢ 
(το αν αἰγοδαν δθθὴ 1) οχϊβίθα διμοηρ (Π6 ΡΟ] ΙΒ 6α παί!οη8 οἵἉ δης1- 
αν Ὀοίοτα {86 ρυθ]οδίιοη οὗ {μ6 (ἀοβροὶ: τ βιοῖὶ ἃγ6 ἃ 7οϊηΐ ῥγοοῖ 
ἐμδῦ πο ἀρ ΟΥΓὁ ΘΟΕ, ὙΓΏΘΙΠΟΓ συ ἀθ ΟΥ οἰν 1864, Ἰηδίσιοίοα οΟΥ ὰῃ- 
Ἰπδίγιοίοθα, ᾿ηξδοίθα οὐ π᾿ ηἰοοίοθα τ 1 Ρ]ΘΏΤΥ ΟΥ ἸΕΧΌΓΥ, 18 ΟΥ ὁδΔῃ Ὁθ 
δβουγοα ὈΥ̓͂ ΠΙΘΥ6 Ὠδίυγαὶ τϑᾶβου δσαϊηδί [Ὰ]Π1ὴρ' ἰπο {86 ρροββδδϑὺ θυσΟΥΒ 
ἈΠ σοΙταρίϊομβ ἴῃ σοὶ σίου; δηα, Θομβοα θῖν, ἰμαῦ 411 τηδηϊκῖπα 
βίβπα 'ῃ π6ρα οὗ ἃ αἰνῖπα σχονοἰαίϊοῃ [ο σηβῖκα Κπόυσῃ (0 {π6πὰ {86 ψ}}} 
᾿ ἀοά, απὰ {6 ἀυΐί68. ἀπ οὈ] ρα οηθ Ἡ ΠΙΟἢ (ΠΟῪ οὔο 00 {ΠΡ 

γοδίου. 
Υ. Νοὐνιδίδπαϊηρ {Π686 Ἰτωροτίδηξ Κιοίϑ, Δα τοραγ] 688 οὗ {Π6 

οΟηΐββϑίοηβ οἵ (86 τηοβὲ ἀἰβιισιηβηθα ἀποϊθηῦ ΡΠ]ΟΒΟρΡμοβ οὗ [Π6} 
πορα οὗ ἃ τονϑδίοῃ, τὖ 1ῖ8Β ΟΒΦΕΟΥΕΡ ΟΥ̓ ΤΩΔΗΥ ἴῃ ΟἿΓ ΟΥ̓ {1π|68, {Πα 
ἴθογθ 18 Ὧ0 ΠΘΟΘΒΒΙΤΥ͂ ἔῸΓ οΩ6 ; (μαὐ {86 ὈοοΙκ οὗ παΐαγα 18 {μ6 ομ]Υ θΟΟΪ 
ἴο 6 βία ]164 ; δὰ ἰμαῦ ΡΠΙ]ΟΒΟΡΗΥ ἀπα τἰρσεΐ γθάβθοι ἀσο Βυ ΗΠοιοπύ (0 
Ἰηϑίτιοῦ ΔΠ6] ἴο Ῥγθβοσυ πη ἴῃ {Ποὶγ ἀυΐγ. 

ΑΝΒΘΕΕΒ 1. [Ὁ 1Β δὲ υηάθηϊδῦ]6 ἔδοὶ, ἐπαὺ {π6 ἀοοίγιηθβ οὗ (ἢ γ]8- 
δηλ (τι Βοαῦ σομβι ἀοσῖηρ δὺ ργοϑοθηῦ τ μαῦ ουάθησα δπᾶ ἘΠ ΠΕΤΙ 
ΒΘ ῬΟβ8688) ανα δα ἃ Ἰῆοσ ῬΡΟΜΘΙΙΙ] ᾿ΠΗΘηο6 ὍΡΟΙ πιθῃ, {Π8} 8} 
[Π6 τοαβο ΡΒ οὗ {π6 ΡΒΠ]ΟΒΟΡ ΘΓΒ: δπα {πουρἢ τηοάθγῃ ορροβοτδ οὗ 
του βἰδίοη ϑϑοσῖθα (86 Ἰρποζϑησθ δῃηᾶ οοστιρίϊοῃ οὗ [6 μϑδίμθῃ, ποῦ ἴο᾽ 
[86 ᾿πΒΌ ΠΟΙ ΘΠΟΥ οὗ {86 ἸΙρμύ οὗὨ γϑαβοη, δαΐ ἰο {μοὶ ποπ- πργοναπιθπξ 
οὗ [πα Πρμῦ; γεῦ, 17 {818 ψογα ἔσαθ, 1 που]ά ποῦ ὑγουο ὑπαὺ {Π6Γ6 18 
ΠῸ πθ64 οὗ ἃ τονοϊδίϊοη, θθοαυδα Ὁ ἐς οογίαῖπ (μα (16 ῬΠΙ]ΟΒΟΡΠΘΓΒ 
τδηΐοα δοπιο ΠΊΡΉΘΓΥ δβϑιβίδηοο ἰπδῃ ἰΠπδὺ οὗ ΓθΆβθοη. 
ΑΝΒΜΈΕΒ 2. ὙΠ} τοραγά ἴο {π6 ργδίθποθβ οὗ τηοάσσῃ ἀαἰδίβ, ᾿ῦ 18 ἴο 

Ὅ6 Οὐβασνϑα ἐμαὶ αἰπιοβὺ 411 τῆθη, τ ποσα ὑπ6 ϑδογϊρίαγοβ πᾶνε ὈΘΘῃ π- 
Κπονσῃ, Βαανα ἴῃ ΘΥΟΙῪ ἃρθ Ὀ66ῃ ρτοββ ᾿ἀοϊδίοτβ ; {Π6 ἴδ 7 Ἔχοθρίϊοῃβ 

ΤτατεΪβ ἰῃ Οΐηα, ΡΡ. 418---487. ΜΙπο᾿8 Ἐοϊτγοθροοι οὗ ἴῃ Ῥτοίοβίαπι Μιϑϑίοη ἴο Ομίπδ, 
ῬΡ. 29, 80. 

ἐ 866 Ρμ. 4---ΤἸ0. δφυρτὰ. 
σῶ 
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ἐπαῦ αν οχιβϑίθα, Ὀϑίηρ 1Ἰῃ ρφὍῃοΓΑὶ ἃ Κἰηα οὗἉ αἰ μοιβίιοαὶ ΡἈΠ]ΟΒΟΡΠ ΓΒ, 
1 οἰϑίβ, ῬΓΟΡΟΥΙΥ 80 6816, ἀγα Ομ] ογ ουπα ἴῃ ΟΠ τϊβίϊδῃ ΘΟυ Π Σ168, [πῃ 
186 Ἰαΐδι ἀρϑϑ, βίποθ ΟἿ ΥΙΒΕ ΔΉ Π88 Θχ δ ΒΊ υ ΙῪ Ὀγον δ] θα οὐ 160]4- 
ΓῪ ἷ, δηα ἴῃ [86 ΘΟΙΠΕΥΙΟΒ ΒΠΘΥΘ σΊΌΒΒ ρᾶρϑῃ 1Δο]α ΣΎ οου]α ΠΟ ἸΟΚΘΓ 
ΡῈ ρῥγδοίβοα σι ογοαϊῦ πα βθουσῦ. [ἢ {Π686 ΟἸΓΟΙΠΒίϑπ 68, ἀα βῖβ 
ΘΟΑΊΪΓ6, 88 Ὁ Μ6ΓΘ δὖ βεοοπᾶ-Βαπά, ὑμὶν σ᾽ τγουϊηρ Πρῦ ἔγομι ἐπ 6 
Ροοῖκς ἰο σῇ ϊοῖ ὉΠ6Ὺ ΟΡΡοΒῈ 10; δπᾶ [ἴᾧ 18 ἃ ἔδού ἐπαῦ δἰπηοβὺ 81} {86 
{πηρβ, ψὶοὰ παν Ὀθθῃ 8814 υ 86} Υ δηα ἰχα]γ ὈΥ ποτὰ, ΑΒΕ ΜΑΧΝΙ- 
ἘΈΒΤΙΥ ΒΟΒΕΟΥΤΕῸ ΒΈΟΜ ΤΗΑῚ ΒΕΥΕΙΑΤΙΟΝ ΨΉΙΟΗ ΤΗΒῪ ΒΕΕΌΒΕ 
ΤῸ ΕΜΒΒΕΑΟΘΕ, ΑΝῸ ὙΙΤΗΟΟΊ ΜΨΗΙΟΘΗ ΤῊΕΥ ΝΕΎΕΙ σοῦ ΗΑΥΕ 
ΒΕΕῈΝ ΑΒΙῈ ΤῸ ΗΑΥ͂Ε ὈΕΠΙΨΕΒΕ. ΒΌΟΗ ΤΕΤΗΒ. δέἔ[οιο, ᾿Ἰπἀ666, {πεῖ 
ΟἿὟΓ “016 ΑΕΕΥ͂ 18 ΟἸΘΑΥΥ τανθα]θα, γγχ ποῦ ΟΠΪΥ 866 118 ἀρταομηθηΐ τοΐζλ 
ΤΘΆΒΟΏ, Ὀυῦ ΔΓ6 δἰ8δὸ δῃδθ] θα ἰὸ ἀράμποθ 1.8 ΟὈ] σαίοη 3 οπι ΥΘΆΒΟΗ : 
Ὀαῦ, ἢ νο δα θθϑῃ ἀοβυϊαίθ οὗ 411 τονϑδὶ θα τϑ]ρίοη, [Ὁ ψου]ὰ μᾶνα 
ὈΘΘη ἃ στοΥΪς οὗ δχίγοιηο αἸΠ ΠΟ] Υ ἴο μαναὰ αἰβοονογθα οὐὗὐ ἀαὐΥ ἴῃ 41] 
Ροϊπίβ, αὶ στουπα ἱπα 664 ἢανθ {Π6 τιοάθγτι ΘΟὨ ΠΟ .Β οὗ γον 6]8- 
ΤῊ ἴο ᾿ηδρΊη6, ἐπμαῦ, 16 Π6Υ μαᾶ Ἰϊνρα πη μουῦ {Π6 ΠΡ οὗ τ[Π6 (ἀοβ- 
Ρ6], {πον πουϊὰ πᾶν Ὀθθῃ ὙΊβοσ ὑμδὴ ϑοοαίθθ, Ρ]δίο, απα ΟἼσοσο ἢ 
Ἡον ᾶτὰ {Π6Υ οογίδιη ἐπαὺ (Π6γῪ πουα ἤᾶνο τη βυοἢ ἃ τιρῃῦ 586 οὗ 
ΠΟΥ ΓΘΆΒΟΙ, 88 ἰο ᾶνο αἰβοονοσοα {συ ῦ [ΙΓ {μοῦ Ἰοὺ μβαὰ Ὀδθη 
δι θὴρ ἴμ6 νυ ραῦ, ἀγὰ ΠΟΥ δυγα ἰμαὺ Π6Υ σπου] ποῦ ᾶνὸ θθϑῃ 14ο- 
Ἰαίετβ ῦὉ [ΓΕ ΎΠοΥ μδα Ἰοϊηθα {Πϑηλβοῖνοϑθ ἴἰο {π6᾽ ῬΡΒ]]ΟΒΟΡΏΘΙΒ, τυ μδὲ βοΐ 
γγΟΙ]α ΤΠΟΥ ἢανα Ὁ] ον Οὐ, 1 {μὸν Παᾶ βοῦ Ἃρ ἴου {μδιμβαὶναβ, 
ΠΟῪ ἅτ {Π6Ὺ οαγίδιπ {μα ΤῈ ψουἹὰ παν Ὀ66ῃ Β.Κ11 Ὁ] σπουρῇ ἰοὸ 
ἴανο ἀοαποσα (ἢ6 βουθυαὶ ὈΥΆΠΟ68 οὗἨ {6 ῖγ ἀαςΥ, ΟΥ 0 πᾶν δ0ρ1]164 
{Ππ6 πὶ ἴο {Π6 ΒΟΥΘΙΓΆΙ σα868 οὗ 116, ὈΥ͂ ἀγρυμαθηίδίοι δα ἔογοο οἵ γϑαὰ- 
Βοηῦ [7018 9π6 {πϊπρ' ἴο ρογοϑῖνθ {μαῦ {π6 στ ]68 οὗἉ 116, συμ] οἢ ἀγα Ἰαϊά 
Ῥαΐογθ 8, δΓ6 ΔρΊΘΘΘΌΪ6 ἴο ΓΘΆΒΟΙ,, 8η6 ἀποέϊιο} (ϊπρ' ἴο πα ουαὖ ὑμο56 
ΧΌ]68 ὈΥ {86 τηθστθ ρῃῦ οὗ τθᾶϑοῃ. 8 866 ἰῃαῦ τηϑῆν, ΨῈΏΟ Ὀγοἕθββ 

1 ΤῊΘ ἡδῖηο οἵ  οἰδέθ, 8 ΡΠ οἃ ἴο ὑμοβο ΗΟ δτὸ πὸ ἤθη ἴο τουθαὶοᾶ γο]ρίοη, 15 
Βαϊὰ ἴο δυο Ὀδθη ἔγϑέ δϑϑυτηθᾶ, δου τῃ6 τη  ἀϊο οὔ [π6 βἰχιθθηι ἢ σοηίΌΣΥ, ὈΥ θοῖηθ ζοη- 
Ἐἰοηθη ἱπ ΕἼϑηοΘ δπᾶ Πα]γ, 0 6 γὰ Πρ [0 σονοσ {μον ορροβίοῃ ἴο ἴ6 ΟἸ τ δι δη 
του οἰ διίοη ΟΥ̓ ἃ ΤΟΥ ΒΟΠΟΙΓΒΌ]6 ΠΆΙΩ6 ἴῃδΔη ὑπαὶ οἵ Αἰλεὶρία. ΤῊΘ φασὶ οδὶ ΔΌΣ Ο τα 6}}- 
[ἰοη8 ὑπο πὶ 18 Ὑ το, ἃ ἀἰνίηο οὗ ρτϑδὺ ϑηλίηθηοθ διηοηρ [86 ἢγβί τοίουτωθγβ ; ΝΏΟ, ἴῃ {Π6 
ΟΡ β616 ἀφαϊσδύοσΥ Ῥγθῆχαοα ἴο ([Π6 ἢγδι ἰοτηθ οὗἁ ἰ8 “ 7Ζηδίγιιοίίοπ Ολγέ(ππε" (ΪΟἢ νγὰ8 
ῬΌΡ ἰΒ6α ἴῃ 1563), ΒρΟΔΚΒ οὗὨ 8Β0Π)0 ΡΘΙΒΟΙΒ δὲ (δῦ (ἰτὴ6 0 οδἰ θὰ ὈΠΘΙΒοΙν 8 ὈΥ̓͂ 8. ΠΟῚΡ 
ὨΆΠΊΘ6, [δαὶ οὗ 1 εἰδίθ. ὙΏοδο, Ὧ6 [6118 8, Ῥτοΐοββοα ἴο Ὀ6]ιοῦο 4 (οά, Ὀιυΐ Βῃονγοὰ πὸ 
Ττορατά ἴο 7208118 ΟΠ γῖβι, δῃηὰ οομπβίἀογοα [6 ἀοοίγπο οὗ 186 δροβί]θ8 δῃὰ οὐδ  δῖ8 88 
ΤΑΌΪΟΒ δηὰ ἀγράσηβ, Ηο δἀὐὰβ (Πδὺ ὉΠΟῪ Ἰἰδυρηοα δἱ αἷἱΐ χο]σίοη ; ποὺν βίη ἀϊηρ (ΠΟΥ͂ 
ὁοῃζοττηρα ὑΠΘΤΏΒΟΙΥ68, ΘΧ(ΘΓΏΑΙΥ, ἴο 186 το]ρίοη οὗὁὨἨ ἴΠοϑὸ ψι βοτὰ ΠΟΥ γοσο ΟΠ σοά 
ἴο ᾿ἶνο, ΟΥὁἹ ὑΠοπὶ ΓΠΟΥ͂ ἡγοῦ ἀαΒΙΓΟῺΒ οὗὨ ρ]δβίηρ, ΟΥὁἁ ὙΏοΙΣ (ΠΟΥ ἴθασγοά, δοπγο οἵ ἴποαι, ἢ 
ΟΌΒοΥγνο8, Ῥγοίοββοα ἴο δο]ΐονο [86 ἱτατοσία ΠΥ οὗἨἁ [86 ΒοᾺ] : ΟΥΠΟΥΒ ὉΤῈ ΟΥ̓ (ἢ6 ΕἸ ρίο γ 8 ἢ 
ΟΡ πίοη ἴῃ {Πἰ8 Ροϊηΐ, 88 ἯὙ76}} 88 δθουῦ [86 Ῥγουϊάθπος οὗ αοἀ υυἱῦῃ τοβρϑοῦ ἴὸ σῃηϑη πα, 83 
1 πὸ ἀϊὰ ποῖ σομοοσγῃ Βἰτηδο ᾿π [6 σονθγτηθηΐ οὗ Ὠατηδῃ αἴἴαισθ Ηὸ δἀἀβ, ἴμδὺ τλΔηΥ 
δΔΙΠοηρ (Ποηλ 5οὲ ὍΡ [Ὁ ΙθαγπΙηρ δηἃ ΡΒΙΠΟΒΟΡὮΥ, δμὰ ΓΘ σοπδιδοσοα 88 Ῥϑγβοῃβ οὗ δῃῃ 
δεοῦία Δηα βΒυ Ὁ 0116 σαπΐπδβ; δηᾶ τῃδῦ, ποῖ σοηΐοηῦ ἴο0 ῬΟΥΙΒῺ ΔΙοπμΘ 1π ΓΠΘΙΓ ΘΙΤΌΥ, ΤΏΠΘΥ ὕΌΟΚ 
Ῥαΐηβ ἴο βργοδὰ (6 Ῥοΐβοῃ, δῃᾷ [0 ἰπέδθοῦ δηὰ οοσταρὶ οἴμοσθ ὉΥ Ποῦ ἱπηρίουβ ἀϊβοοιιγβοε, 
Ἀπηὰ τῃεἷν ὈΔα ΟΧΔΙΏΡ]68. Μ ιτγοῖ, Πιδιτιοιίοη ΟὨΠγέςζίοημο, Ἐρ᾿δίτο ᾿εἀϊοδίοῖτο, εἰϊοὰ ἴῃ 
ΒΥ Θ᾽ 5 Π᾽ο οππδῖγο, ἴοπλ. ᾿ν. αὐίϊοὶα ΨΊσγοῖ, ποίο Ὁ. 

Μοάοσγπη ἰπβάο! ἐγ, ἐπου ἢ ἰὉ ΤΏΔΥῪ ϑβϑυσοο {ΠπῸ {1110 οἵ οΐβτη, 18 ἴῃ ἔβος 1116 Ὀοξίον 
(ἤδη ἀἰβρι θοα δἰ μοίϑδιη, Αἱ πηδῇ δοϊἄογῃ τοίδϊ ῃβ Ὁ ΔΗΥ͂ ἸΘΏΡΙΒ οὗἉ {τὰ ἷ8 γεὶ ἀοἰβιϊςδὶ 
ΟΡ᾿πΐΟΠΒ ; ΔΐΒ ΕἸΤΟΥΒ στϑάπα!]υ τα] ρὶγ, 111 Ὧθ δίηκθ ἴο ἴΠ6 1αϑὺ στβάδιίίοη οὗὕἁἩΘ ἱπηρί θῖν. 
ΤΠΟ ἰοΒΕ ΠΊΟῊΥ͂ οὗ δὴ ἰπῆά 6] ̓τῖῦοΣ Βα δι δη αἴθ [018 ροϊηΐ. “εἶδ, δᾶγ8 ἢθ, “ἷ8. Ὀαϊ 
το ἢγδέ βίδρ οὔ τϑϑδοῃ ουὖ οὗὨ δβιιρογβι 0η. ΝΟ ῬΟΤΒΟΙ ΤΕ ΠΊαΐΠΒ 4 Ἰ)εἶδί, Ὀὰ  ΤὨτουρ ἢ γαπξ 
οἵ τοβεοίίου, υἱπιϊ ἀν, μα δβί ΟΏ, ΟΥἨ ΟὈΒΟΪΠΔΟΥ."- Βε δὴ 8 Μοάογῃ 1066] 1 7 Ρουχίταγοάα, Ρ. 9 
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0 ρΌΨΟΥΤι ὑποτηβαῖναθ ὈΥ {886 τυιτίθῃ τ]68 οὗὁἩ γονϑα]βα σοὶ ρίοῃ, δγ6 
πον μ6 1688 Ἰἱρῃοσδηὺ οἵ {μον ἀπΐγ; δῃα ΠΟῪ οδῃ ΔΎ ταδῃ θ6 ΒυΓ6 
ἐμαὶ λθ βου] πᾶν τηδλάθ βυοἢ ἃ ροοά 86 οὗἨὨἍ Πῖ8 ΤΘΆΒΟΠ, 88 ἴο ἴᾶνθ 
ῬΟΓδοΥ πηαοτγβίοοα ἢ18 ἀυτν σι πουὺ Π6]ρ ὙὯὖ|),. 866 [δὶ τηϑδν οὗ 
{πο86, ΨἘῺῸ Ὀγοΐβββ ἤσαν (0 ὈθΙϊονθ ἴῃ {παὶ στοῦ δηᾶ δνου]δδίϊηρ 
ΠΔρΡρίπθ88 ὙΠ 1Ο ΟἸ τῖδὺ Π88 ργοτηϊβοα ἴο ορβάϊθποθ, ἀπά {μαὺ στοαῦ δπὰ 
αἰθυτ] ΠλΙΒΟΡῪ ὙΔ1Οἢ ἮὮ6 ἨΔ8 {πγθαίθ θα ἀραϊηϑὺ ἀἸβο θα θηο6, ἀγα γοί 
δυντοα ΔΤΑΥ ὈΥ {ποὶγ 1818 Πα ῥῬδ551:0Πη8 ἴο ὑγῃβρτθϑθ [Π6 ΘΟΠαΙ Π]0η8 
οὔ ἐμαὶ οονθηδηῦ ἰ0 ΜΘ (686 ῬΓΟΤΏ1Β6Β δηα {Πγθα ΘΙ ΡΒ ΓΘ ΘΗΠΟΧΘΟΩ͂; 
Δπα ΠΟΥ ΟΠ ΔΗΥ͂ ΤΔη δ6 Βιγ6 {πα ἢ6 Βῃοι])α 6 4016 ἴο ὁἭψογοοπηθ 
{π686 ὑδηηρίδΟη 8, 1 [Π686 ποῦν 68 Ὑ ΘΓΘ 1688 ΚΠΟΥΤΉ, ΟΥ 1688 ρΟΥΥΘΓΔΙΠΥ 
οηΐογοοα ἢ Βυΐῦ, ΒΌΡΡοΟΒΘ ὑπαὶ 6 οου]Ἱᾶ ὈΥ βίγθηρίι οὗ γϑαβοη ἀδθιμοη- 
βίγαίβ 811 [ῃ686 ἐδιηρδ ἴο ἀΐπιϑοὶ ἢ [86 αὐπλοβί ῬΟΒ810]6 ΟἸ ΆΓ 688 δὰ 
αἰδιμποίμ688, γοῦ 811 θη 8γ6 πού θα Δ} ΟΘΔΡ40]6 οὗ θεϊπρ ΡΒΙ]ΟΒΟρΡ6ΓΒ, 
{πουρ 411 το ἄγ οὔ] ροὰ ἰοὸ Ὀ6 ΘαυΔ}}γ σοὶ σίουβ, Αἵ ]Ἰϑαβί, {μι8 
Ἰ00ἢ 18 οαγίδιη, {μαὺ {π6 σϑυσασβ δηα ΡΠ] Βησηθηΐβ οὗ δποίμοῦ που 
ὀλῃποῦ 6 80 ΡΟΥΘΥΠΙΠΥ ΘὨΐογοϑα, 1 Ογάοσ ἰο ᾿ηῆμπδησοθ [86 Ἰ᾿νοδ οὗ 
6, ΕΥ̓͂ ἃ ἀδμῃχοηδίταοη οὗ {πα ῖγ γϑα ν ἴτοτα δρϑίγαοῦ ΓΘϑΒΟΠΣρ,, 88 
ΟΥ̓ ομα ὙΟ ἈββΌΓΘΒ ἔμθπι, ΒΥ βιι ποιοῦ ογθἀθηί1818, (δῦ 6 πδ88 δοίῃ δ] Υ 
θδοη ἴῃ ἐμαῦ ΟΥΒΟΓ βίαίθ, 

ΑΝΒΨΎΕΒ 8. Βαβιάθβ, {π6 σοῃ γα! οἴου δηα ἀϊδοοσαάδηςϊ βρθου]αίϊοη 
οὗ {86 τιοάδσηι ὀρροϑοῦβ οὗ γϑνϑδίίοῃ, το Ὀοδδὺ ὑπαῦ ΓΘβοὴ 18 {Π 6 ὶσ 
(οὰ (ονοῃ 1 ΠΟΥ Πα ποΐ Ἰοῃρ βίποθα Ὀθθῃ {ΠΥ δηβιγ 6 64), ΔΓΘ 80 
στοδὺ δπα βὸ ρ]ασίηρ, δῃα {86 ρυγϑοθρίβ ἀδὶ γεγο Ὀγ {μοιὴ [ῸΓΣ 8 σ}]6 οὗ 
[8 ἀγθ 8Βὸ αὐΐουὶν Βυθν θῖν οὗ ΘΥΘΓῪ ῥυποῖρ]6 οὗ του] γ, 88 ἴο 46- 
τηοπβίγαύθ {πΠ6 8.080 π|6 πΘΟΘΒΒΙΥ οὗ ἃ αἰνῖπο γον οἰδίοη ποῖσ (ΒῸρροδβίηρ; 
0Π6 ᾿ιΔα] ὭΘΥΘΙ Ὀ66Ὴ ρῖνθη), 1ἴπ ΟΥΘΥ [ὸ ἰοδα τωϑθη ἴο {π6 ψουβρ πὰ 
Κπον] ρα οὗ {86 γα (ἀοά, δηα αἶβο ὕο Ἰτηραγύ ἰο [θπὶ {Π6 Κποπίθαρθ 
οὗ {πεῖν ἀυεϊ68 ἴο Ηϊτη, δπα ἰουγασαβ οὔ6 δῃοίποσ. Α Ὀυ]οῖ βίδιθιηθηΐ 
οἵ (86 τοοογαάδα ορί πίοῃβ οὗἨ {μ6 ὈΥποῖραὶ ΟρΡροϑοσβ οὗ σουβδίίοη ἴῃ 
πιοάογη {Ππὴ68 77}}} Ῥγονθ πα 7. ΒΕ [8.18 Τϑιλδσῖκ. 

1. Ορπεοεγηῖπῳ τεϊσίοπ, ἐδ τοογϑλΐρ 9. αοά, απά ἐδ ἐχρεοίαξίοπς ὁ 
πιαπιλιπα τοβρεοξζίπῳ α Κμέι76 δέαξε :---- 

1μοτὰ ἨΕΒΒΡΕΕΤ οὗ ΟΒογραγΥ (το σσοῖθ ἴῃ ὑΠ6 ἔΌΥΤΩΘΣ ρδτί οὗ (86 
βου πίθθ ἢ οαπίι τυ, Δπα γἃ8 {6 ἢγδί, 88 6 γγὰϑ (Π6 ρτοαΐοϑὺ δῃηα θϑβὶ 
οἵ {π6 τηωοάσσπ ἀ δἰ βέιοα] ἢ] ΟΒΟΡ ἢ 6ΓΒ,) Πα8 ἰαα ἀονγῃ {π6 ΤΟ] ηρ; Ροδ1- 
[ἰ0π8, γ1Ζ. {μαὺ ΟΠ Υ ΒΔΕ 18 [Π6 Ῥαδδὶ συ] ρίοη ; ---- [μδ΄ ἢ]89. οσα 
ππίγογβαὶ σο] ρίοη οὗ παίαγο ἄρτθθϑ ΠΟ] πὰ ΟΠ τυ δ, πα Θοη- 
ἰπθαΐοβ (0 118 Θβίδ Ὀ]ΠΒῃτηθηΐ ; --- (μδὲ 411 γουθα]θα το] ρίοη (πηθδμὶηρ, 
ΟΠ τΙΒ Δ γ.) 18. ΔΌΒΟ] ΘΙ ἀποοτίαϊη, δπὰ οὐ 110{16 ΟΥ̓ πο ἀ86; --- μα 
ἴμογα 18 056 ΒΌργομθ (ἀοά, ψ}Ὸ 18 ομιθῆν ο θ6 ΜΟΥΒΗΙρΡρΡΘα: --- {πα 
ΡΙοἰΥ δηα υἱγίαθ δῦ {16 ῥυϊποῖραὶ ρασχί οὗ Πῖβ ᾿ουβῃρ ; -- [Πα τ 
Ἰηαϑῦ τοροηῦ οὗ ΟἿΓ βἴηβ, δηα, 1ἢ να ἀο 80, (ἀσοᾶ Μ}}} ραγάοῃ ἔδοτῖὰ ; --- 
{παᾶῦ {Π6 γα ἃγθ γτϑναγβ [ὉΓ ροοά πιθῃ, πα ρη]Βμπηθηῖβ ῸΣ τὶ κοα τηθῃ 
ἴῃ ἃ δαΐιτο βίαὐδ ; ---- [ῃδὲ 1Π686 ῬΥΪη610168 οὗ [18 ὉΠΊνΘΥβα] το] ρἼΟΠ. ἃΥΘ 
οἰ Κπονη ἰο 41} ταθῃ, δπᾶ {παὺ (ΠΟΥ ΓΘ ῬΥΙΠΟΙΡΑΙῪ ἀπκηόν ἴο 
(τς (6168 (Βὸ σοταρτ βοα αἰπιοϑὺ 41} ποθ). Ὑ οἵ, πού βέθῃα!ηρ; 
ἢ18 ἀοοϊαταίοη ᾿π ἔανουγ οὗ Ογβυϊα μι, μ6 δοσιβοδ 411 ὑγαΐθησθϑ ἴο 
τουοἰδίζοη οὐ {Ὁ1]}}7 ἀπά Ὡπτοδβοηαθ] η 88, δηα οοη απ ποι Υ το) οοίϑ 
1[8 σα ρ(41 ἀοοίΓ 68. 
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ΜΒ. ΗΟΒΒΕΒ, ΠΟ τγ8ϑ ῬΑΥΕΥ ΘοΟμύθρο νὰ Τ,ογὰ Ἡδργθοσί; 
αἰττηβ {μπαῦ (86 Θουρύαγοβ ἀγὸ {Ππ6 σοῖο οὗ (οά, δπᾶ γοὺ ἰδὲ {μ6Ὺ 
Βᾶγθ πὸ δ βου θα ταῦ ἐμου ἀογῖγα ἔγοσα 86 ῥγῖποθ οὐ {π6 οἷν] 
ΡΟΥΘΙ ; --- Π6 ΔοΚπ ον] αρ68 ἐπαῦ ᾿ὨΒΡΙ ΓΑ ΟΏ 19 ἃ Βα ρΡΟσπδίαγαὶ ρἹ, ἀπα 
[π6 Ἰπιτηθαϊαία μβαπα οὗ (ἀοά, δπὰ γοὺ {86 Ῥγδίθποθ (ὸ 10 18 ἃ βῖρῃ οἱ 
ΤΑΔΏΘΒΒ ; --- {Παὖ ἃ ΒΡ] 6 οὗ ΤΩΔΥ δο]ὰ Ηγπλὶν {86 ἔα οὗἩ ΟΠ γῖβὺ 'ῃ ἷϑ 
᾿ιοαγύ, δῃα γοῦτηδυ Δ ΠΥ ἀθην πΐτὰ Ὀδέογα {Π6 τηλρ᾽βίγαίθ, δηᾶ τπαῦ 
ἴῃ βοἢ ἃ ο886 10 18 πού ἢ6 ἐπ. ἀ6η1685 Ομ γιδὲ θοΐογο τθῃ, δι ἢϊ8 σο- 
ΨΟΙΏΟΥ 886 {8μ6 ἴανγθ οὗἉ Ὠ18 ΘΟΌΠΕΓΥ ; --- [πα΄ οὐ οχἰδβίβ, δπά γα ἔξει 
{μα τοὶ 18 ποὺ τηδύοσ 18 ποίμιηρ; {παῦ ΒΟΠΟΌΣ, ὙΨΟΥΒΗΪΡ, ὈΓΑΥ͂ΘΣ, 
Δα ΡΓΑΙΒ6 Ἀγ ἀπθ ἰο αοά, δηὰ γοῦ {παΐ 4}1} γϑ] σοι 18 τ] ἀἸου]ΟΙιΒ. 

ΜΕ. ΒΙΟΥΝΊ, ψ80 ᾿ἰνοα ἀυγίηρ {Π6 Ἰαὐίοῖ ρατύ οὗἩ {Π6 βανθηίθοη ἢ 
οοηζΓΥ, τηδι ἰδ 66 {μαὺ {Π 676 18 Δἢ 1 Επ|[6 ἀηὰ οἴδσμαὶ (οὐ, {π6 ὁγ6- 
δον οἵ 81} {μῖπησβ, δπὰ γοῖ ἢθ 1ηβιηυδύθβ μα (86 σου] νγ88 οἴθυῃηϑὶ :--- 
{πα [Π6 ΤΟΥΒΏΡ 6 οΥα ἴο (ἀοα οομβιβίβ 1ῃ ργϑυθῦ. ἰο ΗΠ, δηᾶ ἴῃ 
Ρτβῖβα οὗ Ηΐϊτ, δηὰ γοῦ [6 οδ᾽θοίβ ο ῬγΑΥ͂ΘΥ 88 ἃ ἀυΐν ; (μα γα ἃΓδ 
ἴο Θχρθϑοῦ ΓΟ ΑΓΒ 8ηα ΡΠ ἰβῃσαθηΐβ ΠΟΥ δ ΟΣ, δοοοσάϊηρ' 0 ΟΥ̓ Δοί 0 ῃ}8 
1η {Π18 116, τ ΔΙΟΣ Ἰπο] 468 {πὸ ἱπητηου δ! ν οὗὨἨ (μ6 βου], δπᾶ γοὶ (μα 
{86 801}}} οὗ Τηδῃ 18 ῬΡΥΟΌΔΟΪΥ πιαίουιδ] (πα οὗ οουγδο τηοσίβ]). 

ΤῊ6 ΕΑΒΙ, ΟΕ ΒΗΛΑΕΤΕΒΒΌΕΥ ᾿ϊνοὰ ἀσγίηρ {Π6 οΪοΒ6 οὗ ἐδ βευθη- 
ἰοοη ἢ δηα {Π6 ΘαΥΪΎῪ ρατί οἵ {π6 εἰριηύθοπ ἢ οθαΐασγ. Ηθ δῇῆσιηβ (ῃαΐ 
ποίησ οδη Ὀ6 τοΓα [αἰαὶ ἰο νἱγίαθ μη (86 τσϑαῖ δπα ἀποογίδλη 6] 
οὗ ἔαΐαγα σοαγαὰβ ἃπα ρΡυ Ιβῃτηθηΐθ ; δηά {παὺ {18 Ὀ6 16 ἰαῖκοθ ασᾶν 
81} ταοϊϊνοθ ἰοὸ νἱγίαθ; --- (μαῦ [86 Πορα οὗ τϑναγὰβ δηα {πΠ6 ἔδασ οὗ 
ῬΟΠΙΒΗΒΘηἿβ8 ΤΆ ΚΘ ΥἹΓΓΘ Τ]ΘΓΟΘΏΔΓΥ ; ὑ[δΐ 10 18 αἸΒΙ ΠΟΘ ΠΟΤ 8 86 Β6Γ- 
ψ}]6 ἴο Ὀ6 ᾿πῆποποθὰ ὈΥ σονγαγβ: δηα {μδὲ [86 μορα οὗ τονψαγάβ 
οδπηοῦ οομδίϑὺ πιὰ υἱγίαθ; 8η4 γοῦ {πᾶὺ {μ6 πορο οὗ γονναυάβ 18 80 
ἴν ἴσοτῃ Ὀϑϊηρ' ἀογορδίο ΣΎ ἴο νἱγίαθ, {Παῦ 11 18 ἃ Ῥγοοῦ νὰ ἰονα υἱγία ; 
--σ-ἰβαῦ ὨΟΥΤΘΥΘΙ ΤΩΟΥΟΘΠΔΙΤΎ ὑμ6 ΠΟΡ6 οὗ σοισασαὰβ δηα (16 ἔδαν οὗ ρυῃ:8ῃ- 
Ἰηθηΐβ ΙΔΔῪ δα δοοουῃίοα, ἰἰ 18 ἢ ΙΏΔΠΥ ᾿πβίδηοοβ ἃ ργοαῦ δἀνδηίασο, 
ΒΟΟΌΓΣΙΥ, δῃα βυρροτχί οὗ νυἱγίαθ ; (μδὺ 411 ΟΠ] σα οη ἰο 6 ψιγίμουβ 
ΔΓΪΒ6Β ἴτοτῃ {86 δανδηΐδρθβ (ὑπαΐ 18, [Π6 τα. 8) οὗἨ υἱγτίαθ, δηᾶ ἔγομι 
1π6 ἀἸϊδαανδηΐδαροβ ({μαῦ 15, [ῃΠ6 ῬυΠΙΒητηθηί8) οὐ νἱοα; ---- [δὲ [ΠΟ86 ἃΓΘ 
ἴο θὲ σοηϑιγοα ἘῺῸ ταργοβθηΐ {μ6 (ΔΟΒΡ6] 88 ἃ γαυα ; {παὖ ἢ6 ἢΟρθ8 
1Π6 6 ]ϑοῦ ϑαυτηοηβ οὗ [)ῦ᾽. ὙΥ αιομποοῦ (0 ψ ῖοἢ Τογαὰ Βα θβθυτΥ πμα 
το ἂη οἰαραηῦ ργοίμοθ) γ711}}} Ἰπάποθ {16 ϑπθιηῖθβ οὐ ( γἸβιδηιΥ 
{0 πκ 1ὺ Ὀούοσ, δπα στρα ΟἸγ]βίϊαπβ ρτῖΖα Ὁ {Π6 ΤΟΥ ; δπᾶ {παὶ ΒΘ 
βΔορθ8 Ουιβθδηβ νν1}}} Ὀ6 βοουγοα ἀραϊηϑί (86 ἰΘταροῦ οἵ {6 ᾿γσγθοοηοῖ!δ- 
Δ ὉΪ6 Θῃθιηΐθ8 οὗὨ {π6 Δ} οὗ {λ6 (ἀοΒρ6] ; ἀπᾶ γαὶ δ τϑργϑβϑηΐϑ βαῖνβ- 
(Ἰο 88 8 Υἱοῦ ]ουΒ (Πϊηρ ; δηᾶ ᾿ηδιπυαύθθ (Πα ΟἸσ]βὺ νγδ8 ᾿πῆποηορα 
8η4 αἰγοοίθα ΕΥ̓͂ ἀθερ ἀδβιρηβ οὗ δι! 0, δηα ΟΠ ουΙΒθα ἃ βανᾶσε Ζ68] 
84 ρογβθοιηρσ' Βριγῦ; πα ὑμαὺ {Π6 δου ρίυγαθ ΟΓΘ 8. τη Δι] 
᾿ηνθηίοη, ἴ0 ΒΘΟΌΣΘ ἃ ΡΙΟβίΔὮ]6 Ἰπομοροὶν ((μαΐ 18, οὗ δ᾽ πἰβίον δάνδῃη- 
ἴλσθθ ἴο {Ππ6 1ῃνθη 18) ; --- ἰδαῦ τηδπ 18 ὈΟΤῺ ἰο το] ρίοη, ρἱεΐγ, δπά 
Δἀογδίοι, 88 Ὑ76}} 886 0 ΠΟΠΟῸΣ δπα ΕΘ αΒΕρ ; ---- (παὺ νἱσύπα 15 ποῖ 
οομαρ]οίθ πιποαῦ ΡΙΘγ ; γοῦ 6 ἰαθουγβ ἴο τηϑῖκο νἱσίιθ τ ΒΟ] ν 1ῃ- 
ἀεραπάοπί οὗ ρΡἰθίν ; --- [παῦ 411 {Π6 τψαγγϑηῦ [Ὸσ {Π6 Δι! ογν οἵ γ6]1- 
σὶουβ βυταθο}8 ({παὺ 18, [π6 1Ἰπδυλ ς1ο0π8 οἵὁἨ ΟΠ γἸβυ δ!) 18 (86 δα που 
οὗ [86 πιαρ᾽βίγαῦθ : --- (πδὺ {Π6 τηαριβίγαία 18 [Π6 8016 Ἰυᾶρα οὗ το] ρίουϑ 
σαι, δμὰ οὗ τονοϊδίιοι ; ---ἰπαῦ τα ΤΆ 0168 ἀγα στ ἀϊσαΐϊουβ; δᾶ {μαΐ, κ΄ 
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ἴτυο, (δον νοῦ] Ρ6 πο ρῥτγοοῦ οὗ ἔθ ἐγυῃ οὐ τϑνϑ δίϊοῃ ; ---- (Πα τ 1- 
616 18 {π6 ὑδϑὺ οὗ ὑγυ τ ; δηᾶ γοῦ, {πδ0 τ᾽ Ἰου]6 1186] ταδὺ δ6 ὈχουσὨς 
ἰο {86 ὑδβύ οὗὨ τϑϑβοῃ ; ---- [μαῦ (6 ΑἸ γβίϊδῃ το ρίου οὐρὺῦ ἕο μ6 τ- 
σαῖνϑα σψ ἤθη Θβίδ] 86 Ὀγ [86 πιαριδίγαία ; γα [6 ἘΠ ΥἹΙου]68 ἰὖ 
ὙγΠΟΓο Ὁ ψγ͵ὰ8 ἰῃπ8 Θβί δ} 18ι64 ; --- (πδ΄ το ρου δηα νἱγίαθ ρρθᾶγ ἰο 
6 80 ΠΟΙ οΘοηποοίοα, πα΄ ΠΟΥ 8.6 Ῥγθϑαπγθα ἴο 6 ᾿ΠΒΘΡΑΓΆΌ]6 σοπι- 
ῬΔΏΙΟΏΒ ; Δηα γαί ἰ(ῃδί δἰμοῖδίβ οἴὔϑθηῃ οοπάιιοι {βϑιηβαῖνθ 8ὸ νν6]}, 48 (0 
ΒΘΟΙ ἴὼ ἔοσοο τ8 ἴο δοηΐθαββ {ἢ θπλ υἱγζοιΒ : ---- {παὖ 6, γῆοῸ ἀθη168 ἃ 
Οὐοά, Βοὶβ ἊΡ 8ῃ ορί ῃὶοὴ ππι εν 1πΠ6 ὙΟΥΥ Μ611-οῖηρ οὗ βοοϊοίγ ; δῃά 
γοῦ (δαὶ αἰμοῖβπι 88 πὸ αἀἰγθοῦ παίγαὶ θά ΠΟΥ (0 ἰδ κ6 ΔΎΔΥ 8. 7 δὲ 
86η86 οὗ τρις ἀπ τσ τοηρ. 

Με. ΟΟἿΙΙΝΒ αἷδοὸ γοΐθ ἴῃ ὑμ6 ΘΑΓΙΥ ραγὺ οὗ {86 οἱσμιύθθη ἢ ροη- 
ΓΌΣΥ, 8δηα ρυθ]Βηῃθα ἃ νδυϊοίυ οὗ οδ]θοοηβ ἀραϊπβὺ τονοϊδίίοη. Ηθ 
αἰξστηβ {πδ΄ τη 18 ἃ ΤΏΘΓ6 ΤΩΔΟΒ]ΏΘ ; ---- [παῦ [Π6 801} 18 τηδίϑυαὶ δηᾶ 
τοοχία] ; --- (πδ΄ ΟἸὨγῖδὶ δηα [18 ἀροβίϊθβ θα] οα [86 ρῥτοαϊοϊοῃβ οὗ ἔοτγ- 
ζὰπ6- 6116 18 δηαὰ αἰν]η68 ; --- (Βαῦ {Π6 Ῥχγορμοίθ  ΥΘ τροσὸ ἰοσίαπο- 
[6]16 γα, δῃα ἀἰθοονοσοῖβ οἵ Ἰοβύ ροοάβ ; --- (πα ΟΠ Υ ΙΒ ΔΉΠΟΥ δίϑηαβ 
ὙΓΟΙ ἢ ἃ [4186 ουπάδξοη; γοῦ ἢθ βρϑδῖβϑ σϑβρθοι ]]Υ οὐ ΟΠ γΊ8- 
ὈΔΏΪΟΥ ; δῃά 4180 οἵ {89 Ε)ριουγθαμξ, ἡ βόσὰ 6 δἱ ἴθ βϑῆλα [π|6 60ῃ- 
ΒΙ6ΓΒ 45 δι μοϊβϑίβ. 

Οὐπἰθιηροσασν πὰ ΟΟ]]1π8 σὰθ Μυ. Ὑ ΟΟΙΒΤΟΝ; ψ8ο, ἴῃ ἢ]8 
Τλιβοοῦγβαβ ὁπ ἰδ6 ΜΊγδ6]68 οὗ οἷν ϑανιουῦ, ὑπᾶον [86 ρῥγοίθῃοα οὗ νἱη- 
αἸοδίηρ (16 Δ]]Θρουῖοα] δθηδο οὗ δουιρίυσγο, ϑηἀθδυοῦγβ ΔΡβο] 6} Υ ἴῸ 
ἀοβίσου {86 ἐστι οὐ 186 ἐποίβ τοοοσαϑά ἴῃ 1π6ὸ (ἀοβρϑὶβι ΤὮϊθ Ἡσαῦ 
δδβογίθ, ὑπαὶ μ6 18 (86 ἑαγί μοῦ οὗ ΔΩΥ τηδη ἴγοσω Ὀοθὶπρ δηρδροά ἴῃ {Π6 
οδ0186 Οὗ ἸΠΠ 66] 1γ ; --- ([ῃδὺ Ἰη86.46}10}ὺ ἢα8 ΠΟ ὈΪ]δοθ ἴῃ [18 πραγ ; ----- [δὲ 
6 τυτῖΐθϑ ἴοσ (86 ΒοποὺΣ οὗ «6808 δηὰ ἴῃ ἀδίθηοο οὗ ΟἸ ΙΒ δην ; --- 
δηα ὑπαὶ 18 ἀδβῖσῃ ἴῃ τι ηρ 18 (ο δάνδησα {π6 ΜΟββιΔΠΒΠΙΡ δμα σὰ 
οὗ δ6 ΒΟΙΥ «[6δὰ8; ““ ἴο ψ Βοπα, Π6 ΒΔΥΒ, “6 ΟΊἹΟΡΥ [ῸΓ δνοῦ, Ασηθῃ : ἢ 
διηα γοῖ, {πα {π6 (ἀοβροὶβ ἂγὸ 1} οὗἁἨ ἱπουθά! }} 1{168, ἸΤΩΡΟΒΒΙ 1 1168, 
Δηα ΔΟδυΓα Ε168 ; ---Ὁ (μδὺ ΓΠ6Υ τοϑο]6 ΟΠ] νογίδῃ (8168 οὗ ῬΈΥΒΟἢΒ δπὰ 
ἐδιηρθ, τ 1 ἢ ουὐ οὗἉ ΤΟΙ η66 παυοῦ ἢδα ἃ Ὀοϊηρ; ---- [πα΄ {ἢ τηῖγ 8068, 
ΤΟοογαρα ἴῃ {π6 (ἀοβροὶβ, ἔβκθη 1106 γᾺ}}γ, ψ01}} ποὺ 146 {πῸ6 ἰεϑὲ οἵ 
ΤΌΘΒΟΙ 8ΠΑ ΘΟΙΏΙΏΟΙ 8686, Ὀυΐ τηπδῦ 6 τοὐθοϊαα, δηα {π6 δ ποῦ οὗ 
«6811 δίοῃρ Ὑιἢ {μοι ; δἀπα αὐ ῃ6 88π|6 {π|6, μ6 οδδίβ {π6 τωοβί 
ΒΟΌΓΤΠΟΙΒ τοηδοϊοηβ οα Οσιβί. 

ὙγῈ8 (π6 ἔνο ργθοθαϊηρ τυιίοτα 858, ΤΊΝΘΑΙ, απ ΜΌΒΟΑΝ Ψ6ΓΘ 
ΘΟΠ ΘΙΡΟΥΑΓΥ. [6 ἴΌΤΤΩΘΥ αἀθοίδγοβ {μπαὺ ΟΠ γἸβ δἰ, βυ]ρροα οὗ 
{π6 Δ "1 0Π8 ἩΒΙΟἢ ταϊβίαϊκθ, ρο] ον, δμα Οἰγουχηβίδῃοαθ, μανα τω 66 ἴῸ 
10, 18. ἃ τηοδῦ ΒΟΙΥ το ρίοι ; αηα γού, ἰμαῦ 1Π6 ογιρίαισοβ ἀσὸ ΟὈΒΟΌΓΕ, 
Δηά ἢ ΟὨΪΥ ὅο ῬΟΥΡΙῈΧ πηθῃ, πᾶ (Πδὲ (Π6 ἔνγο στοαῦ ρασγίβ οὗ {Πϑῖ δΓ6 
σΟὨ Δα] ΟἴΟΓΙΥ ; --- {Ππαὺ 411 {πΠ6 ἀοοίζιποθ οὗ ΟΠ γΙβ δη Υ Ρ] ΑΙ αρθαᾶκ 
ἐΠοΒΟν 68 ἰὸ 6 {Π6 νν}}}] οὗ δὴ ᾿πηΠῊ 6 }]} πῦῖβα δῃα μοῖὶν αοα; δπάὰ 
γοῦ, {πὸ {Π6 Ῥγϑοορίβ οὗ Ο β δηλ ἀγα ἰοοβθ, υπαοίθσιαϊηθα, ᾿ποᾶ- 
Ῥ8Ὁ]6 οὗ Ὀοίπρ απαοιβίοοα ΟΥ̓ πῃ πα αἱ ἰαγρα, ρῖνα στοπρ ἀπά ὑπ- 
πΟΣΠΥ ΔΡΡΓΘὨΘΩΕΙΟΏΒ ΟΥ͂ ἀΟ(, πα ἅγ6 σ'ΘΠΘΙΆΙΥ [Ἀ186 Δα ΡῬΘΓΠΙΟΙΟΙΒ ; 
- [δ΄ παίαυγαϊ γα] ]ρΊΟἢ 18. 80 Ρ]841η ἴο 4]], θυϑῃ [Π6 τηοβύ Ἰσῃογαῃῦ ΤΏ 6 ἢ, 
(πα (ἀοά οοὐ]ὰ ποῖ τρλκο Ὁ ῥ]αΐμου, ουθὴ 1 6 ὝΟΥΘ ἴο ΘΟΠΥΘΥ, 
ΤΩΙΥΔΟΙΠΟΌΒΙΥ, {Π6 ὙΘΓῪ ΒΆΠ16 146ῃ8 ἴο 411] πιθῃ ; δπᾶ γοὺ, {πα΄ αἰσηοδὺ 4}} 
Δ ΚΙπα ἤᾶνο Πα ὙΘΥΥ͂ ὈΒΤΤΟΓΙΠΥ ποίϊομβ οὐ (ἀοά, δηὰ σϑῪ ὙΤΟΗ 
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ΔΡΡΥΘ ΒΘ βίο οὗ παίαγαὶ το] ΟἽΟῈ ; --- (μα {π6 ᾿Υϊποῖρ͵68. οὗ παίαυταϊὶ 
ΤΘΙΙρΡΊΟΙ. ΔΓΘ 80 ο᾽θαγ, ὑπαῦ Τη6 ἢ οδηποῦ ΡΟΒΒΙΙΥ πιϊβίακα ὑμθτα ; δηὰ υϑὲ 
{μ8ὲ Δἰπηοβὲ 81] τβϑῃ ἤανϑ ΡΤΟΒΒΙΥ͂ ταϊβίδκοη {πῃ}, ΔΠα Ἰπ] 164 ἃ ΒΌΡοΥ- 
βὐ ἢ ΤΟΥΒΘ ὑπδη δἰμοίδσ. 56. ΜΟΒΟΑΝ δββοσίβ ἰμαὺ (ὐοά ΤΩΔΥ͂ 
σοτητηπηϊοαΐθ Π18 ψ{11} Ὁγ ἱπιτηθάϊαίθ ᾿πβριγαοη, δπα γοϑί ἰῃαῦ 10 ὁΔΠ 
ΠΘΡΟΣ Ὀδ ῥγονοᾷ {μαὺ μα [88 {πΠπ8 οοἸηπηηϊοδίθα ἢ18 ν1}}, πα παὺ τὴ 
8Γ6 ποὺ [0 ΓΘΟΘΙ͂ψα ΔΩΥ {πίηρ' οα {ΠπῸ δυϊμογιυ οὗὁὨ τϑυβ]δίοῃ. 

ΝΟΑΥΥ αὖ ἴΠπΠ6 βϑηθ {16 γοσῸ ΡῈ] 864 Πυϊηθγοῦβ ἐἰγαοίβ Ὁ ΜΕ. 
ΟΗὕΒΒ, ἴῃ βοηθ οὗ ψηϊοῖ Π6 δβϑυιηθα {86 ρασρ οἵ ΟἸ γιβιϊδηϊέν, 
1βουρ 1. 18 ποῦ αἰ συ] ἴο ροσγοοῖνο ὑμδΐ 818 ἔσαθ Ἰηΐθη οι νγᾶ8 ἴο 
ῬοίγαΥ 1, 6 ἀθοίαγθβ ἐμαὺ 6 ἤΟΡ6Β ἴὸ βῃδγο Ὑ]ἢ [18 ἔτι 5 ἴῃ [Π6 
ἔανουν οὗ αοά, ἴῃ ἰμδῦ ροδοϑῖι! δηὰ ὨΆΡΡΥ βίδα σῃῖοῃ (ἀοά Πδ8 ῥγο- 
Ραγϑα ἔου {π6 νἱγίᾳοιυβ δηα ἔδιμέα], πὶ βοὴ οἴμογ ξαύαγα που] ; δηα 
γοΐ, {πα΄ (σοα 4068 ποῦ ᾿μίογΡΟΒΘ 1 {π6 αἴἴδισα οἵ [818 σχου]α δὖ 8]}, δηθὰ 
ἢ85 ποίδιηρ ἴο ἀο ψὩ {86 σοοα οΥ Θυ] ἀοπα ὈΥ τηθῃ ΒΘΥΘ: --- Πα 
ΡΥΆΥΟΙ ΤΩΔΥῪ Ὁδ υϑοία!, 88 ἃ ροβιίινα ᾿ἱπϑυι αι 10, ὈΥ 1 ΤΟΘΈΟΙΠρ' ΡΓΟΡΟΓ 
1πουρῆ 8, Δ δου οηΒ, δηα Δοί0:8 ; ἀπά γού δα ᾿πτἰπλδύθβ μδ΄ 10 τησβί "6 
αἸβρ  ϑαϑίηρ ἰο αοἄ, δηα αἰ ΤΘΟΌΥ ᾿ταργόρογ; --- [πδ΄ ἃ δβίαίθ οἵ γοναγαβ 
δα ΡῃΙΒησαθηίβ Πουθδῖου 18 ὁη6 οὗ {π6 ἰγσυῖῃβ σοῦ ἀγὸ οὗ 186 
Ὠιρμοβῦ Θομοοτῃ ἰ0 ΠηΘη ; 8η4 γοΐ, ἰμαὲ {Π6 Δγραπιοηΐβ ἴον {Π6 ἸτητηοΥ- 
ἰα] ιν οὗἨ [86 βοὺ] δῖ ὙΠΟΙΥ πυπβαιβίδοίοσυ ; δπᾶ ἰμαὺ {μ6 βοὺ] 18 
ῬΓΟΡΔΌΪΥ ταδίου ; ---- [πΠαῦ ΤηΘἢ ἃγο δοοοιηίδθ]α ἰο ἀοα ἔογ 4}}] ἐδμοὶγ 
οοπααοῖ, δΔηα 111 οογίδι ]γ Ρ6 ἡυαροα δπα ἀθα]ῦ τι} δοοογήϊησ ἴοὸ {Π6 
{γα νη δηα σϑα! ν οὗὨ {πο} τοβρθοῦνο οαδ68 ; δηα γοί, [παὖ τηθὴ ψ11} ποΐ 
6 υαρσοά ἴον ὑΠ6ῚΓ ᾿ΩΡΙΘΟΥ ΟΥ Ἱἱηρταιμίθαθ ἰοὸ (ἀοά, ΠΟΥ ἴον {μεὶγ 1η- 
7υβοο δηα ὉπΚΙΠάΠ 688 ἴο ΘΔ ἢ ΟἾΒΘΡ ; Ὀαῦ ΟἾΪΥ [ῸΓ νΟΪ ΊΔΥΥ 1Ώ}1Ὑ168 
ἰο [6 ρῬυθ]ϊο ; δηα {Παῦ ἀνθ [Π18 18 τι ΠΘΟΘΒΒΑΤΎ 8Π6 1186]688; --- {πδ΄ 
ἀοά τᾶ Κίμαϊγ σανϑαὶ ἰο {86 που], τ θη ρΥοϑΕν νη ]αϊοα ΟΥ̓ ΟΥΓΟΓ 
8ηα ἸρΠΟΓΘΠΟΘ, γα  ἢ8 ΠΘΟΘΒΒΑΤΎ ἰο Ὀ6 Κπονγῃ, ἃ πα ργθοθρίβ ΠΘΟΘΒΒΑΓΣῪ 
ἴο Ὀ6 ορογοϑᾶ ; δπᾶ γχγοΐ, ὑπαῦ βιαοῃ ἃ σϑυθίδθ οι σου Ὀ6, οὗἨ οοῦυγβθ, 
ἘΠΟΟΥΔ1 δη4 1186]688 ; ---- {παῦ ΟἸΓΙΒ ΝΒ ΤᾺ 5510}. 18, αὖ ἰοαβύ ἴῃ ἢ18 νίονν, 
ΤῸ ΒΟΥ αἰνίηο ; δηᾶ γοῦ, ὑμαῦ ΟἸγϊδῦ, ἴθ Ϊ8. ορ᾽ηϊοη, νγᾶ8 Οὗ πὸ ᾿ 
Ἰσμον ομδγδοίου (πδῃ {86 ουπμον οὗἩ {π6 ΟἸ τι δύῃ βοοῦ ((Παῦ 18, δπο- 

{πὸν ϑ'ιδᾶοο, Οοσϊπίμυβ, ον Ηουροτῦ); --- {πα ἴΠ6. Ννν Ταδίδιηθηῦ, ρᾶγ- 
ἰοῦ ανν [86 τε ηρΒ οὗἨ {86 ϑροβίϊββ, οοπίδιῃ Ἔσο ϑ ] θη συ] 018 δηα 
ἸηΒ ΓΟ ΠΒ ῸΓ ΟὟΤ τὶρῃΐδ οοπάποῦ ; δηα ἰπαὺ (6 Νονν Τοβίδσηθῃςξ 
γ 6] 48 τα ἢ οἴθαγον Πρ [Π8Π Δ ΠΥ ΟΥΠΟΥ {γϑ ]ΟΠΑΥῪ τονϑδίίοη ; δηᾶ 
γοῦ {πὶ {Π6 Νὸν Τοβίαμαθηῦ πα8 οοπίυ θαϊθα ἴο {Π6 ΡΟΥΡΙΟΧΙΥ δηά 
σοη ιϑίοη οὗ τηδηκὶηα, δπα ὀχ 1115 ἀοοίσ 65 ὨΟΓΘΙΙοΆ], ἀἸβῃοποῦυγα }}]6 
ἴο (οἄ, ἀπά 1] Υ]ΟᾺΒ ἴο τηθὴ ; δπὰ {πα {86 Δ)ροβί]68 τχϑῦα τα ροβίοῃβ ; 
δΔηα {πα [16 (ἀοδρο]8β δὰ ᾿οίβ οὗ {886 Αροβίϊθβ γϑβϑῆιθ]6 6188 
[Δ0]68 δηα ΡορΊβἢ Ἰορϑηαᾶβ γαίποῦ {Πὰη δοοουπίβ οὗ ἔδοίβ ; ---- [ῃδὲ 88, ὁ 
{π6 Ομ γιβιύίδη βοβθηα, ΟΠ γῖδὲ ψ1}}} ΡῈ 186 7υρα οὗ {π6 αυϊοῖκ δπᾶὰ ἐπ6 
ἄθαα, ἢ6 88 ποὺ οὐ {18 δοοουπύ ({παὺ 18, Δαταϊ Πρ {818 ἰο Ὀ6 ἐπ|6. 
ΔΏΥ αἰΒαρΎΘ ΘΔ 0]6 ΔΡΡτ ἤθη βοη οἢ δοσουηῦ οὗ ψῆδῦ μ6 ἢδ88 ει ὕθῃ : δὴ 
γοῦ Πο τ] ου]65 (86 ὈΙγΓ δηα τοβιγγθοίίοη οὗ ΟΠ γιβῦ, ταργθβθηΐβ ἢ18 1ἢ- 
ΒίγπΟὕ 08 88 Ἱπέδυϊοσ ἴὸ ἴποβα οἵ {π6 μϑαίμβϑη ῬἘΣ]ΟΒΟΡΠΟΥΒ δηά ᾿ανν- 
δίνουβ, δββοχίβ 18 ἀοοίσμθβ [0 θ6 ἀἰβῃοποῦγαθ]α ἰο (οα δηἀ ᾿π)υγϊουβ 
ἴο τηϑη κι πα, ἀπά 8] ]οὐγβ ἴση ποῦ [0 θ6 81}]688, θυ ΤΠΘΓΘΙΥ ποῦ ἃ Ο,ΙΌΒΒ 
δἰθποσ. Ηδ ἔπιγίΠμΠοῦ ἀθοΐαγοβ, ὑμαύ [Π6 ΣΟΘυΣΓΘΟοη οὗἨ ΟἸὨγιβί, 1 ἔσο, 
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Ῥτόνυοθ ποῖ {86 ᾿πηταου Ἁγ οὗ (86 βοι]: --- {παὺ 186 Ὀο] οἴ οὗ ἃ ἔαΐαγε 
βίδα 18 οὗ πὸ δανδηίΐίδοθ ἰο βοοϊϑῖυ ; --- ἱπαὺ 4}} τσ] 8 ἅγ6 ἰλκα ; --- 
δὲ τ 18 ΟὗἮἨ ΠΟ σΟὨΒΘαΌΘΠΟΘ ψἢδὺ ΓΟ]ΙΡΊΟΩ 8. ΤΙΏΒ ΘΠΊΌΓΔΘΘΒ; δηα ἢθ 
ΔΠΙονΒ ποῦ ΔΗΥ͂ ΤΌΟΙΩ [ῸΓ ἀοροηάθηοα οὐ (ὐοαἶβ ρῥχονίἄδμποθ, ἰγυϑὲ ἴῃ 
᾿π, δηα τοβιρτδοη [0 ἢ18 ψ1]}, ἃ8 ρασίβ οὗ ἀπίν οὐ τ ]]ρίοη. 

ΤΟᾺΡ ΒΟΙΙΝΟΒΕΟΚΕ ἀΘΟΙαγοβ ἰπδῦ ΡΟΥΤΟΥ πα τ ]βάοιῃ δῇ [Π6 ΟὨΪΥ͂ 
αἰισιρυΐοδ οἵ (ἀοά, νι Βῖο ἢ οδπ Ὀ6 ἀϊδοογοσθα ὈΥ τηδηκὶπᾶ ; δηᾶ γοΐ (Πα 
[6 18 88 ἔᾺΥ ἔγοτη ἀδηγιηρ {Π6 78106 848 {πΠ6 μόνο οὗ (ἀοα ; {παΐ 18 
᾿ἀρκυδ νυνὶ 18 τηδηϊοβῦ ; αὖ {Π6 βδῆια {ἰπὴ6 ἢ6 ἈΒΟΣΊθ68 ΟΥΘΟΓῪ ΟΥΠΘΥ ρ6Γ- 
ϑοὔοῃ ἰὸ (ὐοα, 8δ8 γ6}}1 828 τ ὶβαῦη δηα ῬΡΟΟΥ, δηα Β8Υ8 {818 18 
ΣΔΌΟΙΆΙ ; --- [Πα {Π6 τι ϊβάοτω οἵ (ἀοα 18 ΤΏΘΓΟΙΥ ἃ παΐαγαὶ δἰ θαῦοθ, απ 
ἸΏ ὯῸ ΒΘΏΒ6 ΤΠΟΓᾺΪ] ; ἀπ γού {μαύ {π6 ψιβάομι οὗ αοα ορογαίθβ 'ἰπ 
οδοοδίηρ τυ αὺ 18 Πἰίαϑί ἴο Ὀ6 ἀοηθ (οὗ Θουγβα 1ὑ 18 ἃ ΤηΟΓᾺ] δἰ αἴθ, 
Ἰπγοϊ ντηρ Ροτγίθοῦ τηογᾺ] σγοοϊϊ 6, 48 γγ6}} 88 ρογίδοί Κηον]θαρθ): -- 
ἐμαύ (ἀοὰ 18 σταοΐοιιθ απ θαηοῆοθηΐ; --- ἰμαὺ νυ βαίθνον (ἀοᾶ πδ8 ἀοπθ 
15 7υδί δηἀ ροοά; --- (πῃαῦ Β ἢ ΠΟΤᾺ] ρου ΘΟ 0.8 ΔΓ ἰὴ (σοα 848 (ἢ τ]8- 
188 ἈΒΟΙΊΡ6 ἴο0 Ὠϊπ ; γοΐ ἢὯ6 ΘΘΏΒΌΓΟΒ αἸ 168 ΓῸΣ ΔΒΟΥΙΙησ {Π|686 μ6 Γ- 
ἔδοϊομβ ἰο (οὐ; --- (Παὺ νγγ Ἰδασὴ ἔγοτα ΟὟ ΟὟ ΡΟΎΘΙ 8η6 Ὑ]ΒάΟΠ,, 
{86 ῬΟΥΟΥ δπα ν]βάομι οὐ αοα ; «πὰ γοί {δμαΐ 10 18 ῥγοΐδῃμα ὕο δβουὶῦθ 
186 Ἔχ ο]] ποΐθβ οὐὗὁἁ οὐσ παΐασε ἰο αοά, δἰἐβουρὶι πιϊπουΐ ᾿Ἰπ1 οὐ 1π- 
Ῥογίδοθου, Ηδ υπάογίδϊκοα ἰο ἀοίδηα [μ6 στρ ὐδοῦθηθβ οὗ (ἀοα ἀραϊηδὶ 
αν 168 ; Δπᾶ γαοὺ δββογίβ ἐμαῦὺ ΒΟ 688 δπα στρ ΘΟ ΒΠ 688 1η (Δοα ΔΓΘ 
Κα ποίβιηρ ἴῃ θη ; {πδὺ [Π6Υ οδηποῖ Ὀ6 οοποαϊνθα οὗ ὈΥ̓͂ ΙΏ6, ΠΟΡ 
αγριοα δϑουΐ 1 ΠΥ ΟΟΥΔΙΠΙΥ ; δῃα δαὶ ἴο ἰ81Κ οὗ ̓ πυαπρ (οά 
1 18 ΤΩΟΤᾺΪ αὐἰἹθυῦοβ 18 ὈΙΑΒΡΏΘΙΩΥ : --- ([Βαῦ Οα τηδαθ 4}} {πίπρα; 
Δηα γοί {παὶ Πα α1ἃ ποὺ ἀοίδγτωιηθ {π6 οχϊβίθμοα οὗ ρῬαγίου αν τηθῃ (οὗ 
ΘΟΌΣΒΘ Βα αἰὰ πού ἀοίοστηϊπο (μ86 οχιδίθησο οὗἨ 8ΠΥ͂ τηδῃ, 81] ταθη Ῥοϊῃρ; 
ῬΑΓΠΟΌΪΑΥ Τ26})}; --- (πα΄ Πα Ὑ1}} ποὺ ργοϑαχηδ ἴο ἄδην ἰμαὺ ποτ μᾶνθ 
ὈΘΘη ῬΑΓΠΟΌΪΑΓ ΓΟ  ἄθμοο8; δὰ γού {παῦ ΓΠ6Γ͵Θ 18 Ὧ0 ουπαδίίοη [ῸΓ 
{Π6 Ὀ6]16Ε ΟΥἨ ΔΠΥ δυσὶ ργονϊάθμποθβ, δπα {{πᾶὖ 1 18 αρϑυγαὰ πα ῥγοίδῃθ 
ἴο δββουύ οὐ Ὀ6]16 να {μοι ; --ς ἐμαὺ αΟἄ ἰ8 γί, ἀηα {πα }8ὲ166 ΓΘΑΌΙΪΓΟΒ 
{Παὺ ΓΟΎΤΔΓΒ ΟΥ ρυΠΙΒηταθηΐβ Ὀ6 ταθαβαυγθα ἰὼ ραγ οι Αγ ὁ8868, δϑοσογα- 
ληρ᾽ 10 1Π61Γ οἰγουτϊηδβίδηοσδ, ἴῃ Ῥγορογίοη (0 {6 ταϑτῖῦ οΥὐὁ ἀοιμοτῖ οὗ 
ΘΥΘΙῪ παν 4] ; δα γοῦ [μαὺ (ἀοα ἀο068 ποῦ 80 Τηθα8ΌΓ8 Οὐ ΓΟΥΤΑΓΒ 
ΟΥ Ρυ ΙΒ θηίβ ; δηᾶ ἰδαὶ, 1 δ ἀϊ4, Πα που] βυθνογί Ὠυμηδη αῇδίγβ; 
ἐμαὶ 6 σοποϑῦπϑ ποὺ Π:τη86}} ψ τ 1806 ΑἸΆΙΥΒ οὗ τωθῃ αἵ 8}} ; οὐ, 1 ΒΘ 
410ο68, ἐμαὺ μα τοραγὰβ οὐἱυ οο]]θοίϊνα θα 68 οὗ τηθῃ, ποῦ Ἰπα]ν] 0818 ; 
ἐπαὺ ἢ6 Ρυπῖϑηθ8 Ὡ0η6, οχοαρῖί {πγουρἢ {Π6 πἈΠΉ τες 2 δῃὰ {μπιδὺ [Π6 70 
ὙΠ "6 πο βίδίβ οὐὗἩ ξαΐασο σον αγβ ΟΥ̓ ρα πὶ βηταθη8 ; ---- {πα΄ αἸν]Π68 
ΔΙΘ ἀαβουνίηρ ΟὗἩἨ σοηβυγα [Ὁ βαυίηρ [μα (οα τηδάθ τηδη ἴο Ὀ6 ὨΔΡΡΥ; 
Διηα γοῦ 6 δββοσίβ {παὺ (σά τηδάθ τηδη ἰο Ὀ6 ΠΆΡΡΥ ΠοΓ6, δηὰ {μύ {Π6 
6ηα οὗ [Π6 Βυπηδη βίαΐο 18 ΒΔΡΡΙΠΘΒ8 ; ---- [πΠδὺ [86 το] ]ρίοη οὗἨ παίῃγϑ 15 
οἶβατ δῃᾷ οδυΐϊουβ 0 411} τωδῃκιηά ; δηᾶ γοῦ {πᾶ 10 ἢα8 Ὀ6 δὴ ἀΠΚποσΤη 
το {Π6 ρτοαίοβί ρατί οὐ τηδηκιηᾶ ; ---- [ΠαὖὉ νγγχθ ΠΟΙ͂ τααἰογιαὶ βυδαίδῃσθ, 
Δα Αγὰ δβϑυτοα οὗ [1ἴ ; δῃὰ γοί {μαΐ τγὸ πον ποίμϊησ οὗ οἸὙΠ6Γ τηαύίον 
ΟΥ̓ δρ σῖῦ; --- (παῦ {ΠΟ Γ6 18, πάθῃ Ό]ν, βοπιθίπιηρ ἸΏ οἱ" σΟὨΒΌΓαΠΙΟἢ 
θογομα {π6 Κποῦγῃ ῥσορογίϊθβ οὗ τηδίζου ; δῃαὰ γοῦ ὑμαῦ [86 80] 18 
τηλίοτα] δηα τηοτίαὶ ; δῃᾶ {παΐ ἴο βαύ {π6 8βοὰ] 18 ᾿ἱπητηδίθυιαὶ, 15 {ΠῸ 
Βθτη6 ἐδππρ' 848 ἰο Β8Ὺ ἰῃαὺ ὑνγο δῃᾶ ὕπνο ἃγὸ ἔνθ; ---- {πὶ β6] "ἰόν 18 
{π6 στοαὶ ἣν οὗ ουῦ παίυχε ; δῃὰ γοὺ {μπαῦ ππίνεσβαὶ Ὀθμθνόίθῃορ ἰϑ 
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ἐπ στοαῖ ΔῊ οὗἮὨ ΟΣ παίαγο ; --- [μαὺ ΟΠ ΓΙ ΒΌΔΗΣΟΥ 18 ἃ γορα]Π ]οδίοπι 
οὗ {π6 το σίοη οὗ παίασθ, δῃὰ 4 Ὀθπονοϊθηύ δυβίθπι; [μδὺ 18 ΤἸΠΟΓᾺ}8 
ΔΘ Ρυγο; δπηᾷ ἐμαὺῦ 6 18 ἀοίθσταϊηθα ἴο βθοὶς Ὁ σϑηῦηθ ΟἸΥΙΒ ΔΗ͂ 
ὙΠ} 0[η6 ΒΡ] οἱ τ οὗὨ βριτιῦ τὰ ποῖ ΟἸὨσιδὺ Βἰπηβ6} ἰδαρῃὶ 1ὑ 1π 
186 8ρ6] ; δ)πα γού ἃ ρστοδῦ ραγὺ οὗ 818 ὑγ σ8, πρτύσυ εἶν οὗ 818 
ῬὨΙΙΟΒΟΡΙοαὶ Του Κ8, ψ͵8 σι θη ΓῸΣ ὯῸ ΟἾΒΘΡ Θῃα δαΐ ἰο ἀρδΒβίσοΥ 
Ομτιβαδηϊνγ. Ηδ αἷβο ἀθοίαγο ὑπαὶ ὑπ 70 18 ὯῸ ΘΟ ΒΟΙΘΏΟΘ ἴῃ ΤΏ8Π, 
θχοθρί δύ ΠΟ ΙΑΙ]Ὺ ; ---- ἰμαὺ 1Ὁ 18 τοχο παίαγαὶ ἴο Ὀ6]16 0716 τδηυ σοαβ 
[ἤδη ἴο Ὀ6]1θνθ οΠ6. 

Τλυσίηρ ἴπ6 Ἰαὐίου ρατγὺ οὗ {μ6 οἱρβιίθοηῃ σοηΓΥ βου βῃοα ΑΙ 
ἬΥΜΕ, σοβο δουΐθηθθβ οὗ οὐβογναίοῃ, ἃπα οἱαραπύ β8γ]6, Πδᾶγθ 

᾿ Βασαχοα ἴον μἷὶβ τ ηρ8θ 8ὴ οχύίθηβιγθ οἰγου]δίίου, Η6 δββοσίβ {ῃδὺ 
{Πότ 18 πὸ ρου ΡΟ ]6 οοπηθοίίοῃ θοῦ οδιδ6 δπὰ οἴἶδθοῦ ; --- {πα΄ 
[86 Ὀ6]16Ε οὗἨἁ δυοῖ οομπθοίΐοη 18 ΤῊΘΓΟΪῪ 8. τηϑίον Θὲ οαβίομι : --- ἰμαῦ 
ΘΧΡΟΙΘΏΟΘ ΟδΔ ΒΠΟΥ͂ 18 Ὧ0 Βοι σΟὨΠΘΟΌΟΗ; --- [ἢδύ Ἧγ͵ὸ οαπηοῦ 18 
ΔΩΥ͂ ΓΟΆΒΟΏ ΘΟΠΟΙ 6 μα΄, ὈδοδιιΒα δὴ οἴοοί ἢδ8 ἰδίκθῃ θ]166 οῃο6, 1Ὁ 
Ὑ}}} (ΑἸκα ρίδοθ δρϑίῃ ; ---- (πδῦ 10 18 ἀποοδγίδϊη δη ἃ 1.861688 [0 ΔΓΡῚΙΘ ἵΤΟΠῚ 
{Π6 οουγδο οὗ παίαγθ, δηα ᾿η Ὁ 8 1π06]] Πρ οηῦ οδαΒΟ ; --- (μδὲ τὸ σδηποῦ, 
ἔγομι ΔΩΥ͂ ΔΠΔΙΟΡῪ οὗ παίαγο, ἀῦρὰθ {π6 οχίβίθῃοο οὗ δὴ Ἰη]]Προηΐ 
ολα86 οὗ 4}1 {Β:ΏρΒ ; ---- (μα ὑπ6γ 18 ἢῸ σϑᾶϑοη ἴο 6 ]1θνθ ἐμαῖ [86 τπη1- 
ν Υ86 ΡγοοοΘ ρα ἔοι ἃ οϑ086 ; ---- {παὖῦ {Π6Γ6 ΔΓ6 Ο 80]1ἃ δυριμμθηΐβ ἴο 
Ῥτονο {86 Θχϊβύθηοο οἷα (σοα: --- [πΠδὺ ΘΧΡΟΙΊΘΠΟΒ οδη ΕΠΓΏΙΒΙ ΠΟ ΔΙρτ- 
ΤΙ ηὗ ΘΟΠΟΟΥΠΙΩρ τηδίίουβ οὗ βοΐ, 18 1ῃ {Π18 886 1186]688, ἀπ οδἢ σὶτθ 
ΤΊΒ6 [0 20 ᾿ΠΙΌΓΘΠΟΘ ΟΣ ΟΟΠΟΙυΒίοη ; δηα γυοῦ, ἐμὲ ΘΧρουΊΘΠ66 18 ΟἹ 
ΟὨΪΥ συϊὰδ ἴῃ τηδίξουβ οὗ ἔδοὶ, δα {π6 δχϊβίβησα οὗ οδ]ϑοίϑβ ; ---- (Βδύ τῇ 
18 ὈΠΙΨΘΙΒΑΙΥ 8]]ονγϑα ἰμαῦὺ Ὡουμίηρ οχἰβίβ πὶ υποιύ ἃ ΟΆ1186 ; --- {π88 
ΘΥΘΥῪ οἴἶεοῦ 15 Β0Ὸ ργθοῖβοῖν ἀδίουσαϊ "θα {Πδὺ πο οἴμοῦ οἴἶδοῦ οου]ά, ἴῃ 
ΒΌΟΝ ΟἸΓΟυΤβίδῃοθθ, ἤδΥΘ ῬΟΒΒΙΟΙΥ τοβυ] θα ἔγοια {86 οροσαζοῃ οὗ 18 
Ο8.186 ; --- [πα΄ {86 ταϊαίοη οὗ οδι186 18 ΔΌΒΟΪ αὔθ] Υ ὩΘΟΘΒΒΆΤΣΥ (0 {Π6 ΡΓῸ- 
Ῥαρδίιοη οὗ οὔν βρϑοῖθβϑ, δα (86 τορυϊαίίοη οὗἨ οὖν οοπαυοῦ :.--- (δὶ 
ΨΟΪ ὨΤΑΤῪ δοί! 08 ΔΓΘ ὩΘΟΘΒΒΑΓΥ, 8πα ἀοἰθσιηϊπϑαᾶ ὈΥ ἃ ἢχϑα οοπηθούϊοῃ 
Ὀούνθθῃ ὁϑι86 δΔηα οἴἶδβοῦ; ---- [πδ΄ το γ 68 ἃγ6 σϑιι868 Οροσαῦπρ' Π6068- 
ΒΑΓ οἱ {86 Ψ1]]} ; ---- ἰπαῦ τηδῃ 18. ἃ τϑῦα τυϑοβΐηο ({πδῦ 18, Δη ορ)θοῖ 
ΟΡθγαΐβθα οῃὰ ποθ βΒΑ ΠΥ ὈΥ͂ Οχύου ἃ] Θαμ868): --- [Πδῦὺ {Π6Γ6 18 ὯῸ 601- 
ΤΏΡΘΠΟΥ (ὑπαὺ 18, πούμίηρ' Βαρρϑηϊηρσ πιπουὺ ἃ. βο {166 οΔ056) ἴῃ {86 
ὈΠΊΨΘΓΒΘ ; Δα ῃδὺ τηδύου δηα τοί ο ΤΊΔΥῪ Ἀ6 Τοργαθα 88 [6 οΔ 1186 
οὗ Τπουρθῦ ((μαὺ 18, [86 80] 18 ἃ τηδίϑυϊαὶ οδιβθ, δπα {μβουρύ 1(8 
οἴοοί); --- (μαῦ (ἀοά ἀϊβοονοῦβ ἰὸ 8 οη]γ ἰαϊηΐ ἔγαοθα οὗ 818 ομαγβοῦου, 
ΔΠα ὑπαῦ 10 σου ]ὰ 6 δυο ΟΥ̓ Ργοβυσηρίζοῃ ἴο δβοσῖθα [ο Ἠΐτὴ ΒΗΥ͂ 
Ρογίδοιου ψῃὶοἢ 18 ποῦ ἀϊβοονογθα ἰο {π6 41}}} ἴῃ 18 ψόυκβ (ἀπά οὗ 
ὁοῦγΒ6, ὑΠπιὉ 1 νου] θ6 Βαϊ Υ οὐ ργθβυσαρίϊοπ ἰο Ἀβουῖθ6 ΔΥ Ροσίθο- 
(οη ἰο (Δοαλ);;--- {παὖ 10 18. ΠΓΘΆΒΟΠΔΌ]6 ἰο Ὀοίϊονο αοἄ ἰο Ὀ6 ψ|186 δη4 
δρῦς ;-- (παξ σψΠαῦ 6 θα να ἰο 6 ἃ ρογοοϊοῃ ἴῃ αοά τηϑὺ 68 
δἴβοὺ ({παὖ 18, ΠΟ] 688, } 6166, τ]βάοσα, ροοάῃθββ, ΤΩ ΤΟΥ, δηᾶ ἰγυία, 

ΠΏΔΥ ὯΘ ἀοίδθοίβ ἴθ (104); ΘΟΠΒΟα ΘΗ ΪΥ, Ἰη]υδβέϊοθ, {Ὸ]]1γ, τ8}166, δϑᾶ 
ἈΙϑοποοα ΤΩΔΥ 6 ΘΧΟΘΙ]Θ ΠΟΘ 8 1ἢ 18 Οπασϑοίθυ ; --- (μηδὲ ΠΟ ΓΘ ΑΓ ΟΓ 
ἀφο βαδιαν ὁδη. Ὀ6 ΣΑΙ ΟΠΔΠΠΥ οχροθοίθα θαγοπά τδὺ 18 αἰγοδν πόση 
Υ ΘΧΡΟΤΊΘΠ06 Δηα ΟὈΒβοσνδί!οη. 
Ψ Ώ16 Ησνμηθ δπᾶ Βο]ηρΌγοκα πόσα ῥσοραρδίηρ; [Π686 δοηςπιθηΐβ 

ἴῃ Ερ]Απα, Ὑοϊίαῖγο, Πιἀογοί, Ὠ᾽ ΑἸοιαροσί, Εσθαοσγιοῖς 11. Κίηρ οὗ 
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Ῥγυβδῖα, δηα οἰμοσ αἰδι προ ϊβη θα υυσιύθυθ οἡ (16 οοπεϊποηΐ, πα οου- 
ἐβάἀογαίθα ἔον {π6 δυουγθα ρυγρΟΒΘ οὐ δημι ]αὔϊηρ [86 ΟΠ γβδη το] ρίοη. 
ΤΆ ρῥυϊηΐθα σου ἘΒ οὗ ὑμ6 ἰπτθα βτβῦ- πασηθα τεῦ γβ 8.6 ἴ00 γοϊυϊτηϊηοι8 
ἴο Δ πι οὗὁὨ οχίγϑοίβ ἢ Ὀαὺ 1Ὁ ΤΩΔΥ Ὀ6 δβίαίθα σΘΏΘΓΑΠΥ ὑπαὶ ἘΠ 6 Υ Ὀγϊγαΐθ 
σοΥτθϑροηάθησδ, ΒΟ ἢ 88 6 θη Ρυ 1864, ἌΧ Ὦ 118 ἃ ἰοία] ἀϊδτοραγά οἵ 
ἐσαςῃ ἀπά Βοποῦγ, ἱοροῦμοῦ τ] Βα οἷ ἃ αἸβραβίηρ οοτηρουηά οἵ [Ἀ186- 
Ποοά, ΘΩΥΥ͂, τϑ]Π Πρ ΠΥ, Παίγθα, οοπίοιηρί Οὗ ὁπ6 ΔῃμοΙΒοΥ δά οὗ 4]} {Π6 
“ΜΟΥ ἃ, 88 σαπηοῦ Ὀυῦ ΘΟΠΥΘΥ͂ ἃ ΠΟΥΤΊ]6 ᾿ργδββίοη οὐ {π6 βριγὶὶ δηά 
ὑθηάρμου οὗ ἱμῆ 6} 1 γ. [0 18, ΠΟΎΤΘΥ͂ΘΣ, ὈΓΙΠΟΙΡΑΙΥ ἴῃ (86 ροβίβμυμηοιιβ 
ὙΓΟΥΚΒ οὗ {86 Κίηρ οὗ Ῥγαββῖα πδὺ γγχ6 866 8 [ἈΠ] ἀ 6] Ἰοϑίοη οὗ {Π 6 
ΤΆ] ἰδηθὶβ δῃα ΟΡ πο η8 οὗὨ [86 τηοϑὺ οο]ο γαύθα ΡΠ] οβορδοσβ οὗ {Π6 
Οοπεποηΐ, οὗ {με Του πάογβ δηα Ἰορ β᾽αίοσβ οἵ (86 στϑαῦ διηρῖγο οὗ 1ηῆ- 
ἀοΙτγ, τὰ 086 ῬὨΠΟΒΟΡΏΪΟ ΤπΟμΆΡΟἢ ὨΪΠηΒ6}} αὖ {ποῦ μοδά. Εν ΟΥΥ 
βεογοΐ οὗ ὑποὶν ἤϑαγίβ 18 {π6 τ 1814 ὀρθὴ 1π ὑΠ6 1} ἔΔΠΔ1}1ΑΥ δηα οοηῆάθδη- 
ἘΔ] ΘΟΥΤοδρομάθησθ τ] δ ῇ οὐ ῦ ; 8ηα {86 γ6 Ἧ6 566 ἱπαὺ [Π6Υ 6 γ0 
Ρτγοίοπαρα ἀοϊδβίβ, τὺ γραΐ δἰ μοιβίβ; ὑπαῦ, δουρὶ [Π6 παμθ οὗ 8 
ΒΌΡτοιηΘ Βοίησ ἡγ88 βοιῃθυϊ 68 τηθηςοηθά, γοῦ ἰὸ τῦδϑ βοϊἄοτα τηθη- 
Ἐοποά Ραυὺ τῖ στ αιοῦ]ο δηὰ οοηίθιηρί ; δπα εἶ {μου ὭΘΥΘΣ σοησοινοα 
᾿ῦτη ἴο Ὀ6 δηυ ῖηρ᾽ τοτα {πῃ [Π6 1 6]]Προηΐ ῥυΐηοΙρ]6 (Παὺ Δηϊπηγδίθβ 
81} πδίυσο, {86 βοῦσοθ οὗ ᾿ἰΐδ δῃα χτηοϊΐζοῃ, {6 βοηβουίυτα οὗ {ἢ6 υη]- 
ψΟΙΒ6; βμυΐ ἴῃ οἴμοι ταβρϑοίβ οί ν ἀποοηηθοίθα πἹ (Π18 φασί δηά 
τί ἱπδαθὶδηΐβ. ““ Ιἢ ΘΟΠΒΘΑΌΘΠΟΒ οὗὨ [818 ἀοοίτιηο, {Π686 ῬΗΣ]ΟΒΟΡΘΥΒ 
το]οοίοα 411} Ιάθα οὗἨ ἃ ὑσουιάθποθ 8πα ἃ τποσαὶ ρΌΥΘΓΘΟΥ οἵ {Π6 ψοτ]ά, 
ὙΠΟΥ Δϑοσι θα ΟΥ̓ΟΥΥ οἴἴδοῦ ἰο ἔδίθ οὐ ἔοσίμῃθ, ὕο ΠΘΟΘΒΒΙΥ͂ ΟΥ ΟΠ8Π66 ; 
ΒΥ ἀδηϊοα [Π6 οχϊβύθῃοο οὗ ἃ 800] ἀϊδβίιποϊ ἔγσομη ὑπὸ ὈΟΟῪ ; ὑπ 6 οοπ- 
οοϊνοα τη (0 ὈΘ ποίηρ᾽ ΤΊΟΥΘ {Π8Π Δ ΟΥ̓ΖΔΠΪΒΟα ᾿ππὴρ οὗἁ τηδίζου, 8 
ΤΟΥ͂Θ ΙΩΒΟὮΪ6, 8Π ἹΠΡΘΠΙΟΌΒ Ρΐ6οο οὗ οἰοοκ- σουκ, στ οἢ, θὰ [Π6 
γν 668 τοῦιβο ἴο δοΐ, βίδ ἀβ βι}}}, αμὰ ]Οβθ8 41} ῬΟΎΤΟΥ δηα το 0. ΤῸΣ 
δνϑῦ. ΤΟΥ δοκπον]οάροα ποίπιησ ὈΘγομα [86 ραν, Ὡ0 ΓΟΒΌΣΤΘΟ ΟΠ, 
ΒΟ διϊαγα οχίβίθηοθ, Ω0 ἔαΐαγο τοὐγὶ δυο ; (ον Θομπβιἀογθα ἀθαίῃ δ8 
δῇ Θίδγηδ] β]θοΡ, 88 {πὸ ὑοία! οχύϊποιοη οὗὨ ουν Ὀοϊηρ ; δπὰ ἴπογ βιὶρ- 
ΤηΔ ϊΒοα 4}1 ορι ποθ αἀἸδγοηῦ ἔοσι {π686 τῖτῃ (Π6 ἤδπλθθ οὗ βιιρογβίι- 
ὕοη, δἱροίτγ, ρῥγιοδίοσαϊνυ, ἰδ μδίοῖβηλ, δα 140] τυ." 

Θσἢ ἀγα ἐπ6 ψϑυϊοῦβ, σοη γϑα!οἴοΥΎ, δπα ἱτρὶ ου8 ὑθηθίθ Ῥγοτ]- 
ραϊοα Ὀγ {86 τηοβῦ οἸαϊπθηΐ παι ρΙΟἢ8 οὗ τδί 18 ὁ] θα ἀδῖβπι᾽ (8πὰ 
γε ῃ ἢ πανα θθΘῃ ταροδίθα ἴῃ αἰἴδγθηῦ γΔΥ8 ΟΥ̓ {Π6 ΟΡΡΟΒοΓΒ οὗ τονθ- 
Ἰαιϊοι 18 ΟΌΡ 356), Ομ τ ηρ το] σοι, ὑΠ6 ποσβῆρ οὗ αοά, δηά {86 
δχρθοίδοηβ οὗὨ τρδηκιηα τοβρθοίϊηρ ἃ ἔαΐαγο βίαίθ 6 8}}8}} ΟὨἹ]Υ 
844, 1Παὐ ἐπουρσῇ 186 18.468 οἵ [86 Ῥγοδϑηὺῦ ἀΔΥ Ὀγοΐθββ ο 6 {π6 418- 
ΟἸΡΙ68 οὗ παίυσο, πα ἴο σϑοϑῖνθ ΠΟΥ ὉΠΘΥΤΊηρ Ἰπδίγ οὕ 0η8, γοῦ {ΠΟῪ 
αἰ ον ἔσοτη ϑαοῖι οἴμποὺ ἢ δὴ δἰμηοδῦ 6 πα 1688 ναγιοῖγ, Ηδνίηρ στὰ- 
ἀυλΠγ τϑοραρα ἔγοια ἔσο Ὁ τ βυϊδηῖςν ἴο {486, ---- ΒΟΙΔΘ 86 ἀΏΡ6 ΙΕ ν ΓΒ 
ἴῃ {86 παΐμτζα, --- ΒΟΙῺ6 ἴῃ [86 μγον! 6006, --- Δηα ΟἰΠ6ΥΒ δσθη ἴῃ {Π6 
οχϊβίθπος οἵα ἀοα; Ὀαυϊ 8]] οὗ [θὰ ἃ΄ῇθ ὑμδῃϊπηοιΒ ἴῃ σο)θοίϊηρ {86 

1 Βρ. Ῥοσίοιιβ Β παῦρα ἱπ 1794. (Ἰτδοίβ, ρΡ. 266, 267.) 
. 5 γγχ, Ὠνίριθ δ Νδίαγο, ὅζο. οὗ [πῆ46] ῬὨΪΟΒΟΡὮΥ, ΡΡ. 20---42. Μοεὶ οἵ ἴΠ6 ῥγοοράϊηρ 
δἰδιοπιθηΐβ οὐ [6 ΟΡΡΟΒΟΣΒ οὗ ταυοϊδίίοη, 88 Μ6}} 88 οὐἩ ἴο86 ψη] ἢ [ΟἸ]ου σοποογηΐπρ' 
ΤΛΟΙΩΪΒ, ὅτ βοϊοοιοα ἔτοπι Ὦγσγ. 1.916 ηὰ 8 ίονν οὗ π0 1) εἰβιῖοαὶ ἮΝ τίνα Β, βογο ΤΠ οἷν ἰάθῃ- 
τ“ 8] ἜΕΧΡΙοβδίοηΒ ἃγὸ ρήγοη, ἀπὰ ἐμοῖς (8]]δοΐθϑ δσὸ οχροβοᾶ ψ}1}} σγοδῦ ἀθρίδ οὗ δγρισηθος 
δά Ἰρατπίηρ, 
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ἀὐνῖπο (οβ ΠΟΥ͂, δηα ἴῃ τοπουποίηρ {πΠ6 αοἂ οὗ [μ6 Β10]6. [μοὶ υ8 
ΠΟῪ ἰ8Κα ἃ Ὀτιοΐ νἹονν, 

2. ΟΥΓ ἐλεὶν ργεοοορίβ σοποογηΐηφ γιογαῖΐβ. 
ΤΠΟΒΡ ΗΕΈΒΕΕΤ ἀθοϊαγοα {παῦ ΙΏ6 ἢ δ΄ ποὺ ΠδΒΕΪΥ, ΟΥ̓ ΟἹ. 8Γ28}]} 

στουπάβ, ἰο Ὀ6 οοπάδτηηρα, ἡ ἢΟ ἃγὸ 16 ἴο βῖὶπ ὈΥ ὈΟαΙΪν σοηδαι αίοι ; 
- ([μαὖ 186 Ἰπάυ]!]ρσοηοα οὗ ᾿υδϑὺ δῃὰ οὗὨ δῆρον 18 ΠΟ τόσο ἴο 6 ὈΪΔΙηοα 
{Ππ8ῃ {Π6 {πιτϑὺ οοοαβιοηθα Ὀγ {86 ἀγόορβυ, οὐ (86 ἀγονβίμθββ ργοαἀποοά 
ὈΥ οὐ ΒΆΓΡΥ. 

ΜΕ. εἰ ἠηνα Αββοσίθα ἐμαὶ [Π6 οἷν] ΟΥ̓́Τ ΠΟΙ ραὶ ᾿δὺν 18 [86 ΟἾΪΥ 
[ουπαδίίοῃ οὗ τρῃῦ δπα πτοηρ; ὑμαῦ ΠΘΓΟ {πο γῈ 18 ὯῸ οἷν] ἰαιν, 
ΘΥ̓ΘΥΥ͂ ΤΠ ἡπαρτηασηῦ 18 [6 ΟὨΪΥ βίδησαγα οὗ στρα δπα ψτοηρ᾽: --- [μαῦ 
{Π6 ΒΟΥΘΓΕΙΡῊ 18 ποῦ θουπα ὈΥ ΔῺΥ ΟὈ] σαίοη οὗ ἰγαςἢ οΥ 7166, ἀπά 
ὅλη ἀο Ὧ0 ψτοηρ ἴο Π1Β 8) αἴθ ; ---- {παῦ ΘΥΘΙΎ ΙΔ [88 ἃ τἱσῃῦ ἰο 4]] 
{ΠῚΠρΒ, Δπα ΤΑΔΥῪ ΔΙᾺ} σοὺ {ποιὰ 1 6 οδη. 

ΤῸΟΒΡ ΒΟΙΙΝΟΒΕΟΚΕῈ, ΓΘ θΟΪ να 8}] του ἰγ 1πἴο 861-10 06 88 18 ῥγϊη- 
ΟἸΡΙ6, δπά ἐδυρηῦ ἐμπαὺ δ ρεϊου, {86 ᾿υδὺ οὗὨ ῬΟΎΟΙ, βΒθηβιι} γ, πὰ 
ἈΥΔΙΊΟΘ, ΤΩΔΥ͂ ἣς ἰανν }]ν στα ρα, 1Γ ὉΠΟΥ͂ σδῃ Ὀ6 εαϊεῖν ρσταιίιῆαα ; ---- 
ἐπαῦ [Π6 8016 ἔουπάδίοη οὗὨ τηοαδβίυ 18 Ὑδῃ τ, ΟΥ ἃ. Μ1ΒΏ (0 ΒΏΟΥ ΟἿΓ- 
ΒΟΪνῸΒ ΒΌΡΘΥΙΟΥ ὕο ΤΏΘΓΘ 8ΠΙΠηΑΪ8 ; ἰμαὺ τδῃ 11γ68 ΟὨ]ῪΥ ἴῃ (6 ργοβοηῦ 
ὙΟΥ]Α, πα 18 ΟΠΪΥ͂ ἃ ΒΆΡΟΘΥΙΟΙ ΔΏΪΠ2ΆΙ : --- (ῃὺ 1Π6 ΟὨϊοΓ ὁπα οὗ τηϑῃ 18 
ἰο στδιν ἰἢ6 Δρρο 68 δηά πο παύϊομβ οὗ {μα ἤθβῇ ; ---- (δὲ τηοαθϑίυ 
18 ἸΒΡΙΓοα ὈΥ̓͂ 6 Γ6 Ῥγο)υσῖοα ; δῃὰ τΠδὖ ΡΟΪΥΡΆΓΩΥ 18 ἃ ραγί οὗ {π6 ἴὰνν 
ΟΥ το Πρῖοη οὗ παῖυσο. Ηδ Α]8ο ᾿πὑἰπηδίθβ ἐπαῦ ϑα] ΓΘ ΥῪ 18 ΠΟ υἹοϊδίϊοη 
οὗ (86 ἴα οὗ παίαγθ; δᾶ {παῦ ὑμογθ 18. 20 τόσ, Ἵχοθρὺ ἱπ {86 
Πρ οϑ θυ ἀη 688. 

Μτ. ΗΥμΜΕ (86 ᾿πιπλοσα ἱῦ οὗ σσβοβα ῥυΐποῖρ]68 18 ἀἸβρ!αγοά 1η Ὠὶδ 
Ρυϊναῦθ οουτ βροπάθμοθ 1) ταδϊηίδι θα {πῇ 586} ἀθηϊαξ, βοιταουθῆςι- 
τἴοη, ἀηα Πυμ }Υ ἀγὸ ποῦ σιγίιθβ, Ὀὰΐ ΓΘ 18616858 84 ΤΙ ἸΒΟΠΙ ΘΥΟᾺΒ ; 
-- ([μαῦ {Π6Υ δία ρΙΕΥ (Π6 ηαογβίδηαιηρ,, βοὺγ {Π6 ἔθιηροῦ, πα μαγάθῃ 
{Π6 Ἠθαγί ; --- ἰ[μαῦὺ ργ]αθ, 86} πν δ] δύο, ἱηροπαϊ, οδἰοαθθηοο, αὐἱοῖς- 
Π658 Οὗ ἱπουρθξ, Θαβιη688 οὗ δχαργοβϑίοη, ἀϑΠοΔΟΥ οὗ ἰδδίθ, βίγθηρί οὗ 
Ὀοᾶγν, πα ΟἹ] 688 816 υἱγίι68: “πη ΘοηβθαυθηίΥ, ἐμαῦ ἰο νγχαπέ 
Ἰιοπαβίυ, ἰο ψαπὺ Ὁηαἀογβίδηαϊηρ, δηα ἰο τυδηΐ βίσγθηρί οὗ Ὀοάγ, ἃγθ 
ΘαΌΔΙΥ ὑπ6 δι] οἴϑ οὗἨἁ τηογα] αἰβαρρσοθδίιοῃ ; ---- {μαὺ ΔαΌΪΓΘΓΥ πιιδέ 
06 ῥγδοίῖβθα, 1 τηθη που]α οδίδϊη 4}} {πΠ6 δΔαἀνδηίαρο οἵ 16 ; --- ἰΒαΐ, 
1 ρσἝη ΓΑ  Ρσδοίβοα, 1 που α ἴῃ τ ὁθαθθ ο δ ΒΟΔΗΘΔΙΟῈΒ ; πᾶ 
{παΐ, "δ ῥγδοί8θα βθουϑῖ!ν δηα ἔγθαπθμθγ, 10 Του] ὈΥ ἀσρτθθβ οοσαθ ἴο 
6 {πουρῦ ὯῸ ογΐπηθ δ 4}} 1] 

Με. ΑἸΒΒΟΝ, οὁπ6 οὗ {Π8 τηοβὲ ἀδοθηΐ οὗ τηοάοτῃ 1ηῆ 468, Π85 ρίνγϑῃ 
8. ὈΙΟΡΤΆΡ104] δοοουηΐ οὗἉ 1861, δῃηὰ τῆδὲ 15 {6 σϑβαϊῦ οὗ (ἢ 8 πιογαὶ 
Ρογίγαϊῦ ἰἤπογο οσχῃιρθιίθα })ῷ Απλὰ 411] {π6 ρο δ δπᾶ βρίθπάουγ οὗ 
ΠΘΓΑΥΥ͂ Ουἰΐαγθ, ποὺ ἃ β'ηρ]6 [1η6 οὗὨ τλοόσὰὶ ὈθδυΐΥ 18. ῬΟΓΟΘΡΌΪ6. 
ΤΠΘΓΙΟ 18 “πὸ ἔραν οὗ (ἀοά, πῸ γϑνθγθῆοα [Ὁ βδογϑα {Π1ηρ8, πὸ τοσαγά 
ἔογ {π6 νι οατα οὐ [86 ἢυπίδῃ γαοο; Ὀυΐ {Π6 τηοϑὺ Ποαγί 1688 δηα βογαϊά 
6] ΠΒΠ 658, γϑ]η-ῬΊΟΥΥ, ἃ ἀδβῖγ οὗ δαχηϊγδαίίοη, δἀυ]δίοη οὗ (Π6 ρτοαΐ 
δηα ψθϑ]Πγ, οοπίομιρὺ οὗ (16 ΡοοΥ, δῃὰ βιργειηθ ἀδυοίθαηθϑβ ἰο δ 18 
ΟὟ στ πολ η." 

1“ Ο(ὐγτοβροηάρηοθ οὗ ανὶὰ Ηυχμῃς τ τ ΒΟγΟΣΑ] αἰδιϊηρι βῃσ ρογϑομα Ὁ Το ἄοι, 
1820. 4ϊο. 
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Βοῖι ΟΙΤΑΙΒΕ δὰ ἨΕΙΕΤΙΌΒ αὐἀνοοαίοα {Π6 ὉΠ]1ηι164 σταίϊ - 
οΑἰίοη οὗ {Π6 Βοηβαδὶ ἀρροῦεβ, δπα 1Π6 Ἰαϊξον Π6]ὰ (Πα 10 18 ποῦ ἀστϑο- 
ΔὉ]6 ἴο ρο ον ἴο τεραγὰ φαϊἰαπίγψῳ (μα΄ 18, ὉΠ] ] Ἰπίθγοοῦγβο τ 1} 
ΤΑΔΥΤΙΘἃ ὙΓΟΓΊ6Π) 88 ἃ νἱ06 ἴῃ ἃ Π]ΟΥᾺΪ Β6Ώ86 ; δηᾶ {Παΐ, 1 τηθη ψ1}} ο4}} 
1ῦ ἃ γἱοθ, 16 πιυδῦ Ὀ6 δοκπον)οασοα {μπαὺ {Π6Γ6 δα υἷσθβ ψὩ]ΟὮ ΔΓΘ 
ἨΒ6[Ὼ] ἴῃ σοί! ἄρθ8 δηἀ οουηίτιεβί [Ϊ}ἢ οἰμοὺ ψογῆϑ, ὑπαὶ ἴῃ {Ποβ6 
οι πίγῖο8 Β00 ἢ νυ] 68 ἃγα υἱγίιιθβὶ Βούββεαυ, --- ἃ (Ποῖ, 4 ᾿ἴγ, δπά 
6 ἀε δυο α ργοβιραίθ, γῆοὸ βοηΐ [18 ομ]άσθη (ο {πΠ6 ροοῦ- ἤοιδα ἴοσ 
ΒΌΡΡοτί αυτίηρ {π6 τ Π016 οὗ 18 116, δοοογάϊηρ ἴο ἢ18 οσσῃ ρυϊπίθ 
““ (ὐοῃίοϑββίοῃβ,᾽" -- αἷβο δὰ σϑοουσβα ἰὼ "δοϊίπσβε 848 ἢ18 βίαπαάφιιὶ οἵ 
ΖΩΟΤΆ γ. “41 Πᾶν ΟἹΪΥ (ο οομβυ] τηυβο] ἢ," βαϊὰ 6, ““ Θοποογῃΐηρ, 
Πα 1 ἀο. ΑἹ] ὑπ8Ὲ 1 “εεὶ ἴο Ὀ6 τισι, 18 τίσι. ὙΥΒαίονοσ 1 3 εἰ το 
6 ψτοηρ,, 18 γοηρ. ΑἹ] {Π6 τλογΑ ΠΥ οὗ ΟἿ ΔΟΙΟῺΒ 1168 ἴῃ {π6 ͵υάρ- 
τηθηῦ ἷδσοΟ ι ΟΌΥΒΕΪνοΒ. ἴοσῃῃ οὗ {πμο.32 ΑΛπα Ἰυδὺ Ὀοίΐογα [6 ΕὙἼΘΠΟΙ, 
Τανοϊαθοη Ὀγοῖα οαὖ, 1ὖ 18 ἃ Κποπη ἔδοῦ (δ (ἢ6 1468 οὕ τηοτὰ] οὈ]ρα- 
ΟῚ νγ88 Θχρ οἀθα διβοὴρ {π6 1η8416] οἱ8 (Πδὺ δχἰβίθα ᾿ῃ θυ ΓΥ ρατί 
οὗ Εγδῃςα. 
δι οἢ 18 {Π6 ΤΠ ΓΑ ΠΥ ἰδυρθῦ δηα ῥγδοιβοα ὈΥ βοὴ οὗ (μοβα ψἘῸ 

ἤδΥα οἰαιπηθαὰ ἴο Ὀ6 τϑοθῖνθα 48 186 τηββίθτβ οἵ σθρᾶβοῆ. [ὑ ΨΕ͵Θ 0 
ἀΙ βου ἰδ ἰο δαὰ ἰο ἐποὶγ ῥῬγθοθρίβ ΤΘΗΥ͂ δι μ]ΑῪ βἰαιθπηθη ἐδ ἔγοπὶ 
1Π6 Ορροπρηΐβ οὗ σϑνϑίδοη ἴῃ ΟἿΣ ΟὟ {{Π168; Ὀαῦ 88 (ὨΘΥ ΟὨ]Υ το- 
αὐϑοσῦ Π6 Δ᾽ β[1081 πα ἱπησγοσγαὶ ἰδηθίβ οὗ {πον ργθαάθοθββουβ τὶ 
ἸΠΟΓΘΑΒΘΑ ΤΩ] ΠΡ ΉΥ δηα ρ,ΟΒΒΠ6ΒΒ, γγχ6. 88} Βρᾶγ [6 τϑδάν {86 ραΐῃ 
οὗ ρογιυβίηρ' ραββᾶρϑθ ἐμαῦ οαπποῦ Ὀαΐ βῃοοῖς {πὸ τηϊπα οὗ ΘΥΟΥΎ ΟΠ6 
ὙΠῸ ΘΠ υβῆ68 {π6 ᾿ἰϑαδύ γτοραγα [ὉΓ ἀθοθῃμου ΟΥ Βοοῖαὶ ογάθσ, [6 τ.8 
δανογί, βού νοῦ, [ὉΓ ἃ τηοπηοθηΐ, (0 «{Π6 οἴἴδοίβ ργοαάπορα Ὀγ {μ686 ρῥτϊη- 
οἴρ]θ8 οἢ δὴ ὀπέϊγο ρεορῖίο, ἃπιὰ 4180 ου ἐπαυἱάπαϊϑ. 
ΠΟ ΟἿΪΥ ᾿πβίδηοθ ἴῃ ΜΈΙΟΩ [Π6 ἀνονοά το)θοίοτβ οὗ σουϑἰδίομ παν 

Ῥοεβθββθ 188 ΒΌΡΣΘΓΑΘ ΡΟΥ͂ΤΘΙ ἀπά ρογθγῃη)θηΐ οὗ ἃ ὁουπίτν, δηα μῆνα 
αἰτοιηρίοα ἴο αἀἴβροβα οὗ πυσηδῃ ΠΆΡΡΊΠΘ ΕΒ δοοογάϊπρ' ἴο {π6ῚῚ οὐσῃ ἀοο- 
{ΥΠ68Β δηα ψ]βῖ68, 18 ὑμαὺ οὗ Ετδηοθ ἀυγηρ (ἢ 6 ρστϑαίοσ ραγὺ οὔ (Π6 
τονοϊαϊοη, ΒΊΟΝ, 1 18 πο 16}} Κπόοτπ, νγα8 εἴθοίβα Ὀγ {π6 αροίζουβ 
οὗ 1866} }γ. ὍΠο στοαῦ τρδ)ου νυ οὗ {πΠ6 παίοη δα Ὀθοοταθ 1ηῆα6]8. 
ΤΠ6 ἤδη δπᾷ ῥγοίδδδίοῃ οὗ (ἢ ΥἹΒΔ ΕΣ 88 Το ποιποθα ὈΥ {Π6 Ἰορ18- 
Ἰαΐιγο ; δηᾶ [86 δροϊϊίοη οὗ 6 ΟΠ γιβδῃ ογα 88 ρσγοοϊδι θα, Πθδαίῃ 
γγ88 ἀθοϊδγθὰ Ὀγ δὴ δοὺ οὔ [π6 γϑρ]οδῃ ρονθγησηθηῦ ἴο Ὀ6 δῇ δἴθγῃαὶ 
6'Ϊθθρ. Τμο οχἰβίοποθ οὗ {Π6 Πεν, δῃηα {8Π6 ᾿τπτουίδ  ν οὗ {Π6 8οι], 
Ὑγ6Γ6 ἔοττη ν ἀἰβανονοα ὈΥ {86 ΝΔΊΟΠΑΙ Οοηνθηίίοι ; δηὰ {Π6 ἀοοίνηο 
οὗ 1}6 ταβυγγθοίΐοη ἔγομπλ {π6 ἀθδα νγχὰϑ ἀθοϊαγθαὰ ἰῸ ὕδνθ Ὀβθῃ Οἱ υ 
Ῥγθδομοα ΕΥ̓ βαρογαι ἴοι ἔον {86 ἰοτταοπὲ οὗ {π6 ᾿ἰνιησ. Α11 {86 το}}- 
σίομβ ἴῃ {86 του τ ΕΥ6 Ῥγοοϊαἰπηθα ἰο Ὀ6 [6 ἀδιιρῃίογβ οὗ Ἰρτοσαποθ 
8ηα ρῥγάθ: δηὰ 1 γα ἀθογθϑὰ ἰο ὸ {86 ἀπίΐν οὗἩ {86 οομνυθηίοη ἴὸ 
ΔΕΒΌΠ]6 [6 ΒΟΠΟΌΓΑΘΙΕ οἸοα οἵ αἸββαπληαίηρ δἰ μϑίβτῃ (Ὑ ΒΙΟἢ τὴ8 
ὈΙΑΒΡΠοΙμο ΒΥ δἰ ττηθα ἰο θὸ {τα }}} ον ὺ 41} [π6 σου, ΔΒ 4 μαζύ οἴ 
{18 ἀπίγ, [86 οοηγοηίζοη ἔισίμον ἀθοσθοα ὑπαὶ 118 ΘΧΡΓΘ88 ΓΘ ΠΟΙ ΔΙΙΟη 
οὗ 8}} τϑ!ρίουβ ὑουβῃῖρ βου, Κὸ 118 Ἰπνιδύϊομβ ἰο το 6] οι, θῸ 
ἐγδηϑ]δίθα Ἰηΐο 4}} ἔογοῖρῃ ἰδηριιαρθβ.; δηὰ 1 τγᾶϑ αβδβοσίθα δῃηὰ γϑοοῖνοὶ 

1 Ἠιϊνοιίαδ, 6 1᾿Ἐβρτίς, ἴοι, ἱ. ἀἶδο. 2. οἷ. 1δὅ. Ρ-. 176. δέ δέῃ. 
3 Ἐλη1]6, ἴοτ. ἱ, ΡΡ. 166---Ἰ 68, 
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ἴῃ [π6 σοηνϑηίϊοι, ὑπαὐ (Π6 Δἄνογβαγθβ οἵ το] ρου μαι ἀθϑοσνθᾶ τ)8]] οἱ 
[Π6ν οουπέγυ ἱ (ὐογγσοδροπαθπὶ τὶν {Π686 Ρῥγο βίο δηα ἀθο]αγα- 
ΟῈΒ ὝΓΟΓΘ [6 οἰἴβοίβ δοί! γ ργοάποθα, ῬῬΆΡ]16 σου γγ88 αὐτου] 
ΔΌΟΙ Βῃ6α. ΤΠ6 ΘΠσο 68 6 γ6 Θοηνογίθα πο ““ ἰθῃ0168 ΟὗὮἨ Τϑᾶβοῃ,᾽ 
ἴῃ σι ΒΙοἢ, αὐ μοιβίλ αὶ δπα ᾿Ἰοθηίϊουβ Βου1}168 ὑγοσα βιυι ϑυϊ αϊοα [οΣ {6 
ῬΓΟΒΟΓΙ6α ΒΟΓΎ]66 ; πα 8ῃ δοβυγα δηα πα] ΟΓΟΙΒ πη αίϊοη οὗ [Π6 ρᾶσβϑῃ 
ΤΑΥΤΠΟΙΟΡῪ γγἃ8 σὲ 1064 Ὁπάᾶον {Ππ6 {1016 οὗἉ [86 ““ χε]!:ρίοη οὐἁ γϑϑβοῃ. 
Τὴ [86 ρστιποραὶ ομυτοι ΟΥ̓ ΘΥΘΥῪ ἰονγη ἃ ὑυίοίαγν σοαάθ88 νγ88 ᾿πβί} 16 
ΜῈ ἃ. ΘΘΟΓΘΙΏΟΠΥ ΘΑΌΔΙΪΙΥ ρϑαδηθο, ἔγινοϊουβ, δπα ῥγοίδηθ ; δᾶ (86 
ἔδιμβ!θϑ βοϊϑοίθα ἴο ῬϑυΒΟΠΙ 0818 ΠΟῪ ΑἸ ΠΣΥ ὍΘΙ τη β Υ ῥγοθ- 
αὐαΐοθ, τὸ τϑοοϊνοα {π6 δἀοταύίομβ οὗ [Π6 αἰὐδηἀδηΐ τυ 10}ρ4] ΟΠ ΊΘΘΓΕ, 
δηα οὗἁἨ [86 ται δ 68, ΠΟΤ ἔθασ, ΟΥ ἴΌΤΟΘ, ΟΥ πηοΐνεβ οὗ σαϊῃ, δά 
οΟἸ]οοίοα ἰορϑίμοῦ οη {Π6 οοοαβίοθ. Οὐηΐξοπιρέ ἴον τ οὶ ρΊΟΠ. ΟΥ ἀΘΟΘΠΟΥ͂ 
Βδοδίμθ ἴΠ6 ἰαβὺ οὗ αὐϊαομτηθηῦ ὕο {Π6 ρονδγηχηθῃῖῦ; δῃηᾶ [Π6 ρίοββ ἴἢ- 
[γαοοη οὗ ΔΗ͂ πλοσὰὶ οὐ βοοῖαὶ ἀυπτγ νγὰβ ἀθοιηϑθα ἃ ρτγοοῦ οἵ οἰ γίδια, 
ὉΠ ἃ. νἹΟίΟΥΥ ΟΥ̓́ΣΣ Ῥγδ)υαϊο6. ΑΧΚ11 αἰβιϊοίζομβ οὗ τρῃΐ δηᾶ στοῖσ 
γγ Γ6 σοηουπάθα. Τὴ σγοββαδὺ ἀθαΠΟΥΎ τ αταρμθα, ΤΠ ταῖρι 
οὗ δὐμοῖβιῃ δῃηα οἵ τϑβϑοὴ νγὰβ {Ππ6 τϑῖρῃ οὗ ἔθυσοσ. ““ ΤΉΘΩ Ὀσοβοῦρ- 
(ἴοη [Ὁ]] ον ἀρορ Ῥγοβου ΡΟη ; ὑγασοαν [Ὁ] οτνοα δῇον ἰγαρϑαν, ἴῃ 
δἰπηοϑὺ Ὀγθαί] 6885 βαοθββίοῃ, οὐ {δ6 ἐῃποαίσο οὗ Εδῆσοθ, Αἰτιοβὺ (9 
γγΠ016 παύϊοη 88 οοηνογίθα 1πΐο ἃ ἤογᾶβ οὐ δβϑαβϑίηβ. ᾿ΘΙΔΟΟΓΔΟΥ 
ϑηα αἰμοίβια, παηα ἴῃ Ππαηα, ἀθβοϊαίθα 0Π6 δουῃίσυ, δα οοηνογίρα ἱΐ 
Ἰηΐο ομ6 ναϑὺ ἢ6]4 οὗ ταρὶπθ δῃα οὗ δ]οοᾶ." [πῃ ομϑ ρατγὺ οὗ ΕἾΔΠΟρ, 
186 οουχβα οὗ ἃ γἴῖνϑ (({Π6 [ω01Γ6) νγϑβ πωροαβα Ὀγ [μ6 ἀτονηθα Ὀοάϊο8 
ΟΥ̓ {86 τα] ηἸϑύθυβ οὗ γϑ]ρίοπ, βονοσαὶ Ἀπ πάγθαβ οὗ βοτὰ τ γα ἀοβίγογοϑα 
ἴῃ 118 τγαίοβ; ομ] ΛΘ ὍΟΓΟ δοηΐθηοθα (0 ἀδϑίῃ ἴον {π6 δι δπα 
Ἰογα!γ οἵ {ποὶγ ραγοπίθ; 8Πα {Π6 0, ἡγ086 1 ΠΟΥ μδα Βῃ δ) ογβα {μθῖη 
ἔγοτῃ ὑμ6 ὅτϑ οἵ {Π6 Βο]Ἰθσγ, σγοῦα θαγοηοίρα 88 {Ππ6 Ὺ οἱυησ δρουΐ (86 
Κη668 οὗ {πον ἀδβίγουουθ, Τὴ τηογαὶ δπα βοοῖαὶ 868 ᾿γ γα η]οοθοά, 
ΟΥ ΤΑΙΠΟΥ ΟΤῺ ΔΒΌΠαΘΙ. ΕῸὉΣ ἃ τὴ [0 δόδιιϑ Η18 ΟὟ ἰδίθμου νγ88 
ἀθοϊαγθα ἴοὸ Ὀ6 δὴ δοὺ οἵ οἱνίβπ), ψουίῃυ οἵ ἃ ἔγσὰθ σϑρυθ]σδῃ ; δπᾶ ἴοὸ 
πορίοοῦ 1, 88 ῬΓΟΠΟΙΠΟΘΑ͂ ἃ ΟΥη6 {μαῦ βμουα Ὀ6 ρυμίβῃθα συἱὰ 
ἀοαῖῃ. ΑΑσοογαϊηρὶν, ποσιθὴ ἀοπουπορά {Π6}0 ἈυΒθαη 48, δπά τη μο 8 
ὑΠΘῚΣ ΒΟΏ8, 88 ὈδΔα ΟἸΓΖΘΠΒ δηα {Γαϊίογσβ; Ὑ116 ΤΏΔΠΥ ΜΟΙΊΘΗ,--- ποῦ οὗ 
ἴΠ6 ἀγθβθβ οὗ {πὸ δομισλοι ῬΘΟΡΪ6 ποῖ οὗ ᾿ἰπίδιηουβ ταραίϊδίϊοη, δαὲ 
ΤΟΒΡΘΟί8]6 ἴῃ ΟὨδγδοίθυ 8η4 Δρρθᾶσβθῃοο, ---- Β61Ζοα νι βαυαρα ἔθγο 
Ὀούνγθθῃ {π61γ ἰθϑίῃ {Π6 τηδῃρ] θα ᾿Ἰμλ}08 οὗὨ {πον τηυγάογθα οουπίτγ- 
6". ““ ΕὙΔμΟΘ ἀυγὶηρ {818 ρουϊὶοα νγϑ ἃ {μοαίσθ οὗ οτίπηθβ, ὙΠ]ΟὮ, 
αἴνον 411 ργθοθάϊηρ ρεγροίγαϊομθ, πᾶν δχοιύθα 'π {86 τηϊηά οἵ ΘνθευῪ 
βρϑοίϑίου διγδζθιηθηῦ 8Π4 ΠΟΙΤΟΥ. ΤΠΘ τηϊβουῖοθ βυβεγαὰ ὈΥ {δαὶ 
Β]0]6 παύϊοη πᾶν ομδηρδα 4}1 {Π6 ιἰβίοσ!θϑ οὐ {π6 ργθοράϊῃρ βυβδγ- 
Ἰῃσβ Οὗ τοδη κα τπΐο 1416 4168, ἀῃἃ ἢᾶνθ θ6θὴ ϑηπαποθά δηὰ του] ϊ- 
Ρ]1οα πιϊπουῦ 4 ργθοθάρθηΐ, σι ποὰῦὺ ἃ ὨυΡοΥ, πα πλμουΐ ἃ ΠΔΠΊ6. 
ΤΠ ηράοτῃ Δρρβθαγθὰ ἴο 6 ὁπδησρα ἰηΐο ομ6 ργϑαύ ῥχβοη:: (88 
ἸΠΠαδιίδηΐϑ οοηνογίθα πο [6]0η85: δηα ὑπ ΘΟ. ἀοομλ Οὗ τηβῃ 
οοταμηαοἃ ἕον ἰμ6 νἱοϊθηοθ οὐ {μ6 βυγοτὰ δῃὰ Ὀαγομποί, {π6 βυιοκίπρ 
βοδὶ δῃᾶ {μ6 ρυ))οίϊηθ. Τὸ σοπίοιιρίανο πλθῃ [Ὁ ΒΟΘΙΩΘα [ὉΣ 8 
ΒΟΆΒΟ. 88 ᾿ἢ ἰὴ8 Κα6}} οὗ [πΠ6 ᾿Ο]6 πδύοη τγδ8 ἰο]] 64, δῃὰ {πΠ6 στουἹὰ 
ΒΙΓΆΓΔΟΠΘα ἴο 115 ΘΧΘΟΌ ΠΟ. 8πα 108 ποτα]. ὙΠ ΒΙη [88 Βμοσὺ ροτϊοά 
οὗ ἔθη υϑᾶγβ, ποῦ 1088 {πὴ {Πγο 6 τα}]]}]10η8 οὗ αμδῃ ὈΘΙΏρΒ 4Γ6 80- 



ιυΐπο Πἰουοϊαξίοη. Θ1 

Ῥοβϑα ἴο ἴανα Ῥουιβῃθα, 1ῃ ἰῃαὺ δ᾽ ρ]θ οοιιπίτυ, ὈΥ {π6 ᾿πῆἤμπσησα οὗ 
δίμαῖβῃη. γοτα (6 ποῦ] ἴο δαορί δῃὰ θὲ σονεγπϑα ὈΥ 16 ἀοοίγ!πο8 
οὗ του ΟΠ ΣΎ ΕὟΔΠΟΘ, γΠδὲ ογη6 5 ΤΟ] ποΐ τηδηκὶπά ρογροίγαίθ 
ὙγΠαὺ ἈρΌἢ168 σου ]α (ΠΟΥ͂ ποῖ βυθοῦ 1 Ὑ οἱ τορυθ] οαη ΕὙΔΩΘΘ ἢ88 
Ὀδοη Π6]4 ὑρ ἴῃ {π6 ργαβθηὺ ἀδῪ 88 Δ οχϑῖηρ]6 ψΟΓΓΠΥ ἰο 6 ΤΟ] ονγοα 
1π ῃ18 οουπίγυ 
Ὑ 1 τορασγα ἴο [Π6 ᾿Ἰπἤμπσοησα οὗ αἀοίϑηγ οὨ ᾿πάιν!τι418, τ᾽ 6 τυΔΥ Το- 

ΔΤ ὑμαὺ ἴμ6 οἰἴδβοίβ τσ μιοῖι 16 ῥγοάιιοθβ ἈΓΘ ῬοΓΘΟΥ ἴῃ ἀπίβοη τ 1Πἢ 
{π6 ρῥυϊποὶρ 65 ποῦ 115 δανοοαΐθθ ἤδνο πηδϊηϊαϊηθα. 1η οτᾶθγ ἰο δὸ- 
ΘΟΓΏΡ ΙΒ} {Π6ΙΓ ἀ65Ιρη8, {πο γθ 18 ΠῸ ῬδβθθῆθαΒ ἴῃ ΠΥΡΟΟΓΙΒΥ͂ ἴο ψΒΟἢ 
ἔθογ αν πού βυθηλ 64. ΑἸταοβὺ 411 οὗ 16 πὶ αν τσοσῃ ἃ τηδδὶς οὗ 
ἔτι παάβρ, {παῦ (ΠΘΥ ταὶρηῦ βί80 ΟΠ τ β μι Ὑ το {πα Ποαγῦ; -- [Π6Υ 
ἤδνο Ῥγοΐεθββοα ἃ σϑύθυθηοα ἴῸΓ 11, τ Π116 ΠΟῪ ὑγΟΓα αἰπηηρ 0 ἀοδβίσοῦ 
ἴ. 1ιογὰ Ἡοσθογί, Ηορῦοβ, Ἰωογσὰ δμαίγοθοιγυ, ΥΥ οοἸδίοη, ΤΊπααὶ, 
ΟΒΌΌΡ, δηὰ 1ωογτὰ ΒοΙρΌτΟΪΙτα, 6 8}} σΌ ΠΥ οὗ (86 νι] 6 ΠΥΡΟΟΥΙΒΥ 
οὗ Ἰγιηρ, σεθ116 ΠΟΥ ψ6ΓΘ ΘΙ] οΥθα ἴῃ ΠΟ οἶμον ἀθβῖρῃ ἔἤδη 10 46- 
Βίγου 11, (]]1η8, ἐπουρἢ Ὠ6 δα πο Ρ6] 16 ἴῃ (ΒΥ β Δ ηΥ, γεῖ απ] ρα 
Πιτ56][ ἴὸγ ον] οβῆοα Ὁ. ρατγίακιηρ οἵ [Π6 Τόν 8 ΒΌΡΡΟοΥ ; δπὰ ϑμβθβ- 
ῬΏΓΥ δηα οὔποθ ἡγοτ ρου ΠΥ οὗὨἨ (Π6 βαπμθ Ὀδ86 ΠΥΡΟΟΥΒΥ. ““ Βοἢ 
(Ἀ10}}658 Ὀγοΐβββιομϑ, βοὴ στοθθ νἹοϊδίϊομβ οἵ ἰγτυτῃ ἴῃ ΟΠ ΥἸΒΌΔΗΒ, 
σοῦ α πᾶν ο Ὀθ6α ργοοϊαι πηθα ἴο {Π6 πῃίνοσβα ΟΥ̓ {Π686 ΥΘΤῪ ὙΓΠΓΘΙΒ ἃ8 
Ἰη λτηουβ ἀ6βουί οηβ οὐ ὈΥΙΠΟΙΡ]6 8πα ἀθοοπου. [8 11 1688 1 ἈΤΔΟῚΒ ἴῃ 
{Ππουλβοῖνο" ΑἹ] ΠΥΡοΟοΥΘΥ 18 ἀοιθϑίαθ]6; Ὀαῦ ΠΟΠΘ 18 80 ἀοίββίδῃ 8 
848 {μα ὙΠΟ 18 ΘΟΟ]]Υ τυ θη 1 [Ὁ}]} ργοιηθαϊδίοη, ὈΥ͂ ἃ τηδῃ οὗ 
ἰαἸοηΐβ, δβϑϑασηρ [Π6 ΟΠδγδοῖου οὗ ἃ τηοταὶ δηὰ γο] σου 8 1πβίγαοἴο ῦ, 
ἃ. ΤηΪΠΙδίο, ἃ Ῥτορβοὶ οἵ {πὸ ἰσυτῃ οὗὨ {86 ἱπῆηϊς (ἀοά. Ττυΐ 18 8 
υἰσίαθ ρου  γ ἀοἤποα, τη ουλδ 8} Ὁ ΟΙθαγ, δηα σου] οί Υ ἀπάογ- 
βίοοα ΟΥ̓ 8411 τβϑη οὐ δοχηθομ Βθῆ86. Τῆθτθ ολπ ὯΘ ΠΟ ΠαΙτηρΒ ὃ6- 
ἔπσθοη υὐἱοτίηρ συ δηθὰ ἔἸβθῃοοα, πὸ ἀουδίβ, ΠΟ τα]βίδκα8:; 88 δ6- 
ἔνσθθῃ ὈΙΘΟΥ ΔΠα οηἰμβίλβμι, ἔγαρδ ΕΥ̓ δηα ῬΑΥΒΙΠΠΟΙΥ, ΦΘΠΘΙΟΒΙΥ͂ 
Δ ῥτοιδιοη. ΤΎϑηβρτθββίοη, {ΠΟΥ ἔΌσο, 18 ΑΙ ΤΥ ΔΥΒ ἃ Κπόῦσπ, ἀ6 ΠΗ 1{|ν6, 
ἀο] θογαῦα νυ] δὴν. [} 186 βυάάδηῃ τηοτηθηΐ οἵ βίσοῃηρ τοιηρίαιϊοῃ, ἴῃ 
{86 Ποὺγ οὗ πηρυαταρα αἰδοῖ, πὶ 186 Πυϊίοῦ δπὰ ἰσορισδίϊοη οὗ ὑποχ- 
Ρδοίοα δἴδγι, (ἢ6 Ὀαβδὺ τῇδῃ ΤΏ, Ῥϑγθαρδ, Ὀ6 ΒυρΥβοα 1ηῦο ΔΗΥ͂ Β11; 
θυ Β6 ψγῇο οδῃ ΟΟΟΪΙΥ, Οὗ βίθλαυ αθβίρη, δῃαὰ ὙΠ ΠῸ ὈπυΒῃΑὶ 1π|- 
Ρυ}86, αὐΐον ἐἈἸβομοοα, δῃα νϑηΐὺ Πυροοσῖδυ, 18 ποῦ (8. ἔγομι ΠμΙβμοα 
ἀοργανυ. ; 
“ΤῊ τλργα]β οὗ Εοοδοβίοσ δα ΥΥ̓ μαγίο πθοα ἢοὸ οσοϊητηθηΐ. ΥΥ ο0]- 

ϑίοῃ Ψγ)ἷἋ8 ἃ στοβ8 ὈΪΔΒρῃοηοσ, ΒΙουηΐ 80]]1ο 66 ᾿ΐ8 Βἰβίθυ-π -ἰανν ὕο 
ΤΩΔΙΤΥ͂ Π1Ππ|, ΔΠ4, Ὀοϊηρ τοἔιβοα, βμοῦ ἈἸμαβ6] ἢ. ΤΊΠ(Α] τγα8 οΥἹρΊΠΔ}}Υ 
8. Ῥχοίοδίαπί, {Ππ6ὴ ἰ(υγποα ραρὶδί, {6 Ὀγοϊοβίδηΐ δσϑὶῃ, τ ΓΟ ΪῪ [0 
δυὶϊύ {Π6 {1π|68, Δηα γγ88 αἱ {π6 βατηθ {ἰπ6 1 ἈΤΩΟΙΒ (ῸΓ ν᾽ 06 ἢ σΘΠΘΓΔΙ, 
δῃα {πὸ ἰοίδ] ψγδηΐ οὗ ρυϊποῖρ]6. Ηδφ 18 βαϊὰ ἰο παν ἀϊθὰ σι (818 
ΡΓΆΥΘΥ ἴῃ 18 τηοῦτῃ : “ 1 [ΠΟΥ 18 ἃ (ὐοά, 1 ἀδβῖτθ {πα ἢ τλΔῪ Πᾶνα 
ΤΊΘΓΟΥ͂ ΟἹ τη6.ἡ ΗΟ 65 ψτοῖθ 18 1 μονιδίμδῃ ἰὼ βοῦν (6 οδιδα οὗ 
ΟἸ8γ]68 1., θα πάϊηρ δῖπι [31] οὗ βυσοσοδββ, μα ἰυγπϑα 10 ἰο ἴ[Π6 ἀδἔδῃοθ 

1 ΤΠ ἀοίδιῖδβ, οα. τ] οἢ [Π6 δΌοΥα Τοργοβοπέδιοη 18 Του ἀοα, ΠΙΔΥ 6 Β66η αἱ Ἰοηστῃ ἴῃ {Π|Ὸ 
ΑὉδέ Βαῖτι} 8 Μοιηοῖτβ οἵ δοοδίπίεπι ; ΑἸ Οτὰ Ἐ Ποεϊ ἄοποθ ἰπ ΕἼΔΠσα ἀυγίηρ ἴῃ ὙΟΒΓΒ 
1792---1795, νοὶ]. ἰ3.. δῃηᾶὰ Αἀορῃπββ Ηἰ βίου οὐ Ετδϑηοο, νοὶ. 1. νη ϑγδίοπι οἵ 
ΤΠΘΟΪΟρΎ, το], ἱ. ῥ. ὅ2. 
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οὗ ΟΥ̓Οσ 76]], πα τηδ846 ἃ τιοῦῖὺ οἵ 118 ἔλοί ἕο {Π6 ἈΒΌΓΡΟΣ ; 2 ΗΟΌΡο5 
Πἰπη861} ἀπ] ΒΗ ΠΡῚΥ ἀφο]αγοα ἰο Ἰμοσὰ ΟἸδσοπάοη. Μοῦρδὴ μδα πὸ 
Τορατὰ ἴο ἰγαίῃ ; 88 18 δυἹἀδηῦ “ὍΠ. [18 πιμηθγοιβ [Ἀ]βιΠοδοη8 οὗ 
δου ΓΘ, 88 ν76}] ἃ8 ἔτοσα {Π6 γ116 Πγ ροουβΥ οὗ Ῥγοΐδβαβδιηρ Πἰτηβο ] ἢ 8 
ΟἸιβάδη ἴῃ ἴῃοβ6 ὙΘΥΥ ΥΩρΡΒ ἴῃ ΜΏΙΟΣ πα ἰαθουγβ [0 ἀοβίχοῦΥ 
Ομιγιβυϊδη!γ. Ὑο)ίαϊγο, ἴῃ ἃ ᾿ἰθίῖου ΠΟῪ Γαπηδὶϊπρ, τοαυοβίθα 18 
πο πὰ )᾽ ΑἸοαθοτ ἰο (6]] ἔον πὶ ἃ ἀἰγεοῦ δηα ρᾷ]ρδῦ]6 116, Ὀγ ἀθηγ- 
ἰησ' {πᾶὉ ἢ νγα8 [Π6 δαΐδον οὗ {π6 ῬὨΠοΒορμῖοαὶ Διο ομασυ. 19 Α]οτὰ- 
Ὀογῖ, ἴῃ ἴθ ΒΏΒΧΟΓ, ᾿ηϊοστηοα πἶτα {παὺ 6 Παά το]ὰ ἰπς 116. Ὑοϊίαῖγα 
ἢδπ8 ᾿Ἰη6 664 ΘΧΡΓΘΒΒΘα Π18 ΟΥ̓́. Π]ΟΥΤΆΪ] ΟΠΔΓΔΟΙΟΥ ΡΥ ΘΟΙΪΥ ἴῃ ἰδ6 [Ὁ]1ον- 
ἴὴσ ψογᾶβθ: “ Μομείθυν ΑὈὐΡέ, 1 τωιιϑύ Ὀ6 τϑϑὰ, πὸ τιδίύοσ Ὑμοίμον 1 
αι ὈΘ]ΙΘνΘα οὐ ποί.᾽} δ α]80 βοϊδιλη]ν ῥγοίθβδοα ἰὸ Ὀδίϊονο {8Π6 
το] ρσίουβ ἰοηοίβ οὗ (6 Βογηῖθῆ ΘμΌγοΙ, Δ ΓΠΟῸρΡἢ αὖ {Πμ6 δαπιο πη 6 
ἀουθδίοι [ῃ6 οχίβίαποθ οὗ ἃ ἀοα; δηὰ δὖ [86 υϑῦὺ τηοπηθηῦ ἴῃ ψν μοἢ ἢΘ 
ΜγᾺ8 Ρ]οιπρσ (86 ἀφβίγαοίοι οὗὨ ΟἸγΙβυδηῖγ, ἢ θη θα Κποθ ἀπά 
ὩΡ] Πρ ΘΥγ6 πα δάογθα (16 ὡὸοβϑ οἵ ΕΟ γιβῦ, δηὰ γϑοοῖνοα {ῃ6 [ιοβί 
ἴῃ (μ6 οομμππίοι οὗ (π6 ομυχοῦ οὗ ομθ. Τ|8 τἤδῃ νγ8 αἷἰδὸ ἃ 
Βῃαπλο θϑ8. δα] θσοσ, ῆο, τι ἢ8 ΔΑ μαἀομθα τηϊδίγοϑϑ, νἹοϊαϊοα {Π6 
σομβάθηςσθ οἵὨ ᾿18 νἱβι ὕοσβ, ὈΥ ορϑηϊησ {πΠ61 Ἰοι6γΒ3; δῃηὰ [18 ἰοίαὶ] 
ψνϑηῦ οὗἉ 8}] ρυΠΟΙρ]6, ΠΟΤᾺ] ΟΥ ΤΟ] ΙΡΊΟΙΒ, --- Ὦ18 πηρυάοηΐ φυαδοιύν, ---- 
ἢῖ5. ΑΙ Ὺ ΒΟ ΒΌΔΙΣΥ, ---- ἢ18 ῬΟΥΒΘΟΌ Ωρ ΘΏΨΥ, --- 818 θ656 Δ]! οη, ---- 
ἢ18 ὈΠΎΘΑΣΙΘα {ΓΘ ΔΟΠΘΓΥ, ---- 18. ΓΥΤΆΠΏΥ, ---- ΕΒ ΟΥΘΙΤΥ, --- δ18. ῥγο- 
ἤσδου, δπα ΠῚΒ ΠΥΡΟοΥΒυ, Ὑ71} ΓΘ ΠΘΡ Ὠΐτὰ ΓῸΓ ΘΥΘΣ (86 βοΟΓΉ, 88 
Ὧ18 ἀπρουπαθα ρόνοῦβ 11} {πΠ6 ποπάρυ, οἵ πηδηκὶηά. 

ὙΠῸ ἀἰβῃοηοϑῦ, ῬΘΙ] ΣΎ, δηα ρΊΌΒ88 ῥγοῆϊρσδου οὐ ουββοαι, 180 
ΔἰτογπδίθΥ ργοΐεββοα δηᾶ δ) γα ἰμ6 Ἐοιηδη (ὐδίμο]1ο ἀπά Ῥγοίθϑιδηι 
ΓΟ] ρίοπβ, νυ ποὰὺ ὈΘ]Ἰονηρ ΟΠ ΟΡ, δπα τἶιο ἀϊοα ἴῃ 1Π8 νΘΙῪ δοὺ οὗ 
αὐλουῖηρ᾽ ἃ Ποίογϊου 8 [Ἀ]Βθῃηοοα ἰο 818 Ογθδίοσ, --- 88 ν06}} 88. οὗ Ῥαϑὶῃθ 
πὰ οἴπον δανοοδίθθ οὗ 1η δα 6} 1γ, ---- ἀγα ὕοο ῃοίϊογϊουβϑ ἴο σοθάθν ἴἰ 
ὨΘΟΘΒΒΑΤῪ ἴο ΡΟ] αἴθ [686 ραρθ8 τι {Π6 ασία1] οὗ Τότ. 

ΥΙ. δῖποθ (μθη {86 ΒΙβύουυ δηά δοίυδ] δοπάϊ θη οὗ τηδπκὶπά ἴῃ 4}} 
ΔΟ6Β ΘΟΠΟΊΙΣ ἴο ΒΟΥ πᾶὺ ἃ ἀἰνίπο γανοἰδύϊοῃ 18 ποῦ ΟὨΪΥ ροβϑὶθ]6 δηὰ 
ῬΓΟΌΔΌ]6, Ὀαὺ 4180 Δβο αὐ ΙΥ ΠπΘΟΘΒΒΑΓῪ (0 τον ῦ (Πμ6 πὶ ουὐ οὗὨ {Π6ὶγ 
ὈΠΊΎΘΓΒΆΙ ΟΟΥΤΌΡΙΙΟΙ ἃπα ἀσρΘΠΘΥΔΟΥ͂, 8 Πα ἴο τηβκ Κπόνῃ (0 (διὰ 
186 ῬΓΌΡΟΙ οδ]θοὺ οὗἉ {μοὶν Ὀ6)1οΥ δῃα ψουβῃΐρ, 88 »ὰ8}} δ ὑποὶγ ργϑβϑηΐ 
ἀυίι68 δπὰ ἔαΐαγο δχρθοίδίιοηβ; 1ὖ ΓΔ ὴ8Β {παὶ 6 ΘΟΠΒΙΔΘΥ ἘΠΕ 
ῬΟΒΒΙΒΙῈ ΜΕΑΝΒ ΟΕ ΟΟΜΜΟΌΝΙΟΑΤΙΝῸ ΒῦΌΟΗ ἘΒΕΥΕΙΑΈΙΟΝ ΤῸ ΤΗΕ 
ὙΓΟΒΙΌ. 

ΤΠΘΓΘ ἜΤΙ ἴο 6 ΟὨΪΥ͂ ὑνγχὸ τηϑίμοαβ ΟΥ̓ το δὴ Θχ γΘΟΓΙΠΑΥΥ͂ 
ΑἸΒΟΟΥ ΣῪ οὗ ἴΠ6 Ὑ1}} οὗἩ (ἀοα ΠλΔΥῪ 6 τηβϑάβ ἴο τωδῃ : υἱζΖ. 1. Αἥἢ ἱπηπιθ- 
αἀἰϊαΐο γϑυ]αϊίοῃ, ὈΥ̓͂ ἱπβρισαύϊοι οὐ οὐμπουν δα, ἴο δυοσΥ ἱπάϊν! ἀπ] οἱ 
{π6 Πυμπηδη ΓΆΟΘ; ΟΥ 686, 2. Α σοχηχη βδῖ0, δοοοιρδηϊθα τ} ἢ 1η4118- 
Ρυΐδ 0 ]6 ογοαθηςα]β, Ὀοϑίονψεα οἡ βοῖὴθ ἴο Θοηνιμο6 οἴπογθ {παὺ {Β6Υ 
ὙγΟΓΘ δοίυα !ν ἀρ]οραίοα Ὀγ Οοῦ, ἴῃ ογάον ἴο ᾿πβίχιοῦ ὑμθ ἴῃ ἰμο88 
{πῖηρσδ ψ Ιοἢ μ6 ἢ88 μα δ 

1, Βυὺ 1 ὀδῃῃοί βϑοῖὰ γοαυϊβιίο ὑπαὶ {Π6 ΑἸπρσ ΟΥ βμου]ὰ ἐγηεριο- 
αϊἱαίεἶν τη8ρῖ7γ6, οΥ πιαΐε α αἱγεοὲ τουοαΐξίοι ἔθ, ΕΨΕΕΥ ρμαγέϊομίαν ρεῖδοπ 

᾿ Ὀνίρῦ οα Ἰπδ οἰ τν, ΡΡ. 47, 48. 
3. 566 16 γρῃ]οαεῖση τ]ὰ Μὲς Ῥριυές ὧδ Ῥοϊαίζα ἐὲ 9 ἡ7αάαριε ἀμ Ο)ιάϊεϊει, Ῥατγῖς, 

1820, ὅὃτο, 
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ἐκ ἐδ τοουἹα ; ῸΥ οἰ ΠΟΥ 6 τχυϑέ 80 ρον Υ ΠΥ Ἰηβιθηοθ (ῃ6 τη 8 
4ηα «αἰδοιίίοηβ οὗ πιθη, 88 (0 ἰδία διὐδύ {πρὶν μοῖσα δηά ἔγοοάοι οὗ 
δοῦηρσ (ὙΙΟὴ που] θ6 ἰο ΟἿΣ νἱοϊθποθ ἤο Ὠυμηδη ΠδίιΓ6); ΟΥ̓ 686 
θη ΜΟυΪ]ά, ον (ἢ6 πιοϑὺ ραγί, αν σοῃεηϊιθα 1 {ΠΟΙ 60}} ΘΟΌΓΑΘΒ 
Δηα ῥγδοίίσθβ, δηα πᾶν ἀδθηϊοα (ἀοα ἴπ τοῖν ἰἴνθ8; {πουρσῆ {Πποὶσ 
ὉὈΠ4ΟΓΒίΠαἸΩΡΒ ΘΓ ΘΥΟΥ 80 ΟἸΘΑΥΪΥ δπα {1} Υ ΘΟ) πορα οὗ ἢΪ8 μι} 
ΔΠ4 ΘΟμ ΔΗ Π]Θ 5, ἃ8 Ὑγ6}] ἃ8 οὐἁ Ὦ18 οὔθγῃμδὶ ροῦσου ἃπὰ σοαῃοδά. 

Βιυῖῦ ανϑη ᾿ἢ αυᾶ ποτὰ πη]Πἔ[ηρ ἴο νους ϑδΐδ βοπλα ᾿πηπηοάϊαία γανοϊδίίοη οὐ Εἰ μη86] 
ἴο υἱοΐουβϑ δπά ᾿πιηογαΐ ὈΘΓΒΟΠ8, ΠΟ οδη ͵θ Ὀ6 ἀδϑυγοὴ ὑπαῦ (ΠΟΥ σου 6 σοη- 
νοσσία Μή οι α {πον ποῖ τὰΐθον πᾶ ουῦ δοη)6 ργθίθησθ ἴο ρϑυβιιδίία {πϑπηβοῖνθβ, 
ἰδδῦ 10 τν88 πὸ σϑαΐ τονοἰαἰοη, Ὀυὺ ἐπ οἴξοϊ οὗ παίιιγα] ἀραηΐϑ, ΟΣ οὗἁὨ πιο μοὶ Υ δηὰ 
ἃ ἀϊδιατθοα ἱπιαρὶπαίϊοι ἢ ΤΏΘΥ τὴ ἀα ΡΘΙΒαρβ, Ὀ6 ἰογγιῆδα ἴον 86 ργεβοηῖ; Ὀὰϊ 
Ἴδογα 15 ΘΥΟΥΥ͂ ΓΟΆΒΟ. ἴ0 βϑρρτιθμθη, ἴγοτη 8 Κπονῃ ἹΠΗ͂ΓΗΔΙΕΥ ἀπ ἀθργανν οἱ 
δ η ΚΙηᾶ, (δὴ Β. 6 ἢ ΡΟΓΒΟΠΒ ᾿νοῦ] 5001 διὸ ΠΟΙ [ΟΥΤΟΓΒ τὶ τὰ ὉΠ οἷν δοοιβιοιμοα 
ΔΥΡΌΠΙΘη 8 (ὉΓ αἱ βοίβιῃη δηά 1ηΒ46}}γ. 

Ἰπάεροηάθηςγ, όνψανογ, οὗ τἰ6 ἐποβέσοσον οὗ Ἰπυτηδαΐαία σουθ]δίίοη ὑὸ οΥ̓ΘΤῪ πιδῇ 
ἴῃ ῬΔΡΠΟΟΪΆΓ, -- ΒΌΡΡΟΒΙηρ ᾽ὑ ἴο 6 ἴδ18 τηδα6, --- στολῦ δπὰ υὑπίνογεδαὶ οοηἤιβίοη 
ποῦ ὰ Ὀ6 {Ππ| ΤΘ5}}1. “10 πσουἹὰ ὑπῃίησα οὐγ᾽ τιϊπβ; ᾿ὰ που ὰ Ὀγολκ {π6 πλλῖη- 
Βρτίησ οΟὗὨ ἴΠι6 πιῆ 8] νου], δητὶ ἐΠΓΟῪ ἰδ Ῥ8. Κ ̓ΐο 16 δία οὐἁἨὨ τροσγα] οἴιθοβ. [ἢ 
σου τοπθυ ἀποθγίϑ! Π ΘΥΟΣῪ ΟΥΙΘΤΊΟῚ οὗἉ τἱρῦ ἀπὰ στόηρ, οὗὨ ἐγυϊῃ ἀπ ὄσγου. [δ 
ἹΟἿ]) βοὺ 851.(16 8}} [8086 τὰ ]68 ΟΥ̓ Ὑ Β]ΟὮ πγ6 ἰΘΆΓη, ἀπ γθάβοῃ, δηὰ 7.4.6. 1{ που]ὰ 
ΓΘ. ἀονη ΘΥΘΥῪ ὈΔΓΓΙΘΡ ΟΥ̓ ΓθΆ80π, δπα ἰοῦ [86 ΤἌΠΟΥ ΙοΟβῈ [0 ὈΙΔΥ ἤδ νυ 168. 
ἔτϑο 8, δηὰ ἱπάδυϊΐσα μῸΓ πιοϑὲ ἀο] τίου ἀγθΆπι8. [0 ψου]α ἀοβίγου {1|ὸ ἔγοθάοηι ἃ8 
ψὙγ6}} 83 (6 ΧΟσΌΪΑΓΙΥ ΟΥ̓ ΟἿΓ πη 18, δπα σοπλροὶ 8ῃ ἱπυο ΠΙΆΓΥ δϑβοηὶ ἰὸ ἢ δίονου 
Οοιὲ πὰ σδὺ Ὀ6 βιιρροβοα ἰο ἀϊοῖδίο ; " δηά, ἴῃ βῃῃογῖ, [8 τοῦ] 41} (πΠ6 του] πῖτἢ σοη- 
ἰππιαὶ ᾿πηροβίιτοϑ ἐπα ἀ 6] 15]0}8 ; [ὉΤ, ΠΓ ΘΥΘΥΥ οη6 Δα 8 τονϑ]βίίοπ ἴο ἢ π186], ΘνΟΓΥ 
ΟΠ6 πιὶρἢῦν ῥχγοίοηι ἴο οἴβοσβ νπαῦ ἢ6 Ρ]Θδβθα ; δῃᾳαἀ ὁπ πῆὰῃ τσ Ὀὰ ἀοϊυἀραά Ὀγ 
ἐπα ργεΐθῃσθ οὗ ἃ γονοϊαύοη τ)διῖ6 0 ἈΠΟΙ ΠΟΥ, ἀσαϊηϑῦ Δ ΘΟΧΡΌΓΘΒ88 τονοϊαίΐοπ τηλᾶς ἴῸ 
Βῖτηβ6} . Απά ε}}|5, γ76 ΠΏΔῪ ΘοΠο 6, σου] οἴζοη ΠΔρΡθη ἴτοπὶ ταῦ να ΘΧΡΟΓΙΘΠ 66 
ΘΥΟΙΎ ΑΥ̓͂; ἴον 1 Ἰηθη ολἢ Ὀ6 ρογνογίθα ὮὈγ ὅδ6 αγίβ δηεὶ ἰπϑι πη δίϊο 8 οἵ ΟἸΠΟΓΒ, 
ρδιηδὲ ὑΠ6ῚΓ ΟὟ ΓΟΆΒΘΟῚ δηα 7 σπιοηῦ, {Π6Υ πἶρ]Ό 88 γὶ}} Ὀ6 ργονδιοὰ ὑροη ἴο 
δοῖ ϑραϊηβύ 8 γανοίδίοη τηδᾶθ ἴο ἔποπὶ; βουὴ σανοιαίοηβ δου ὰ Ὀ6 ἐμίησβ 88 Θοπι- 
ΤΟ 8η6 ΓΔΠ111}87 ΔΠΊΟΠΡ ΤΏΘἢ 88 Γϑβθοη 1186] |8. 

Ἰτηπηοαϊαία τογοϊαϊοηθ, ὑμογοίοσθ, ἴ0 δΥ̓ΘΡῪ ῬΑ ΟΣ Ἰπαϊνιαυαὶ, 
σου πᾶν Ὀδθὴ 666 1688 δῃα βαρογῆποιβ; ὑπο Υ σουἹὰ αν θθθὴ 
ἘὈΠΒΌΣΔΒ]6 ἰο ἐπ πλα]θϑίυ δηα ἤοηουν οὗ ἀοά ; (Π6Ὺ πψουϊὰά αν Ὀθθῃ 
᾿ποίϊδοϊαδὶ ἴο {86 δῃα8 [Ὁ ψ οὶ ΓΠ6Υ 6 6 ἀδδιρηρα ; δια σου] ἤαγο 
ΔΓ οα ΟΟΟΔΒΊΟῚ. ΤῸΣ ΤΩΔΏΥ ΙΩΟΥῸ ΡγΓδίθηοθβ ὕο ᾿ωροβύαγοβθ ὑμδῃ {Π6ΓΘ 
ΔΥΘ ΠΟΥ͂ ἴῃ {π6 ποῦ]ά. 

2. ΤῈ ΟὨΪΥ οΟἾμΟΥ ψΑΥ ΟΥ̓ Ὑ ΒΙΘῺ {μ6 αἰνίηθ 01} οἂῃ Ὀ6 τουθαὶ θα 
ἴο τηδηκὶπά, 18 (μα ψ οἢ 1Π6 δουὶρύυγοβ αἴστα ὑο μαναὰ δοίπδ! γ θΘ θη 
ΘΔ] ογοά ; νἱΖ. {π6 υδὶ ἔγιηρ οὗ οογίδ! ἢ ΡΘΥΒΟῺΒ ὅο ἀθοΐίαγρα ὑπαὺ ψ}}} 
ἴο οἴμοτβ, ὈῪ ᾿ηίᾺ}}}0]6 βρη ἀπ νι θη ὑπαὶ {Ππ|6 Ὺ ἃγθ δι πογδοα 
Δ. ΘΟ ἸββιομΘα ὈΥ͂ ὅοά. Ὑγμαὺ {Ππ|οβ6 δνιάθησθθ ἃγθ, Μὴ] ὃ6 
ἀϊἰβουιδοά 1 ἃ βυρβεαυθηῦ ραρθ. [Ὁ 18, μοσθνοῦ, θὰΐ ΥΘαΒΟΠΔΡΪῈ ἰο 
ΒΌΆΡΡΟΒΘ {μαΐ ἀϊν᾽πα γον αιοηβ Βῃοι ἃ 6. οοτηχ 64 ἴἰο ψτιθην, ἴῃ 
ΟΥΩΘΣ {μα {Π6ΥῪ ταρσηῦ θ6 ρῥγοβουνθαὰ ἴὸσ {π6 Ὀδηοῆὺ οὗ τιδηκι πὰ, δπὰ 
ἀεἰνογοα ἀονη σοηυΐηα 8πα ἀποογγυρίθα ἴο ροδίθειγι: ἔογ, 

(1.) Οταῖ Ττααϊάοῃ 18 80 ἀποογίαϊη δηα 80 1ηβθοιτθ ἃ σά6, ἐπαύ ἰἐ 
ἃ τονοἸαυοη οἷαϊμλῖησ' ἴο 6 ἀἰνίπο 6 ποῦ ἰγδηϑιημ 64 Ὁ ττιπρ, Ὁ 
οδηηοΐ ΡΟΒΒΙΌΪΥ Ὀ6 ὈΓδϑογνϑθᾶ ἴῃ 18 ΡΟΣ, ΟΥ̓ ΒΕΥΥ͂Θ ΙΩΔΙΚΙΠα 88 ἃ 
ςογίδιπ στὰ]α οὗ [1 δπα οἵ ΠΠἴ6. 

Ιῃ ]υδἰταιίοπ ΟΥ̓ [818 τοπιαῦίκ, 76 ΠΊΔΥ οὔβοτνο, ἐπαὺ γι πρ' 15. ἃ ΤΊΟΤῸ ΒΘΟΌΤΘ Π16- 
ἐποα οὗ σοπνθγαᾶπορ ἐμπδη ὑγμα ἰξίοη, Ὀοΐηρ ποῖ αΠον 80. 1180] 0 ᾿πν ] ΠΙΆΤΥ Ὠλἰ βία Κοδ, 

ΥΟΙ, 1. » 
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{σου ἢ Ἡο ΚΏ685 ΟΥ̓ ΠΠΘΙΏΟΤΥ ΟΥἩ ὉΠ ἀοΓβίδπαϊηρ, ΠΟΙ 80 Βυ 76οὐ ἰο γοϊ πα Α ΡΥ [Δ]5:ἢ-. 
οαἰοἢ8, ΒΌΡΡΥ Βϑἰοἢ8, ΟΥ 81 0}1008, ΟἰΓΠῸΡ οὐυΐ οὗ πιδ|ῖοθ ΟΣ ἀοβίσῃ. “10 ἰβ αἰδὸ ἃ 
το μοα οὗ ΠΟ ΘΥ̓ΆΠ66 ΙΠΟΓΘ παίιγαὶ ἀπά πυπιδῃ. 10 18 ποι ίηρ Ἔχ ΣΟΓΪ ΑΓ ΤΌΣ 8 
Ὅοοϊς ἰο Ὀ6 ἰγδηϑιι 6 ρυγα δηᾶ θπίγα ἴγοιῃ μαποσϑίίοη ἴὸ σοπογδίίοῃ ; θυ ἃ {Γ861- 
ΕἰΙΟΏΑΓῪ ἀοοίγηθ, Θβρθοῖδ!ν Σὗ ἰδ Ὀ6 ΟΥ̓ ΔΠῪ ΘΟὨΒΙἀΘΓΔΌΪ]6 ἰδησί, οδηποῦ ΣΘΑΙ ὈΘ 
ῥγεβοινοὰ πιϊδβουΐ ἃ ταϊγβοῖθ, ψἱπουῦ 086 ΟΟσδβίοπαὶ ᾿π θγροβιθιοη οὗ ΑἸπιρδιγ αοα 
ἴο ΤΟΠΘῪ [86 ΠΘΙΠΟΓΥ οὗὨ ἰὸ δ ραγίϊουϊδν πύον δ]β, ΟΥ 818 σοῃύϊ 8] δϑαιϑίδηοα δηᾶ 
ἱπϑρίγαίϊΐοη ἴο Κορ ἰδ αἰνγαγβ αἰϊνβ δῃὰ υἱρόσοιβ. [10 18 1 κουγῖβα ἃ ππθὶβοα οὗἁ οου- 
γ  ϑῃο6 ΟΣ οοπιρίοίθ δηα πη υσπι, ργεδθηϊίηρ 1086 10 8}} αὖ οῃ 66, δῃὰ (0 8}] δ!κο, 
ἴο Ὀ6 οοιμραγοα τοροῦμοῦ; ΒΘΓΘα8 ἃ ὑγα ΠΟΘ ΥΎ ἀοοίτῖπα πηυϑὺ 06 Θομιτηυπίοδῖθα 
ὉΥ 6116 δηὰ 110|16, δπὰ “στ  πουῦ ἀουδὺ οοιηπηυηϊοαϊοα αἰ ΓΘ ΠΕ αἱ ἀἰ ἴδγθηῦ εἶπλθϑ 
Υ ἀϊδογοηῦ Ῥουβοῦβ. [Ὁ ἴβ, ΠΊΟΥΘΟΥΘΥ, ἃ ποῖ μβοα ΟΥ̓ ΘΟΠΥΘΥΔΠΟΒ ἸΠΟΓΘ 9ΌΠΟΓΑΙ δηᾶ 
ἀιδοιιθῖνθ. Αἱ πιδη᾿β ΤΙ ΟΠσΒ τθϑοῖ ἐαγί μον ἴμδη 18 Ἰσοτὰϑ ; δῃα ΒΌΓΕΪΥ νγ6 ποθ ποῖ 
Οὔβοσνο {πδῦ 1ὑ ἰδ (Π6 Ῥτγδοῖιοα οὐἩἨὨἁ τδηκίπα, ἩΠΘΏΘΥΟΥ {ΒΘ Υ που]ὰ ΡῈ} 15 Δα γηρ;, 
ἴο Βαυθ ἰὸ τυ θη οΥ Ὀγἰηϊθα ἴῃ ἃ Ὀοοῖ." ἢ 

(2.) ΕἌΓΙΒοΣ, ἐσρογίοποο ΒΆονγΒ ὑμπαὺ συλ την 18. ἃ τηοί Βοα οὗὨ οΘοπυοΥυ- 
866 ΙΏΟΓ6 ἰαβίίηρ {πῃ γα 10. 

Τὸ 8 δὴ οἷά δηὰ (για ορβογνδίΐοῃ ὑπαὶ ἃ γοσὰ μοασὰ ροσίββο, Ὀὰὺ ἃ Ἰοϊίου τυ θη 
Τοιηδίηβ.Σ “6808 ΘΟ γΙϑὺ 18 βαϊὰ ἴο αν ρογίογῃμθα ΤΔΠΥ ΟΥΠΟΥ ταΐγδο] 68, απ ἴο αν 
ἀοηθ ΤΩΏΔΗΥ ΟΥΒΟΡ πῃ ΘΙ Δ ΟΥ̓Δ Ὁ]6 (Ὠίηρβ, Ὀ681:468 8086 οι πᾶν ὈδΘοη σοπιη ρα ἴο 
Ὑτὶηρ ὃ; Ὀαΐζ, ΟΌδβογνθ, ΒΟΥ τη οἢ τοῦτο ἐἈΠ ΔΓ] ΤΘοογὰ 15 [ΠΔΠ} ΤΏΘΓΟ σορογῦ; [ἢ6 
ἔστ, σοι ραΓ Εν ΟΙΥ Βροδκίηρ, Ὑγθϊοἢ σοῦ σι υθῃ, ΔΓΘ Ὀργοβοσνϑὰ δηὰ ογοαϊ θα, τ }116 
{86 τλϑηγ, τ μΙΟΙ τ ΓῈ πού τεοογα θα ἴῃ ττλθηρ, μανο Ἰοηρ ϑίποα Ῥθθη υἱίθυ]Υ Ἰοβὲ ἀπὰ 
Ἰογσροϊίθβῃ. “ΕνοὺῪ {μην οὗὁἨ ΒΥ ΘΟΠΒΘαΘΠ66 γἯ ἄ681:γ6 0 αν ἴῃ ψτιησ. ΒΥ 
1818, ἴᾶνν8 ἃσθ Ῥτγοπιυϊραίοα; ὈΥ [Π|18, αγίβ δῃα βοίθῃσαϑ 8.6 Ὀγορδραίβα ; Ὁγ {μι 18, 
{1.108 ἀπ οϑίδίββ ἃγθ βοουγοᾶ. Απὰ τῇδ ἀο γα ΚηΟΥ͂ οὗ ἀποιθηῦ ἰδίου, Ὀυὺ [86 
1116 τμδὺ σομλοῖ ἀοντ ἴο 8 'π ὈΟΟΪΚΒ πὰ νυ τι ηρθ} Ὑτδαϊἴομ ραββοίι ΔΎΔΥ {Π|κ6 
[86 πιογηϊηρ οἷοι ; θυῦ ὈΟΟΪΚΒ ΠΔΔΥ ᾿ἶνα ἃ8 Ἰοὴρ 88 ὑῃ6 ϑιη δἃῃὰ τροοῃ δηάυγοί." 4 

ο (8,) Τὸ {πὸ ργϑοθαϊηρ' Δγραμηοπίβ ΤῸΣ {86 πο ] 688 δηα ΘΧΡΘΟΊΘΠΟΥ 
οὗ υυιύΐθη σονοϊδοη, δγιβίηρ του [86 ἀποδγίδι τυ οὗ οσγὰὶ ἰγδα οι, 
ΘΗ [Π6 στγοαΐου ΒΘΟΌΣΙΥ δηα δανδπίασοθ οὗ τυ πρ,, γ76 ΤΑΥ͂ Δα, Βα 
10 15 ΘΟΥΔΙ ΠΥ ΤΉΟΓΘ [ΔΙῚ ἅμα ΟΡΘη, ΤΊΟΤΘ ἔγθα τόσα βυβρίοοη οὗ 8ΏΥ͂ 
ἔχασα ΟΥ σοηγνη66, (0 Ὠᾶνα ἃ ΤΟ] ΡΟΝ Ῥτθβογσνϑ 1 ψτϊηρ, 6 γα ἴο 
ἴο Ὀ6 τοϑα δῃα θχδμιηδα ὈΥ 4]], δη το αν 10 Ἰο ἵν ΟΕ] ἢ ἃ ἔν, 
ἴο 6 ὈΥ μοὶ οοιητηπηϊοαίθα ἴῃ αἰβοοῦγβα ἴο Οἴ6.8; 8ἃ88 5ὸὺ {ψ0 
ῬΘΥΒΟΏΒ ΘΧΡΥΘΒΒ [Π6 Β8Π16 {Ππὴρ' ΘΧΘΟΙΥ ἴῃ [6 ΒΔ Π16 ΤΩΔΏΠΘΥ, ΠΟΙ ΘΥ̓ΘΠ 
{6 βδῃγ6 ῬΡ6ΊΒΟῚ αὖ ἀ"ἶἴδγθηῦ {1π168. 

ΤΟ Βϑαίμθη ΡΒ] βορθθῦβ μδὰ ἰμεῖν ὁσοίοτίο δια δβοίοτὶο ἀοοίγϊ 68, 88 {860 ἀ15- 
{προ θη 6α (μοπὶ ; {μα΄ 18, ΒοΠ16 ὙΒΙοΟΝ ΓΠΘῪ ΠΘΏΘΓΑΙΙΥ ἀσ᾽  γογοᾶ, δπᾶὰ οἴμοῦβ πὶ ἢ 
ΒΟΥ οομμπιιηϊοαύθα ΟΠΥ ἴο ἃ [δνγ βεϊθοὺ δυαϊζοσβ; Ὀὰΐ {μ6 ὅγβί ργοραραίογβ οὗ 
ΟΒυιβυϊδηλγ, ἱτπονίηρ Π0 δας ἀἰδιυϊποίίοηβ, ἀδ] Ἰνογοὰ {116 τολοΐδ ἀοοίτ! 6 τ ἐπ [ΒΟΥ 
Ῥτοίεδββοα 0 αν χϑοοὶνοα ἔγοα ἀοὰ. ΤὮδ οδίμοη ῥγίθϑίβ μδα {Π6ῚΓ σαγϑύθγιθβ, 
ὙΠ Π1Οἢ 6,6 ὅο Ὀ6 οΟποθα] θα ἤγοιῃ {86 ῥγοΐδηθ συἶΐσαν ; θὰ ΟἾὨΥ ΒΕ ΔΏΣΥ οδῃ πον Ὀ6 
τηδὰθ ὕοο ρυ]16. ίοδί Οἵ Βοὺ γϑ]σίοῃβ 4130 8.6 δοτητηιἰ6ἃ ἰο τϊθηρ ἴον [86 υδ6 οὗ 
ΠΟΙ͂ ῬΑΥΟΙΘΌΪΑΥ ὈΓΟΙ 8808; δηὰ ἰδ σου] Ὀ6 ἃ ργο)υάϊοα ἴο {μ6 Ομ νἰϑυϊδη το σίοι 
1 αἰὰ ποῖ ΘΌΪΟΥ [86 βδῖηθ δανυδηΐαμθ. “ἼῈῈ 968 αὰ ὙΒδὺ {Π6γ οΔ]]6ἃ δὴ ΟΥΑΙ 
Ἰανν, 88. Ὑ56}} 88 ἃ τογί θη ΟὴΘ ; δῃ [86 0Π6 88 γΧ76}} 848 [86 ΟΥΒΟΥ ΓΠΕῪ δββογίθα ἴο βανθ 
θδϑη ρίνθῃ ὈΥ ἀοἄ οχα Μουπὶ δ83|Π8] ---- [86 οτγαὶ ἴο ΒοΥΎ 6 88 ἃ οοπητηθηΐ ΟΣ ΧΡ Ϊ]Δ8- 
(ἰοη οὗἩ {86 νυ θη αν. Βαῦ ἱῃ Ῥγοοθβ8 οἵ {ἰπὴ6 ὑπ 686 ΓΒ ἸΟῺ5 τα} Ρ]16α 80 ἔδεϊ, 
1πδὲ (88 96» ἔουπαᾶ 1ἴ ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ [0 ΚΘΘΡ {πον ὑγϑα το ὴ8Β 0 ἸΟΏΡΌΥ 88 ἐγ ἰἰο δ, 
Ὀυὺ οομτα! θὰ ἰΒοτὰ ἰο τὶ πρ; δηὰ ΓΠΘΥ ΔΓ6 πον Ὀγοβοσυθά ἴῃ ἰδ ὈΟΟΚΒ οδ]]οα 

᾿ ΒΡ. Νονίομ β ἤὔουκβ, γνο], ἰν, ἀἰβϑοσί. 2. Ρῃ. 19--- 28, 8νο. οὐΐξβ, ΤῊ βδῖὴθ 1ἴπθ οὗ ἀσχι- 
ΠιΘηΐ, δπΠἃ ὨΘΑΥΪΥ 1Π ΒΙΤΉΣ Δ, ἰΟΙΤΏ8, 18 βίδίθὰ δηὰ ἱ]Ἰυϑίταίοαὰ ὉῚ Αγοδθίβῃορ Τλ]οίδοι, 
ὙΟΥΚΚΒ, νοὶ. νἱ. ὑῃ. 233. εέ δεᾳ. Τωπάοῃ, 1820. ϑγο, 

2 γοχ δυάϊία ρογὶΐ, ᾿ἰτογὰ βοσὶ ρα τηδποῖ. 8. ΦΌΒη ΧΧ, 80. χχὶ, 2. 
4 Βρ. Νεον το ἸΟΓΚΒ νοὶ]. ἷν. Ὁ. 34. 
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ἔδις Ταϊπα 8. 8.0 {411}0]6 18. ὑγαά!ΐοη, 80 πιο ΤΔΟΣΘ δοοῦγα 18 γὶηρσ, αυε ἴῃ (ἢ 9 
ορ᾿ πίοῃ οὔ ἴ86 στϑαίεβδί ὑγδα!οη ϑῖ8: δᾶ 16 186 ἀοοίγίπαβ οἵἉ γϑ]ρίοπ τουβῦ, 008 
Εἰχὴ6 ΟΥ Οἴου, Ὠ6 ψτιἴθη, [Ὁ 18 ὈΟΓΙΘΥ δι ὶγ 0 Βᾶνα ἰβθλ τισι θη Ὁ ἱπδρίγοὰ βὺ- 
Ἰδογβ δἱ ἄγβιὶ, [μβδῃ ὉΥ Οὐδ 8 δίγεγσδσαβ." 

(4.) 1,Δβ|]γ, [πὸ ἱπηροτίδποα οὔ {86 τηδίϊογ, {π6 ναυϊϑῖυ οὐ {86 δὉ- 
͵6οῖθ, δῃὰ 186 ἀοϑίσῃ οὗ 186 ᾿πβ τυ οη8, οοπίδιποα ἴπ {Πο86 ὈΟΟΚΒ, 
ὙὙΒΙοδ «6.078 δῃὰ ΟἸ ει βεϊδμϑ δοοοιῃΐ ἴο Ὀ6 Ββδογϑα, δ δαάϊ]οηδὶ 
ΤΟΆΒΟΏΒ ΜΏΥ {ΠΕ Ὺ μοι] Ὀ6 σοχηται6α το τσ. “ΤῺ πηδίΐον 18 
ΟΥ̓ πο 1688 ἐμηρογίδηος ἴπδπ (Π6 8016 Μ}}} οὗὔἩ αοἀ δηᾶ {Ππ6 βαϊναίίοι οὗ 
ΤῊ ΔῊ ΚΙΠα, ΟἿΣ ἀν Πογα πὰ ΟἿΓΡ ΒΑΡ μ688 ΒΟΥ δου ; δηα ᾿ἢ δηγ- 
{πὶπρ ἀσβουυθθ 0 ὃ6 γί, ἀο ποῦ ἴπ686 {Π]ὴρβ [ἀθβοσν ἴο ὃθ 
ΤΘΟΟΓαρα] ἴῃ {μ6 ταοβέ Ἰαβίϊηρ' Ομασδοίοσβ Ὁ ΤῈ6 βυθ)θοίβ ΚΟΥ 1Β6 ΔΓΘ 
ΨΘΓΥ ὙΑΓΙΟΌΒ, ὨΙΒίΟΥΙΘΒ οΟὗἉ {1π168 ραϑύῦ δηα ρῬγορἤ6Ο168 οὗ {π]ρΒ ἴο ΘΟη6, 
ΟΥ̓ΑΙΙΟΠ8 8δ:πα ΘΡ᾿8.168, Βι1 0] 1τη6 ροϊηπίβ οὗ [1 δηὰ ρ]αῖπ συ]θ8 οὗ ργδο- 
ὮςΘ, ΒΥΙΔΠΒ ΔΠΑ ῬΓΔΥΘΓΒ ἀηα ὉΠΔΏΚΒΡΊΨΙΠΡΒ, 411 ἴοο δχοοὶ]θηῦ ἰὼ Ὀ6 
ἔογροιίδη, Ὀαΐῦ ἴοο τηδῃΥ 8}1} ἰο Ὀ6 τϑιηθιαδοσοά. Το Ἰδὺ ντὰ8 ἴὺῸ 8 
Β:ηρ]6 δύο ; δυΐ (μ6 (ἀλοβροὶ 18 ἕοτ {Π6 ψῃο]6 νου, ΕῸΣ ἃ β1:η0]6 
ὩΔΌΟΩ 10 γγᾶβ Γοαυϊβιῖα (παῖ {Π6]Γ ᾿αννβ δῃου]ὰ ὑ6᾽ ψυτι θη, ΟΥ ἴ0 τὰ ψν 
δι {ΠΟΥ ἀρρθβὶ, ἀῃὰ ὈΥ͂ γῃαΐ οδῃ {Π6Υ τορυϊαία {πεῖς ῥσγδοίίοο ἢ Απά 
1 1Ὁ γγᾶϑ ΠΘΟΘΘΒΑΤΎ [ὉΓ ἴΠ6 ἰαὰνγ ἦο Ὀ6 ψτιύθη, 1Ὁ γγ88 ΘΘγΙΆΙΗΪΥ ταθοὶὶ 
ΤΏΟΙΘ ΠΘΟΘΒΒΑΆΓῪ [ὉΓ ἴΠ6 (1οΒ8ρ6ὶ, Ὑ οὶ νγγὰ8 ἀθϑιρηθα ἴο Ὀ6 Ὀοίῃ οἱ 
Ῥογρϑίυδὶ δηὰ πηΐνοσβαὶ οὈ] σαϊίοη, ἃ γα] ρΊοπ [ῸΓ 8}} σα πὰ ἴῸγ 8} 
ῃδῖϊοηϑ.᾽} 

ὙΠ πϑοοββιυ οὗ ἃ ἀἰνιηθ τονϑϊ οι μαυηρ ὈΘ6Ὼ ὈτοΥΘά, δηα {Ππ6 
ῬΓΟΔΌΙΠΥ ὑμδῦ βιιοἢ ἃ σον οι νου] Ὀ6 σίνοῃ (0 τηδηκιμα Βανϊηρ' 
Ὀδθη βδοστῃ, 10 ΓΟΙΩΔΙῺΒ {πδὺ 6 δχϑηληθ {Π6 ρῥγοίθηϑιοηϑ οὗ {π6 ΟἹά 
αηα Νὸν Τοβίδιηθηίβ ἴο Ὀ6 (μα΄ τονοϊδίίοη. Ατροησ {Ππ6 ΠυΙΏΘΓΙΟΙΒ 
αἰΐδοκα ΠΟ παν Ὀ66η τ846 οὐ {π6 ἰγυτ οὗ (ἸΒγιϑυ δ ηγ, οπ6 οὗ 
186 τηοβύ ζοστωι 8016 18 {μαῦ ᾿ννϊοῖι 18 ἀἰγθοίθα ἀραιηϑῦ {πΠ6 Δ ΠΘΆΤΟΙΥ 
οὗ [μ6 ϑογιρίαγοβ. [0 48 Ὀ66ῃ δββοσίρα (ῃδὺ νγχα ἀδσῖνθ 8 βού οἵ συ ]68 
δα ΟρΡΙΠΙΟηΒ ἴγοπλ ἃ Βθσῖ6β οὗἨ ὈοΟΚβ, ὙΠ Ιοὴ ογα ποῦ τυ θη ὈΥ͂ {Π6 
ΔΌΓΠΟΥΒ ὅο ἡ Ποιὰ γα 48. ρα ἰμθῃ ; δηα {δύ (6 νοϊυμηθ ἰο ψ ὮΝ 16 
σῖνο {π6 {116 οὗἨ ἀϊνῖπα, πα ὙΠΟ 18 (Π6 4818 οὗ ΟὟ [αι δηα τδη- 
ΠΘΥΒ, 18 ἃ [ΟΥΡΟΓΥ οὗ Ἰαίοσ ἀρεθϑ. [ὑ 18 {μπϑγοίοσθ οὗ ᾿πῃηρογίϑδῃμοθ ἰὸ 
δδοοσίλιη, ῃσϑί, {86 σϑῃυϊ 6 688, ΔΓ ΠΘΠΙΟΙΥ, δ πα ἸΠΟΟΣΤ ρΡίη 688 οὗ 
[186 ΒΟΥΘΙΆΪ ὈΟΟΚΒ οοπίδιηθα ἴῃ (μ6 Β10]6, οομβιἀογθα ΒΙΤΌΡΙΥ 88 οοὰ- 
Ῥοβι ἄοῃϑ; 186 οὐρα} γ οὐὗἁὨ {μοὶγ σγϑβρθοίϊνο δυίβουβ ψ1}} παχὺ Ὁ 
τηνεβαραίεα ; δῃὰ {ποῦ οἰαίμηθ ἴο 6 γοθῖνθα 88 ΑἸ νΊ ΠΟΙ Ἰηϑριγθα 
ΜΠ {θὰ Ὀ6 ΘΧΑΠ 6, [Ιῃ αἰδουβδίηρ {Π686 στηοπιθηΐοιϑ ΤΟΡΙοΒ, 10 
σου Ρογπαρ8 Ὀ6 {Π6 Βῃουίου ΨΔῪ ἴο ῥγουθ, ἤγβδί, 86 ζθηΪΘΠ688, 
ΔΆ ΘΠ ΠΟΙ, ἸΠΟΟΥΤΠΡίη688, ἀπ ᾿περιγαίϊοη οὗ {π6 Νονν ἢϑεεαταθαῖν, 
ἴοτ, 1 118 οἰαῖπιβ ἴο Ὀ6 τϑοϑϊγθαὰ 88 8 αἸΥἹΠΘΙΥ ἸΠΒριγοα Ὀοοϊ 6 δα- 
τηῖϊ θα, η0 τϑδϑοηδῦϊο ἀοιιϊδύ οδη Ὀ6 οηἰογίδιηοα οἵ {π6 αἰ γ]η6 1Π801Γ8» 
Ὥοῃ, ὅἄσ. οὗ [6 ΟΙὰ Ταβίατηθηί ; Ὀοοδιιδα ἴΠ6 ΥΘΓΒ οὗ {Π6 Ν ΟΥ̓́ 
Τοεβίαμαθηῦ ᾿ΠΟΘΒΒΑΠΌΥ ἀρρθδὶ ἴο 10, 8πΠ τι κ6 δρ]6 αυοίδίϊομβ ἴτοπὶ 

Ἰ Βρ. Νενῖοιιβ ΤΥ οὐκβ, νοὶ]. ἦν. ὑ. 38. 
3 ΤὨ8 18 ἴπ6 πιοῖιμῃοά ρατβαθὰ Ὁγ Βίβῃορ Μαγεῖν, ἰὰ ἷ8β σουγβο οὗἩ 1,βοἴαγοβ οα [110 

ΒΕΥΕΙΤΆΙ Βτβησθοο οὗ Πἰνίηἶῖγ. Ῥαγτὶ 11. Ιδοίαγοα χχχὶ.- --χχχυῖ. ΟΔΙὈτᾶζο, 1828. 
βθνο ᾿ 
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ἴ, ΑΒ, μβοσουον, [δ6 τηοἄογῃ ππρασποῖθ οὗὨ γσϑνϑϊαίΐοη βανο αἀϊγεοϊοα 

(ποὶγ αγρυμηθηίθ μον ασαΐπδέ (ῃ6 ΟἹ Τοβίαπηοηῦ, ἴῃ ογάθγ {παΐ, ὈΥ 
πα ρθαοίηρ (8 ογΘαΙΙ ΠΥ, (ΠΟΥ ΤΥ ὙΠῚ ργϑαίθσ ῥγου ΔΌΣ ΠὙ οὗὨ 
Βιιθοθδ8 ὉΠαδγιαΐπθ δηᾶὰ ἱηνδ!αΐθ {πΠ6 ἀἰβροηβαίϊζομ τονϑαὶ θα 1ῃ. [86 

Νον Τοβίαμπηθηΐ, 6 βΒῆ4}} οοϊωσθθηοθ ἢ} {πμ6 ΟἹά Ταβίδιμθηΐ ; 

θδοαιιξο, δ ἐπα Ὀ6 ὑσὰθ ({π᾿ ἀϊβροηβαίίοη 1 οοπίδίῃβ Ὀθίπρ Ἰηἰσοάθο- 
ΤΟΥ ἴἰο ἐπαῦ οοπίαϊποα ἴῃ (86 Νοῖν Ταβίαιμθην), (π6 Ἰαϊίαγ, Ὀθὶπρ: 
[ουπα δα οπ ἀπ ροτγίβοίίνα οὔ {π6 ἔοστηβυ, πιυϑύ οὐ πϑοθϑβιυ Ὀ6 {Γ6 

480. ΒΥ αἀορίίηρ (18 ἀτταπροπιθηΐ, ᾿ῦ 18 ΡΟβ818] {παᾶὶ βόπιο ἔδυ ἀτρα- 
ταθπίβ ΠιαΥ͂ θ6 τοροιίοα; Βαΐ (Π6 ἱπιρογίαποσ οὗἁἉ [Π6 Β0}]6οἴ8 ἀϊβοιιββοά 

ψ0}}} (10 18 Βορο4) θῈ ἀδοπηθᾷ ἃ βαὐβίμοίοσυ ΔΡΟΪΟσῪ ἕο βυοι ὑπανοϊά- 
8016 τορο ]οπβ.ἷ 

ΟῊΗΔΛΡ. 11]. 

ΟΝ 1ΠῈ ΟΕΝΟΌΙΝΕΝΕΒΒ ΑΝΌ ΑΥΤΗΕΝΤΊΙΟΙΤΥ ΟΕ ΤΗΞ ΟἿ ΑΝῸ ΝΕῊ 

ΤΕΒΤΑΜΕΝΤΗ. 

ΒΕΟΤ 1. 

ΟΝ ΤῊΝ ΟΕΝΟΌΙΝΕΝΕΒΒ ΑΝ ΑΥΤΒΕΝΤΙΟΙΤΥ ΟΡ ΤΗ͂Β ΟἿ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ. 

Ι. ΤῊΕ ΠΕΒΕΕῪ ΒΟΕΒΙΡΤΌΒΚΕῈΒ ΨΜῊΥ ΤΡΈΕΜΕῸ ΤΗῊῈ ΟἿ ΤΕΒΤΑΜΕΝΈΤ, 
ΤΠη6 ὈοΟΚΒ νοῦ (Π6 Ἡδῦτγονβ, [βγδθ 68, ΟΥ «6 718 ἢᾶνα ἰοῃσ 

νϑπογαίθα 48 ἀἰυ1η6, 8Γ6 πιϑιι}}}ν 6816 “ΤῊΞΒ ΟΙὉ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ," ἴῃ 
ογάδν ο ἀϊβι σα ϊδῃ [ἢ6ηὶ τοι {Βο86 ββογθα ὈοοΪτβ γος οομίδιη {ἢ 6 
ἀοοίτϊποβ, ργϑοδρίβ, δηα ργοιηῖβθβ οὗ (π6 Ομ γιβίδῃ γα] ρίοη, δπα πιο 
ΔΓ6 αἰ  πρι βηθα ὈΥ [ῃ6 Δρρο]]αἴοη οὗ “ ΤῊΡ ΝΕ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ.ἢ 
ΤΟ δρρο]δίοη οὗ ““ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ᾽ 18 ἀογινϑα ἔγοσα 2 (ὑοσ. 111. 6. 14. ; 
πη ΜὙΏΙΟΝ οΪαοο {Π6 ψογαὰβ ἡ Παλαιὰ Διαθήκη δηα ἡ καινὴ Διαθήκη 
ΔΓ ὈΥ (Π6 οἷά [,αἴϊη ὑγαπδίαίουβ γοηἀογοὰ κπέϊφμμπι Τεδέαπιορέμπι ἀπὰ 
Νουμηι Τερίαπιοεπίμτα, ΟἸ]ὰ ἀπὰ Νὰ Τοδίδιηθηΐ, ᾿πϑίθδα οὐ ἡ“ πέϊχμιηε 
Καάμε δὰ Νυυ αάμε, ἰχ6 Οἰά απά Ληοιυ (ουεσπαπὲ ; ἴου αἰ ποι ρ ἢ 
156 ατοοῖς ψογὰ διαθήκη β'σηῆθβ θοῦ ἰθϑίαπχθηῦ ἂπα οονθπδηΐ, 
γαῖ 1ὖ ὈΠῚΪΟΥΤΆΪΥ ΟΥ̓ Βρομ 8 χὰ πη6 Ηθῦτον ποτὰ Μογίδ, Μοὶ 
ΘΟὨΒίΔΠΕΥ ΒΡ 168 ἃ οονθηδηί. 2 Τδ ἴσστα “ ο]4 δονοηδηΐ," υβεα ὈΥ͂ 
ϑαϊπὶ Ῥαῦὶ ἴῃ 2 νον. 111. 14., ἀοε8 ποὲ ἀδποία (06 δηθγα οο]]δοίΐοη οἱ 
στρ ΜὨΔΟ. πὸ ἔθγι (86 ΒΙ10]6, Ὀαΐ {πο86 δηοϊθηῦ ᾿πβυϊι [1 0}8, 
ῬΓΟΙΏΪ868, ὑπγθαύθ Πρ Β, δη4, ἴῃ Βῃμοσί, [86 ψ 016 οὗ [86 Μοβαῖο ἀϊβρϑη- 
βαύϊοῃ, γοἰαίβα 1π [886 Ῥϑηϊαίθαοι, ἀπά ἴῃ 186 ψυϊηρΒ οὗ [μ6 ργορβοίβ; 

1 Βορίἀθ8 ἴδ6 δυϊ μοῦ 68 ἀρονο οἰϊθα, [Π6 ΔΌΣ ἢὰ8 Ὀθθη ἰαγ ΟἿ Ὁ ἱπάομθίοα ἴοσ [Π6 τηδ- 
τογῖα}8 οὗἉ (158 ΟἸαρίοσ ἴο ἴπ6 ΟΟἸ]οοιΐοη οὗὁἨ ΒΟΥ]ὸ 1,βοΐαγοβ ἰη 8 νο]8. [ο]ο (1οπάοη, 1739) ς 
ῬΩΓΒΟΌΪΑΥΙΥ ἴο ἴΠπ6 [μβοΐγο8 οὗ Βίβῃορβ ὙΥ 1]1}6πλ8 δηὰ Πϑης, δὰ οἵ Ὁγ. ϑαταπθὶ ΟἸαγκα; ἴο 
ἢ)γγ. 1]δη 45 “ Αἀνδηίαρο δηὰ ΝϑΟΘβΒΥ οὗ τ1Π6 ΟὨτγεδλη ον διίίοη βῆονῃ ἴοσλ [ἢ 9 
διδίθ οἵ Βοϊρίοη ἴῃ [6 ἀπείη Ἡ δίμοη Ὑ οΥ, 84 οἀϊτίοη, ἴῃ 2. νο]β. ϑὅνο. (αἸβδδβδονν 
δηά Τοπάοη, 1819); δῃὰ ἴο ἴπ6 δᾶπιθ Δ ΓΠΟΥ Β ΤΠ ΔΒΟΟΥΪΥ “Ἢ ίονν οὗἩἨῚ 6 Πλοϊβιῖοαὶ ὙΥ τί ιογβ.᾽» 
ΤΠ6 τοδάθῦ, ὙΠῸ Τ]ΔῪ ποῖ ὈΘ 8016 ἴο σοηΒαν [ἢ 686 γ 8] }8}]6 οσ 8, νν}}} Βηὰ 4 νγ 6 }}- το ἢ 
“ (οιηραγαῖίνο 7 ίονν οὗ Ναῖυγαὶ δπὰ Εονεαὶοα Βο] ρίοη," ἴῃ τῃ6 δοοοῃᾷ νοϊαπιο οὗ “ Ο;γὶδ- 
εἶδ Εββηγβ," ὈὉΥ ἴπ6 Ηδν. 5. Ο. ΥΠΚ86. Τοπάοῃ, 1817. ϑνο. 

2. Φογοῖηθ, Οοπιπιοηΐ. ἴῃ Μία οὶ, ἐδ, 2. Ορ. ἴοαι. Σἰϊ. Ρ. 1816. 



Οὗ ἐδο Οἰά Τεσίαπιεηΐ. ' 97 

Δα ὙΠΟ ἴῃ ῬΥΟΟΘΒΒ Οὗ π26 ἼΤ6ΓΟ, ὈΥ ἃ χταΘἰΟΏΥΙΩΥ, ἰταηβίοσσοα ἰοὸ {ἢ 9 
ῬοοΚΒβ ἐμοιηβοῖγοβι Τὰ 6 πα τηθηίϊομ τηδθ οὔ ἴῃ δοοΐ 97 ἐλδ 
εουεπαπὲ ἴπ Εχοά, (χχῖν. 7.), δα ἴῃ {ῃ6 Δροουυρἤῆαὶ ὈΟΟΚ οὗ Μδο- 
σΑΌΘ68 (1 Μδος. 1. ὅ7.); δπὰ δἵεσ [ῃ6 δχδίηρὶβ οὗἩ {16 δροβί]θ, {π6 
ΒΔ πι6 τηοάθ οὗ ἀφδβίρῃαίπρ {Π6 βαογθὰ τυ ηρΒ ΟὈἰδΙ Π6α διμοπρ {6 
δγϑὺ ΟἸ γι βίδηβ, ἔτὸπλ ΟῚ 1Ὁ δ48 66 ἰγϑηδιη 6 ἰο τηοάρσῃ 
λπη6ε. 1 

11. ΟΚΒΑῚΤ ἹΜΡΟΒΤΑΝΟΕ ΟΕ ΤῊΒ ΟΥΕΒΤΙΟΝ, ΨΗΒΤΗΕΒΕ ΤΗΣ 
ΒΟΟΚΒ ΟΟΝΤΑΙΝῈΡ ΙΝ ΤῊΕ ΟἿ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ ΑΕῈ ΘΕΝΤΗΝΕ ΟΕ 
ΒΡΌΒΙΟΙΒ. 

1’ 186 ὈοΟΚΒ οοπίαϊποα ἴῃ {π6 ΟἸ]ά Τὶ δβίδμλθηΐ γοσα ποῖ γι δα ὈΥ͂ 
{μόδα δυΐμοσβ ὕο Ὑπομλ ΤΠΘΥ͂ ΔΓΘ ΔΒΟΥΙθ6α, ΟΥ̓́ΠΘΕΙΥ ἴῃ {Π|086 068 ἰο 
ὙΙΟΝ ὑπο ΔΓΘ ΒΟΡΡΟΒΟα ἴο Ὀαϑϊοπσ, Ὀαΐ, Οχ. {86 ΘΟΠΙΤΑΓΥ, Ὑ6ΓΘ 
ὙτιΓ6η ὈΥ δυίμοῦβ 0 ᾿γθα δὖ ἃ τυ οἢ Ἰαΐοσ ροσὶοά, ---- ἐμαὺ 18, 1 
ΤΠ6ῪΥ ὍΤΟΓῈ ϑιρροδιξεοιβ ΟΥ δριγίοιβ, ἴπ6 ὨΙΒΟΥΥ τ μιῇ 18 το]αίθα ἴῃ 
πο πὶ σου] ΟΥ̓ ΠΟ τηθδπ8β Ὀ6 ψογίδΥ οὗ ἰμ6 στοαῦ ογϑάϊὶ ἐμαὺ 18 ρίγθη 
ἴο τὸ: 116 ἀδδβῖρῃι ἢ ]οἢ Ρογνϑᾶθβ [8666 ὈοΟΪ 8 οι] μαν ὈθΘη δῃ. 
ἡγτη ΡΟΒΊ ΟΠ. ΠΡΟ 8 ἰδίου ἀρ6, δῃᾷᾶ {Π|| δοδοιηρ] Βῃμηθαῦ οὗ {πα ἀεδίρῃ 
ἴὰ 80 Νὸν Τοβίααθηῦ πουὰ 6 δἰορθίῃοῦ δὴ Θχ γΔ ΓΙ ΠΔΤῪ δηά 
ΒΙΠΡΊΪΑΥ ΟΟΟΌΤΤΘΠΟΘ; (6 ΤῊΪΓΆ0168, ὑμογοίη σοοοσθα ἰο ἤδνθ Ὀθθὴ 
ΔΠΟΙΘΗΟΪΥ Ρογουτηθα, σουϊὰ αν Ὀθθα {{| ᾿ηνθηίοη οὗ ἃ Ἰαίδσ δρθ, 
ΟΥ παίῃγαὶ δυθηΐβ του] ἤαγα Ὀ6ΘῺ τρϑίδιλοΡὨΟΒΘα 1ηἴ0 Τ]Γ86]68 ὙΠ 
ῬΓΟΡΏὮΘΟΙ68, δββοσίθα (90 Ὀ6 οοπίδϊμοα ἴῃ ἰποβα Ὀοοῖκθ, νου ἤπᾶγθ 
Ὀδοη ᾿ηνοηἰδα αὔἴεν ἰἢ6 ΒΙΒίουΙ ἃ] ἔδοίβ τ Ὠ]οἢ ἀγὸ παγγαίθα ἴῃ {Π 61; 
ΔΩ, Ιαβιν, 6808 ΟἸ σιδὺ δπα ἢ8Β ἀροβίϊθβ σου ἰᾶνὸ δρρτγονυθά δῃά 
τοσοχηιηθηοα [Π6 τγογΚβ οὗ προβίοσθ Ηρθπορ 10 18 ουἹάρθηξ οὗ παῖ 
ΘΕΕΒΑΤ ἹΜΡΟΒΤΑΝΟΒ [π6 αὐδβίίοι 18, ποίθου 0Π686 ὈΟΟΚΒ ἃ ΘῈΕ- 
ΝΤΠΝΕ, {παῦ 18, Ἡ ΒΘίΠΟΡ ΠΟΥ ογΘ σι θη ὈΥ {Π6 ῬΘΙΒΟΏΒ ἩΝΟΒΘ 
ΠΆΠΛΘ8 ΠΟῪ ὈΘΆΓ, δηά (Θβρθοῖα!γ 1 {π6 δαΐμοῦ Ὀ6 ἀπκποόνη) δρουΐ 
{π΄ πη ψ Β]ΟὮ 18 Δββιρηθα ἴο ἔπθηλ, ΟΥ δ Ὑ ΠΙοἢ ΤΠΘΥ ργοΐδϑβ ἴο ἴανθ 
θδθῃ Ὑτθη ; δηα αἷδο, ψβϑίθμου ΤΠΟΥ ἃγ6 ΑΥΤΗΕΝΤΙΟ; ἰδαὺ ἰδ, 
ὙΠΟΙΒΟΣ {πο Ὺ ταϊαΐθ τηδίοσβ οὗ ἔδοὺ 88 ἰΠ6 0 τ] ΒΔρΡρομοά, δπά ἴῃ 
ΘΟὨΒΘαΊΊΘΩΘΘ ΡΟΒΒ688 δας ΠΟΥ γ. ΕῸΣ ἃ ὈΟΟΪΚ ΤΔΥ Ὀ6 ψζϑημπΐηθ {πα 18 
ποὺ δυίμβομο; ἃ ὈΟΟΪΚ ΤΩΔΥ Ὀ6 Δ ΠοηΌ1ο {παῦ 18 πού σϑηυΐῃθ ; δηᾶ 
ΤΩΔΗΥ͂ ἅΓΘ Ὀοΐἢ σΘὨΏΪΠ6 δηα δας πο πο ΒΟ Ὦ ΑΓΘ ποῖ ᾿ῃβρῖγοα, ΤῊθ 
Βτϑὺ δριβϑι]6 οὗἨ ΟἸ]δπηοηΐ, ΒΊΒμοΡ οὗ Βόοπιθ, 18 ρϑηυϊμθ, μανίηρ θ66ῃ 
νυιτ6η ὈΥ {Π6 ΔΓ ΠΟΥ ἡ ΠΟ86 παῖδ 10 ὈΘαΓΒ; Ὀαῦ 1Ὁ ῬΟδββθββθ8 Ὡ0 8" 
ἘΒοΥ Υ ὁ π ΙΟ. 6 οδη ἰουπα ΔΩΥ ἀοοίσποβ. “ΤῊ ΒΙδίουυ οὗ ὅ8᾽'Σ 
ΟΒδγ]68 (ἀὐστδπάϊβοι 18 σϑηυΐηθ, Ὀοιηρ ἰηἀθοα τγ θη ὈγῪ Εἰοδαγάβοη, 
{π6 ΔΌΓΟΣ ὙΠΟΒ6 πᾶπιθ 1 ὈΘΑΙΒ; Ὀυΐ 106 18 πού δυϊῃθπίϊο, Ὀοὶηρ 8 
ΤΏΘΓΟ οἴἴοτί οὗ {πα ἱπροπίουβ σι οσ 8 Ἰηνθηίίοη ἴῃ {Π6 ῥγοἀυοίοη οὗ 
δΒοϊίΐζομβ. Αραίη, {86 Αοοσουπὺ οὗ Ἰμοτὰ ΑἸβομβ γουάροβ 18 δὴ δὰ- 
{ποπίο ῬΟΟΚ, {π6 ᾿Ἰπξογπλδύοι Ὀθὶπρ' ΒΡ] Ιοα ὈΥ Τωοτὰ ΒΟ. ΒἰτηΒο] 
ἴο {86 Δα ΐΠοΥ; Ὀυΐ 10 185 ποῦ σΘῃη0}η6, ἴοῸΓ (Π6 τοδὶ διιῦθοῦ νγ88 Β 6 π)απλϊη 
ἘοΡῖπα, 186 τρί μα πηαί]οιδῃ, δηα ποῖ ΥΥ Αἰ ἴθ υβ, τΠΟΒ6 ὨδΠλ6 18 Δρροηαοά 
ἰο 1, ΗδΥ]ογ Β ΜοιηοὶγΒ οὔ [86 116 οὗ ΟΟἾΡΟΓ ἀγὸ θοίἢ ρσϑηυῖηθ ἀπᾶ 
ΘΌΪΠΘΏΓΟ: ΠΟΥ ογΘ τσ θη ᾿γῪ Μν. Ἡδυΐου, δηᾶ {16 ᾿πίοτιμαίοη 

Σ Ὧγ. Τιλγάπον [85 οο]] δοίοα ΒΟΥΟΓΑΪ ΡΑββασοδ ΠΌΤ. ΘΑΥΪΥ ΟΠ ΓΙ βιΐδη τυ οτβ, τ πῸ {ΠῈ8 
ΤηΘιΟὨΥΤΉΪ ΘΔ] 066 (Π6 ἸγοΓα “ ᾿Γδιδιοηῖ." Ὑογ ΚΒ, 810, νοὶ], υἱ, Ὁ. 9., 41ο. νοὶ. 111. Ὁ. 190 

5 : 



38 Οἡ {δὲ Οεπεΐποπεθε απὰ “πἰμοπεϊοϊξῳ 

{Π0} οοπίαίη ψὰ8 ἀοἀυοοα ἴτοπι {π6 Ῥοβὲ δυϊμουγ.  Βαΐ 1Π6 
Ροθπι8 Ποῦ ὈθαΡ ἰῃ6 απ οὗ ΒΟΜΊ]ΘΥ ἅγα ποι 6. σΘΠΌΪΠΘ ΠΟΓ 
δας μοπίο, ποῦ μανίπρ Ὀθοη ττϊζῖθη ΟΥ̓ ΠΐΠ), ΠΟΓ ὈΥ͂ ΒΠΥ͂ Οη6 ΨὮΟ 
Ἰϊνεά ἴπ 1ῃ6 δέΘο ἢ οοπίατγγυ, Ὀυὺ Ὀοιηρ τ Π0}}ν {π6 Ῥγοάποίομβ οἵ {Π6 
ὈΠΒΆΡΡΥ γουΐ Οδαιογίοη, γὰοὸ ᾿ἰνθὰ ἴπγθ υπαάγρα γϑαγδ αὔογ- 
ὙΓΆΤΑΒ. 

111. ΟΕΝΟΙΝΕΈΝΕΒΒ ΟΕ ΤῊΒΕ ΟΑΝΟΝΙΟΑΙ, ΒΟΟΚΒ ΟΒ' ΤῊΗΒ ΟἿ 
ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. 

ΤΠ6 ποτὰ ΟΑΝΟΝ (τοι {π6ὸ ατοοῖς ΚΑΝΩΝὴ “εἴσῃ ῆθθ, ῥγο- 
ροΥν, ἃ τοοᾶ ὈΥ ψ ῖο δηγί μην 18 πηθαβάσχοα, ΤΠ6 στδι ΓΔΒ οὗ 
ΑἸδχδπάγια ἀθποίθα ΤΠ ΟΥ {π6 οοἸ]δούϊοη οὗἉ {Πποδβ6 οἷα ἀτοοῖκ τ σιύοσθ 
ὙὙΠΙΟΩ (Π6Ὺ σϑοοση 864 88 τη 0α6]8 : απα ἩΏ]ΟΝ {Π6Ὺ {πο ΓΘ ΟΣ τη8 46 ᾿186 
ΟΥ̓ 88 ΤΘΑΒΌΓΟΒ ΟΥἩ [οβί8β οὗ {ἢ στδιηπηδσαὶ δηα ροοίϊοδὶ ἔοσηΒ ᾽πὶ {Π|6 
ατοϑοῖὶς Ἰαησυᾶσο. Ετοι ποῖα {Π6 86 οὗ 1Π6 ψοτὰ σαποπ μαββθα [Ὸ 
{86 [οαΥ]Υ}] Ουϊδίδη [πυῦὶῦοσβ, πβαλ! ν ἰογιμ6 ἃ} ἘΔΊΠοσβ, ὙΠῸ 6πι- 
Ῥἱογβὰ 1ὑ ἴο ᾿ἱπαϊοαία ἐῃ6 οοἸ]οοίοη οὗ {πο86 βδογθα συ ησδ τ ΒΙΟἢ, 
[ροίηρ!] ΔοΚπον]θασοα ὈΥ {π6 ΘΠ ΓΟἢ 88 Δα ΠΘη{16, Βοῦρα 88 ἃ ἰθβί οὗ 

᾿Ἰοῖ, δηαὰ ψοῦα υϑ6α 1ῃ {π6 ΡΌ]1ο βοσνῖοο οὗ ἀοα," 5 ὙΤῊΪΒ ἰθσ ἃ 
ὕδθὴ ΔΡΡτορσίαἰθα οσοὺ βῖίησβ {π6 ἰουσίβ οοηζατΥ ἰο {π6 οαἰδίοραθ οὗ 
τ ἢ σ8 Ἡ Ὲ1Οἢ τα δαπη64, ὈΥ “9 6᾽)78 θα ΟΠ τ βύ Δ η8, 88 8 αἴ γ1 6 ΤῸ ]6 
οὗ [ΜΠ δηα τη ΟΥ8.ὃ 

Ιχ τὶαῦ ἂρ δῃὰ ὈΥ τ παὺ δΔυῖΠΟΥ ΔῊΥ Ὀοοῖς 18 τι 6 15 ἃ απ σβίϊοπ 
οὗ ἴδοί, σῇ ὁδὶ ΟὨΪΥῪ 6 δηβυγογοα ΟΥ̓ ἰβύουιοαὶ ργοοΐβ. 1686 818 
ἰοτΊ 8] ργοοΐβ ΓΘ, 

1, Τὐποχοορυίομδθ]α τ]! ἤθεβθα, ΠΟ Ῥοββοββοα Ὀοδ [86 πηθδῃβ οὗ 
Κηονηρ, 8Δη ΠΟ ὝΘΓΟ 4180 τ Πρ ἰο σοιητηπηϊοαίο (π6 γα ἢ ; δηᾶ, 

2, Οδγίδιη τρδγκ8 ὙΠΙΟἢ ΤῊΔΥ ρ6 αἸβοοσηθα 1π {Π6 δ] οοὐ-τηδίζου, 
ἀϊοϊίομ, σϑηΐαθ, Δα βίν]θ οὗ {π6 ὈοοΐκΒ, απ ψ ΒΊΟΝ μον (ῃδὺ {ΠΟΥ 
ΟΓΘ τι ύΘἢ ὈΥ (Π6 ΔΓ ΠΟΥΒ ἴο βοτὰ (Π6Υ ΔΓα ἀβουιθοα, οὐ δϑοιῦ [Π6 
δρ6 ἴ0 ψὨΙΟΝ (ΠΟΥ ἅτ Γοίογγαα. 

ΤῊ6 ΤΌΤΤΘΣ ἃΓ6 ἰοιτηθα οχέογπαϊ Υσυτηθηίβ, πα {86 Ἰαἰίον, ἐπέεγπαϊ ; 
ἈΠ 848 {Π686 ὕνῦ| ΒΡΘΟΙ6Β οὐὗὨ ἰθβ  ΠΠΟΠΥ ΓΘ ὉΠΙνΘΓΕΔΙΥ Δαπιϊ6α 0 Ὀ6 
Βυ Ποϊθηΐ ῸΓ Ῥσουηρ (Π6 σου η688 οὗ [86 τ Πησβ οὗ ΤὨυογα!α 68, 
ῬΙ]υΐαγοῖ, (μθβασ, ΟΥὁἨ νυν, ΟΥ Οὗ ΔΥ οἴ Υ δποϊθηῦ ργοίδῃθ δυΐθοσβ, ὨῸ 
[αγί μον ἰοβΟΩΥ οὐρὰς ἴο Ὀ6 γοαυϊγοα 1 {π6 ῥτϑβαπὶ αυδϑίϊοῃ. 

1. ἘΧΤΈΒΝΑΙ, ΡΒΟΟῈΒ ΟΕ ΤῊ ΟΕΝΟΙΝΕΝΕΒΒ ΑΝῸ ΑΥΤΗΕΝ- 
ΤΊΙΟΙΤῪ ΟΕ ΤῊΗΒ ΟΑΝΟΝΙΟΑΙ, ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΤῊΒ ΟἿ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ. 

(1.) Δ8 τῇοβθ ψῆο σοῦ οοοναὶ σι οδοὴ ΗΘΌΓΟΝ ττΐοσ, δᾶ 
ἰγδηβου 6 α 016 ὈΟΘΟΚ ψΈΟΝ ὉΠΟῪ τοοοϊνοα ἤτγοτη [18 οι Παηάβ, δηᾶ 
αἶδο ἀ6] νογθὰ {Π6ῚΓ ΘΟΡΙ68 ἴο Οἴμο 8 ἴο Ὀ6 ἐγαηβου θα, σογίδΙ ΠΥ ΚΗΘ 
ὉΥ σοὶ ἀπά δὖ δῦ πα βυ0 ἢ. ὈΟΟΚ γγα8 ρα] 18Π64 ; δῃηά 88 {π686, 
Πανῖηρ᾽ ἃ οογία! τ Κπον]θᾶρα οὗ [η6 Δυΐμοῦ δηα οὐ [μ6 ἂρ ἰπ ψῃοἢ 6 
᾿Σν6α, ἀ6] νογθα βαοῆ Ὀοοῖς ἰοὸ ἐπα ῖν ἱπηπηραϊαΐα ἀρβοοηἀδηίβ, δαπᾶ {Ππ6Ξ6 
δσϑίη ἰο {Π6}} ροβίθυιυ, ἀπ 80 ἔγογῃη ὁῃ6 βϑῃθγαῦοη ὑο Θποίμοῦ ἱροῦ 

᾿ Ὧγτ. Ο. Οτοροιῖγ δ 1,οἰΐοσβ οἡ (Π6 Ἐνϊάθηο68, δα. οἵ [86 ΟΣ βεΐδη Ἐο]σίοπ, τοῦ. ἱ, Ρ. 84. 
2ἃ οἀϊε, 

3 Βοδυτηδηη [πἰγοάποιίοη ἴο ἴΠ6 ΒΟΟΚ8 οὗ ἴ86 ΟἹὰ διὰ Νοὸνν Τοβιδιηθηΐ, Ρ. 17. 
Σοπάοῃ, 1849, 8νο. : 

8. ϑυϊοοτὶ ΤΒοβαπττιΑ, ἰοπη. 1Ϊ. ἢ. 40. νοοο Κανων. Το ον. Β. Ἐ', Υοκίοοι ἢ88 δῇ ἰῃ- 
βιίστιςῖνο “" Ηἰβίουυ οἵ [86 ψοστὰ Κανων,᾽" ἴῃ 8 ἙἀΘΏΘΓΑΙ ϑϑυγνοῦ οὔἽπο Ηἰδίογ οὗ τπ6 Οδῆοῃ 
οὔ ἴὴ6 Νονν Τοβίαπηοηΐ, ΡΡ. 541---549. Οδπκυτιάσο, 1855. 8νο. 
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81} δυο οο Ἰηρ᾽ Ἀρ68,---Ὁ}} {Π 686 ῬΘΙΒΟῺΒ ᾿ΟΙΠΕΪΥ ἰοβν ὑπαὶ βυοὰ θοῸΚ 
15 6 ρσαπαΐηα ργοάυοίίοη οὗἁἨ [Π6 δυῖμοῦ οθΘ πο 10 ὈΘΔγΒ, δηά οὗ 
{πὸ ἀρ ἴθ ψ οἢ Πα ᾿ἰνρὰ. 

(2.) Το ΡῬοοῖκ8, (8 ἰγδηβγαϊ θα Ιτοτὰ ομ6 σϑηδγδίίΐοη ἰὸ δποίβοῦ 
(ΘΒ δ! νυ ἴῃ {παΐ ὙΘΥῪ τοιηοίθ αρὸ ἤθη ἴΠ6 τβϑύ Ὀοοκβ οὗ {π6 Οἱὰ 
Τοδίδιαθηῦ γοῦα ΣΙ 06}, Θου]ὰ πού Ὀιι γϑηλδῖῃ, ὈΟΪΠ ΤΠΟΓΘ ΘΑΒΙΥ 88 
Ὑγ6}1 848 ἸΏΟΓΘ σου ΔΙ ΪΥ, Ἀποοχταρίρα, ἀπ Ὀ6 ργοραραίοα νὰ ΒΑΘ ΠΥ, 
Ὀδοδυβα δὖ ἰδαῦ {ἰπη6 {μο γα πόσο θυ ἔδνν θοοΚβ, δὰ αἷϑο Ὀθοδυβο {π6 
ἰτααιίοη τοϊδίνα ἰο {Π|61} ΟΥΡῚΠ Μ͵48 τιοϑύ ΘαΒΙ]Υ ΓΟ ]δοίθα, Απηᾶ 88 
1815 ἰτδάϊ οι (ἡ ΒΙοἢ τγὰϑ πού οοιημππιοδίθα 1 [ῃ6 Βοῇοοΐθ ἴὸ {86 Ὁ 
ῬυΡ118 ὈΥ ᾿δαγηθα τηθῃ, γΠ086 νϑ ]Οι 18 ΘΟΠ] θοῦ Γ68 δβοιηθίϊπηθθ ΟὈΒΟΌΓΘ 
τταϊα, Ὀυΐ 1 ρῥγῖναίθ ἤουβθα ὈΥ ἰδίμοτβ (0 {Π6ὶγ οὨΠ]άγθῃ 1), 88 ἀρ- 
ΡῬτονϑά, πιδὴγ οὗ (86 δυίΐίμοτβ {μογοίοσα ἀ1ἃ ποῦ βΌ Βοῦρα ἰο {μ6}Γ 
ὙΓΌΓΚΒ ΟἸὝΠΟΣ (61 Ἡδίη68, ΟΥἹ {Π6 56 ἴῃ ὙΔΙΟΩ {867 ᾿ἰγοα ; θὰ τ ΠΘΓΘ 
ΔΗΥ͂ Οὗ [βοτὰ ΑἸ ΔΠΠΟΧ {Π6 ΙΓ Ὠδπιθ8 0 {Π6]Γ ὙΓΙΏρΒ, ποι μίηρ ἔν ΒῈΓ 
Ὑγ88 ΤΟα δῖα (Πδη ΚΠ (ΠΥ ἴο ἐγαηβοῦι θα βοῇ που βοδίίοη,--- ἃ (88 Κ 
ὙΠΙΟΝ οου]ά, θ6 ραγίοττηθα τι (Π6 αἰπιοβί [01] 1{γ. 

(8.) [πῃ ἔβλοί, ἰῆογα τῦδ8 ΠΟ τιοῦϊνϑ ἴο ἱπάποα ἴ[Π6 ΗΘΌγονβ ἰο οοττυρὺ 
118 ΨΟΥῪ δ᾽ 016 ἐγ ΠΟ ἢ ; ΟἹ {Π6 ΘΟΠΕΓΑΤΥ, 88 π686 ὈΟΟΚΒ πο γο μο]ά 
ἴῃ. ἐδ6 Βιρμοβῦ τονογθησο δηα δβϑταδίοῃ ὈΥ ταυοῖ {Π6 ρτγοδίου ρατί οἵ 
{μ8ὲ ρθορὶθ, {Π6Υ δά {πὸ πιοϑὺ βου ΓΙ] πλοῦν 68 ΓῸΣ ὑγαηδιηιτπρ [86 
οΥὔἹρίη οὗ {Ππ686 ἀοουμηθηῖβ [4 {Π}}Υ ἰο {πεῖν ροβίοσιγ. [1Πἔ ̓ πἀ 666, [Π6 
ΗἩδοῦτον πδίΐοη ἤδὰ ἤδθῃ αἰβροβθα οὸ Ὀδίγαυ {δ ὑγυαβὺ οοπῆαρα ἰο 
ΤΠ 6 πῃ, 8 ᾿ηονα που]ὰ ποῦ ἤν Ὀθθη ψδηΐηρ (0 ἴβ6πα ΤῸ ργοραρδίϊη 
[ΑἸβοοοάβ τϑϑρθοῦϊπρ' {ποῦ ὈοΟΪκβ, Ὀθοδιβα ὑπ 686 οοπίδϊπ βοἢ ταρϑαΐα 
---Ὑ 8 ἸΔΥ δἰπηιοδὺ δα ἃ βίο Ἰπμοδββϑηί --- σ ρσοοίβ δηα σΘΏΒΙγ68 οὗ ἰΠ 61}, 
88 80 ὉΠίδθΔΟΒΔΡ]6, ᾿π γβοίβ}]6, πα ᾿οδαβίσοηρ, ῬΡΘΟΡΪΘ, 88 ρΐδοθ {μ6]γῦ 
Ομασδοίου ἴῃ δὴ ἀπ Δ ΟΌΓΔΌ]6 ροϊπί οὗ ΥἹ 6. ἿΝ πού βίδπαϊηρ, 1 
{παῖ Ῥϑορὶθ ἐδβί Ὑ ὑπαὶ {π|686 ὈΟΟΚΒ ἃγα ραπυΐηθ, [Π6Ὺ Ὀδοοτηθ τ ἰῦ- 
Π68868 ἀραϊηϑύ ὑΠ6ΠΊΒαΪ ν 68, Πα ΘΟΠΒΘΑΌΘΗΟΙΥ {Π|6}. ἰθβΌ ΠΟΥ 18 Π6Χ- 
σαρίϊομδυϊθ. ΤὨΐβ δρυμοῦ α]80 ἰθπβ ἴο χορ {86 ΔΥροί 6818 
τμαὺ (86 μιδίοτ!θ8 ᾶνο θθθη ᾿πβοσίϑα ἴῃ ἃ Ἰδίθσ ἀζο. 
1 Σ]υδίγαίξοι οὗ [118 ΓΘ ΓΚ, γ76 ΤΑΔΥ οὔϑαγνο ὑπαῦ (Π6 Θπαγϑοίοσ οὗ 

ἴπ6 6718 18 ἃ βίγοηρ ῥγοοῦ ἐπαὺ τᾺΘΥ Βανα ποῦ [ογροα {π6 ΟἸΙα Ταεβία- 
τηθηΐ, ἥοσα ἃ ρϑύβοῃ Ὀγουρσεῦ ροίοσθ ἃ οουτῦ οὗ )υδίϊοα οῃ. 8 βι8ρὶ- 
αἴοῃ οὗἁὨ ὈΥΡΈΥΥ, δηᾶ γοῦ ΠπῸ ῬγΘΒΌΩρΡΟγ 6 ΟΥ̓ ροβιθγα δυϊάθπος οἵ ἢ]8 
σὰ οομ]ά Ὀ6 ῥτοάμορα, Ὁ ψου]ὰ 6 Δ]]ουγοα ὈΥ 411 μα ἢ6 οὐρᾷ ἴο 
6 δοαυϊιίοα. Βαΐ 1[ 186 ΟΥΘΌΓΥ Δ]]οροα πο γθ Ἱποοῃβιβίθης 1 (86 
σΒασδοίογ οὗ {π6 δοουβοᾶ ; 1} 1 ἑαπᾶάθα ἴο Ἐσχροβα ἰο ἀἴβργαοθ ἢ18 σϑηθσαὶ 
ΡΤΙΒΟΙΡΊ 68 δηα σοπάυοῦ; οΥ 1 γ)7186 ὕὕχογθ δϑϑυγα {μαῦὺ ἢ6 Θοῃβιἀογοα [0Γ- 
ΘΘΓΥ 88 Δ} ΠΏΡΙΟῸΒ ἃ πα ΔΟΙΩΪΏΔ0]6 οΥτη6, 1 ἡγοῦ] ΓΘα ΓΘ ὙΘΓῪ Βίγοηρ 
ἰθβε ΠΠΟΩΥ ὕο ΘΒ(Δ ὈΠ180 ΠῚΒ σα]. ΤῊ8Β. ΟΆ886. ΘΟΓΓΘΒΡΟΙΠΩΒ οχδοῦν στ 
186 δἰζυδίίοη οὗ (Π6 9678. [18 6.5 μαᾶ ἔογροά δὴν ὈοΟϊ οὗ [86 ΟἹά 
“Γ᾿ οϑἰδιαθαΐ, 6 ταυβῦ μανα Ὀ66Ὴ 1π1ρ6]]64 ἰο 50 ὈοΪά ἀηα ἀδηρογοιιβ δὰ 
Θηίογρυῖβο ὈΥ͂ ΒΟ ὙΘΓΥ͂ ΡΟ ΘΓ] τηροῦν. [10 οοὐ]Ἱὰ ποῦ Ὀ6 παίϊοπαὶ 
ῥεῖά, ἔοσ ἔπ γα 18 ΒΟΔΓΘΘΙΥ ὁπ6 οὗἩ {π6 886 ὈΟΟΪΚ8 ψ ὨΙοἢ ἀο068 ποῖ ΒΟΥ ΓΟ ΪΥ 
ΘΟΏΒΏΓΣΟ ἰδ6 πδύϊομδὶ σπηοσθ.Ό [{ οοὐἱᾶ ποὺ 6 {Π6 ἰονθ οὗ ἔδωθ, [ὉΓ 
ἐμαὶ ραδβεΐοῃ νου] πᾶν ἰδυραύ πἷπὶ το βαίίοσ ἀπά οχίοὶ {Π6 παίϊοπαὶ 

1 Οοπρατο Π δι. χχχὶϊ, 7, 8. δῃὰ Ῥ5848]. Ιχχυ], 9.--Ἴ, 
ν» 4 
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Ομδυβοῖοῦ ; δηᾷ {Π6 ρυπὶϑῃτηθηῦ, 1 ἀοίοδοίοα, που] ἤανα θ66η 1ΠΙΔΠΙΥ͂ 
δηα ἀδοαίῃ,. Τα ἴον οὗ νγϑα δι σου] ποῦ ργοάμοθ βυοῖ ἃ ἔου  ΓΥ, [Ὁ σ 
ὯῸ0 ψγοα] ἢ νγα8 ὑο Ὀ6 σαϊποα ὈΥ τ] 

. (4.) Τῇ γὰρ ἱκπον]εᾶρο οὗ {μ6 οτἱρίηῃ οὗ ἔθϑθ Ὀοοβ οου]ά ποῖ 
6 δδβϑιὶν οογγαρίοα οὐ Ἰοβί, Ὀθοδιι86 ἃ ραγυ οι αν {06 διηοπο [Π6 Η6- 
Ὀγανθ ψγ)ὲὸϑ βαΐ δραῦΐ ἔγομι {86 τοϑῦ, δῃαὰ οοηβθογαίθα, δπιοησ ΟἴΠΟΓ 
{Βίησδϑ, [ὋΓ {Π6 ΘΧΌΓΘΒΆ ΡυΤΡΟΒΟ οὗ σαϊομίπρ ον ν {86 ργδβαγναύοη οὗ 
{8686 ἰδίου αὶ ἀοουμηθηίθ; πα {ὈγίΠοΡ, {Π6Γ6 ΤΟ ΠΟΥΘΥ ὙΓΔΏΠ Πρ’ 
τηθη Ὀοἰοηρσίησ ἴο {Π6 οΟἴΠΟΥ ὑγῖρ68, Ὀοίῃ αὖ [πδὲ {ἸΠπ|6 Δ ηα 4180 ἀυτπρ 
1η6 Βανν]οηίδη σδρυν!ν (ΤΥ Ἰηβίδῃοθ, {π086 ὙΠῸ 1ῃ ΠΊΟΓ6 δηοιοηΐ 
ἘΪΠ.68 ΘΓ [Π6 σΟΥΘΥΠΟΙΒ οὗ 6 ἘΟΌΓΘΥ τορΌὈ]]ο, δηα οτα σα ]] 66, 
ἢγαί, πᾶ σοβ, τα αἴϑουσσατβ ργορἢοίβ),--- ὈῪ ποτὶ ἴπ 686 ὈΟΟΚΒ ΘΓΘ 
6] 4 ἴθ {π6 Πἰρῃοϑῦ σϑνθύθῆοθ, Ὀθοδαβθ {ΠΘΥ 6.6 ΤΠ ΘΙηΒο]γ 65 46- 
ΒΟΘΠαΘα ἔγομι {παὺ γ ΥῪ ἀρθ, δηα Π Ότη {{|686 ὙΘΥῪ δι οσθ. ΑἸΠΟῸΡὮ 
1π6 πδιη68 οὗ βοπια οἵ {Ππ|86 δυῦμοῦβ, δηα 4180 {Π6 σα ἴῃ ΒΟ ἢ (ΠΟΥ 
Ἰινοᾶ, δτὸ Ἰοϑὲ ἴῃ οὐ] νίοῃ, γοῖ, 8ἃ8 ἰῃ6 «6.018 σοῃΐθββ {Π6ῚΓ ἸσΏΟΥΘΠΟΘ, 
Βιοἢ, ΘΟὨ οββίοῃ 18 ἃπ δνϊάθηοο ὑμαὺ [ΠΟΥ τγουϊὰ ποὺ αν ἰοβιιβοα 1, 
1{ μὸν δα ποΐ Τϑοοϊνοα 1Ὁ 38 οαγίϑ!ῃ ἔγοτῃ {Π6}Ὶ ἀποθϑίοσβ. [Ἃ}ἢ {86 
τηθδηζτηθ, [Π6 856 αὖ ᾿δαδὺ οὗ [ἢ6586 δΔηοηυτλοῦΒ θΟΟΚΒ 88 ηοὺ 80 6ῃ- 
ὐγοὶν Ὀθοη πορ]οοίοα, Ὀυὺ {μα γα ἤανα {Π6 οἰοαταδῦ θυ ἄθποθ (μαῦ ποὺ 
οὁη6 οὗ [μ6ηλ γγὰβ αι ἐΐθη Ἰαΐον ἐμδη {π6 ΜΙ Ὦ οοηίατΥ δεΐοτο ἴὰ6 ΟΠ τὶθ- 
[ἴδῃ Γᾶ. 

(6.) ΤΙια ΟἹα Τδβίατμοη!, αοσογάϊηρ ἴο οὐγ Β10]68, ΘΟ ρΥ 868 {μιτγ- 
ΠΪΠ6 ὈοΟΚΒ, ν]Ζ. {πΠ6 Ῥοπίαίοιοι οὐ ἔνθ ὈοΟΚΒ οὗ Μοβοβ, οἂἹ]Ἱδοὰ (ἀθ τ- 
Π6518, Εἰχοάπ8, μον! σου, ΝΠ ΌΟΓΒ, απα θυ ΤΟΠΟΙΩΥ ; [6 ὈΟΟΪΒ οἱ 
οβῆυα, Φπᾶρο8, Βα Ὦ,1 δηα 2 ϑατηθοὶ, 1 δπὰ 2 ἴΚίησβ, 1 ἀπ 2 
ΟἸὨγοηῖο]οβ, ἔὔΖγα, Νοβοιηϊδι, Εἰβίμον, 9 ο Ὁ, Ῥβαϊηιβ, Ῥχονογῦϑ, σα] 6- 
διαβϑίοβ  (ῃ8 βοηρ οΟΥἩἨ δοϊοπιοη ; {π6 ῬτΟρθοῖθα οὗ ᾿βαΐϊδϊι, «“ ϑιθπιδῃ, 
ψ} 818 1, ,ατηοηϊαίίουϑ, ΕὑΖο Κι], ΤΠ δηῖϊοὶ, Ηοβοα, «οο], Απλοβ, ΟΡα- 
ἀἴδι, Φομδῆ, Μίοδῃ, Ναμιπ, ΕΠ ΔΌΑ ΚΙ αἶς, Ζορμαπῖδι, ΗἩασροαὶ, Ζοομα- 
ΤΙ, δα ΜΔ] οῆ. Βαῖΐ, ἀιλοπρ [86 δηοιθηΐ ἐἾ ανγ8, [Π6Ὺ ἐοττηϑα οἢ] 
ὑυγθηὐγ -ἰνγο ὈΟΟΚΒ 3, δοοογάϊῃο το {Π6 Ἰοἰίογβ οἵ {π6ὶῦ δἱρῃαθοῖ, ψ ]οἢ 
ὙΟΓΘ ὑΥΘΗΥ -{Ὅπῦο ἢ ΠΌΤ ΌΟΥ ; Τοοϊςοπὶπρ πᾶσο8 ἀπα Επι, ΕὐΖγα διά 
ΝΟΠοιΐδῃ, “Γαδ ἢ ἀπα ἢΠ15 1, ατηοηίαίοηθ, δπα {πὸ ἔνοῖνα ΤΪΠΟΓ 
Ῥτορβοίβ (80 οδ]]θα ἔγοτω {6 οοπηραταίϊνα Ὀγαν ΟΥ̓ οὗἨ {Π6]} ΘοΙηρο51- 
Τ10η8), ΤΟΒΡΘΟΙνΘΙΥ ἃ8 ὁπ6 θΟΟῸΚ. [0 18 ποῦ πΘΟΟββΑΤῪ ἤΠΟγῸ ἴο0 δηΐθι 
πο ἃ τϊηαΐίς πα σοποογηϊηρ {π6 Δα ΠοΥβ οὗἁἨ {Ππ686 θοοΪκβ ὃ; θαΐ 
6 ΠΊΑΥ δίδία σοηογα ΠΥ {παὶ (η6 Ῥαηίαϊοι ἢ, σομεῖβίϑ οὔ (η6 ψ τη σ8 
οὗ Μοβοβ ἀ δ) γογοὰ ὈΥ ἢϊπὶ ἴο ᾿Ϊ8 ΟΠ ΘΠ ΡΟΤΆΓΙ68, τὶ (88. ΒΟ 6 
ἸΠ]Δ01Π6) ἃ ἕο τ ἈΠ  0π8; {πᾶΐ [ῃ6 ὈοΟΪΚ οὗ οβιαα τνᾶ8 σοπρ!] 6, ρτο- 
ὈΑΡΙγ Ὀεοίοτο {Ππ6 τοῖσῃ οὗ Πθανια, ἔγομη δποϊαπί, δας ποπίϊς, πᾶ ὁ0η- 
ἰοΟΠΊΡΟΓΆΤΥ ἀοοαπηρηΐδβ, Βοῖηθ, 10 ΤΩΔΥ Ἀ6, ἈΥ͂ ἐοϑιθα ἰμλ86 1; {παῦ (ἢ 6 
Ὀοοῖς οὗ δΦυᾶσοβ νγὰθ συ θη ἴῃ ρατὶ ἀυγίηρ {Π6 δαἀιπηϊη!ϑίγαϊϊοη ΟΥ̓ 
Θαιηθοὶ, {5 ὈΥ {παᾶῦ Ῥσόρ μοῦ) 1ῃ ραγῦ ΘαυΪγ ἴῃ 1Π6 ΠἸΟΠΑΓΟὮΥ : 
Βυτἢ ἴῃ 1λαν 8 {πι|ὸ; {π6 ὈΟΟΚΒ οὗἁὨ ϑδαπλιοὶ, 10 18. Π|Καῖν, δρουῦ {16 
Ττοῖρῃ οὗ Βομοθοαμὰ, {πᾶῦ (86 θοοῖκ8 οὗ Κίηρβ σατο σοιρὶ]οἃ ἀυτίηρ; 
[Π6 οαρυγιν, ἔγοιη δαϊμοηϊίο ἀοοαπιοηΐβ, Μοῦ ἀγα Ρογρούυδ! ν 

1 πον. Βηῖ, νοΐ, χνϊ!. Ρ. 107. τί. Βογίρίιτο, 34 δαϊῦ, 
; 2. Ζοβορῆι οσοπίγ. ΔΡρίοῃ, 1ἰδ. 1. ὃ 8. Οτίροη᾽ 5 Ῥῃηοσδα, οἶα ἴῃ ΕπβοὈΐι8᾽ 8 Ηἰδὶ., Ἐοοὶ, 
ἰὉ. τὶ. ο 25, 

5. ΓῊΪ8 δα ρθε 15 ἀἰθοιιδοοα ἱἐπγγὰ, Μ΄ Ο]. 11. ἴῃ τῇς οὐἰςα] ΡχοίΆ 68 ἐοὸ ϑαοὶ Ὀοοῖκ, 



ΟΥ̓́λε Οἱ Τεβίαπιθρηί. 41] 

γοζεγγοᾶ ἴο, {π6 πουῖς οὗ βυδοδβϑῖνϑ ὑγορμεῖβ; (π6 ῬΟΟΚΒ οὗ (Ἰβσοπίο ο8 
ὉΠάΟΡ (ῃ6 ῬΡΟΥΒΙΔὴ Π ΟΓΔΣΠΙΟῚ ἔγουμ 8.1}}}8} ΤΘΟΟΣΒ : {παὺ {6 ὈοοΪκΒ οὔ 
Εστα δὰ ΝΠ ἢ ΓΘ ΘΟἸ]θοίΐοηΒ ΡΑΥΠΥ το ὈΥ {Π6 ῬΘΥΒΟΙΒ 
ὙΓΠΟΒΘ ΠϑΙΏ68Β ΠΟΥ ὈΘΑΓ : ὑπαύ {π6 Ὀοοΐκ οὗ Εὐϑίμον νγγχαβ δοιηρι]οα Ὀγ 8 
ΟΠ ΘΙΔΡΟΓΆΓΥ, ΡΟΓΏΔΡΒ ἔγοα {π6 Ῥογβίδῃ ΔΏΏΔ]8: {μαὺ {(πΠ6 ΡΟΟΙ οὗ 
ΨὉὉ νῶβϑ ψυυι δ ΌὈΥ ΒΟΙῺΘ ΔΌΪΠΟΥ ὙὙΠΟΠῚ 10 18 ἸΤΩΡΟΒΒ10]6 ἰο ΔΘΠΙΕΙ͂Υ, 
ῬοΥπαρα ἀυνίησ {π6 Ηρθῦγονν ΤΠΟΠΔΥΟΠΥ, ΟΥ 88 ΤΏΘΔΩΥ ὈοΪϊονα τυ 0ἢ 
ΘΓ ΘΓ ; {π6 ῬΒαΐταβ, Ὁγ ΤανἹ, Αβαρὶι, δα οὐμοὺ ρου Β ῬΘΓΒΟῺΒ ; [Π6 
θοΟΚ8 οὗ Ῥχουθῦρβ, {86 (ὐδπί!ο]68, δα Εἰδοϊθϑι βίο, τηοϑὲ 1 Κοὶγ Ὁν 
ΘΟ]οσλοη : 8πα (86 Ῥτορβοίίοαὶ Βόοῖκβ, ὈῚ {6 Ῥτορμθίβ Ο56 Ὡδμλθ8 
{μου ὈΘΆΓ. 

δῦ 18 ΠΟΥ͂ ΘΟ ἀον {Π6 δυνἹάθῃοθ οὗ ὑθβΕ! ΟΠ [ῸΣ (86 Δα ΠΟ ΠΟΙ ἐγ 
οὔ [ῃς ὈοΟΚΒ οὔ [86 ΟΙἹα Τοβίδιηθηῦ. ΑΔ'8 {π6 «}6νϑ 66 ἃ ΤΟΤΕ 88- 
οἰδηξ ρϑορὶθ ὑμδὴ {πῃ6 ασθθκβ οὐ Βογηδῃβ, δῃἃ ΟΓΘ [ὉΓ ΠΊΔΏΥ δσδ8 
τοί} υποοππροοίοα νυ] ἘΠ 61}, 1Ὁ 18 ποῦ ἴο Ὀ6 Θχρθοίθα {Πδΐ γχα βου ]ὰ 
ἄσγῖνα τ υοἢ ουιάθησα ἔγομι {86 ὨΙΒίουδπΒ οὗ {Ππο86 ὩΔίΙΟΠΒ : 1 18 ἴο {Π6 
ΘΒ ὈΥΓΪΠΟΙΡΑΙΥ {παῦ τὸ ταυβϑῦ ἰοοῖς Ὁ Ἰηϊουτηαίϊοη. ΤΠ6 ὉΠΙΗΌστη 
Βοϊϊεῦ, ἱμάςοα, οὗ 4}} ΟἸιγϊβίϊδηβ, ἔσοιυθ. (86 ὑοσῪ σοϊημηθποοιηθηΐ οὗ 
ΟἸὨγιβδη! Ὑ ἰοὸ (86 Ῥταδθηῦ {1πλ6, Ὧ88 ΘΟ ΒΙΔογοά 1[Π6 ὈΟΟΚΒ αῦονα θηι- 
τηογδίθα ἰο μανο οοηβεϊυϊοα {π6 σι οἷα οὗ {π6 ΟἹα Ταβίδτηθηί ; δμᾷ 
1:6 οδίδϊοσιιθβ οὗ {πθῖὰ, ΒΟ ΤΟ γ ἐογπηθ ὈΥ {δ6 δυΐποῦ οὗὨ 1Π6 
ΠΥΠΟΡΒΙΒ αὐδυίοα ἴὸ ΑἰΠμαμδβῖυβ 3, Ὺ ΕΡΙΡ Δ π1ι8 ὃ, Δα «Γ6γΌπιο 
(τουαγαὰβ {86 οἷοβα οἵ ὑπ6 Του οθηίατγ), Ὁ Οτίρϑη ὅ (1ὰ {π6 τᾶ ]6 
οὗ [86 διτὰ οομίΓΥ), απ ΜΕ]10 ΒίΑΒορ οὗ βαγα]β δ (ὑονγαγαβ (Π6 οἷο80 
οὗ {86 ΒΕσοΟΠΑ οοδίυγυ), 81] ἀστοα πὰ (Π6 ἀθονα οπιπιοσαοη. ΤῸ 
{Π686 τὸ πιΔῪ Δα ἢ ἰοδ[ 2 0}168 οὗ [ῃ6 ὐτοοῖς ὑγβηβιδίουβ οὗ τῃ6 ΟἹ 
Ταεβίδιηθηΐ, ὙΠῸ ᾿νϑα δρουΐ 280 οἵ 282 γϑαγβ Ὀοίοσγο {6 ΟΠ γιϑίβη τὰ ; 
Αᾳυ}]α, Τμοοἀοίΐοη, πα υτηηβοῆαδ,  Π0 ἰἰνοά ἰονγαγὰβ {Π6 οἷοβα οὗ 
{16 Βοοοῃα σϑηίαΓΥ ; 8ηα {Πδὺ οὗ 6 ῬΡΟΒο ἴο οὐ ο]α ϑ'υγῖδο νϑύβίοῃ, 6χθ- 
ουἱοα ὙΘΓῪ ΘΑΓΪΥ 1η {Π6 ΒΘοΟΠά, 1 πού δὖ [Π6 ο]086 οἵ {π6 Πτβί οδῃίαγυ, 
οὗ ἴμ6 ΟἸγιβύδη οτὰ. Ηρσο {Π6 «6 18} (ΘΒ ΟΠ 168 1οΪ 8. Νοῖύ ἴο 
Θπίοσ ἱπίο ΔΩΥ τηϊημαΐα ἀρί81]8 ΘΟΠΟΟΓηΙπσ {Π6 ΒΕΥΘΟΙΓΆΙ ΤἈΓΡΊΊΠΙΒ ΟΥ̓ 
ΟΠ δ] δα ραγαρἤγσγαβοθ Οἢἡ ψϑγοῦδ ραγίϑ οὗ (86 ΟἹ Τρδβίαμπηθηϊ, τ οἢ 
τύοσα ΘΟ} 1] 6α Ὀοΐτνγοθη (δα Ηγβῦ δηθὰ βουθηίῃ οοηΐατθβ οὗ [η6 (ἢ γ18- 
ἐπ ΦΙᾶ, ποὺ {π6 Ψ6γυβαίθα δηθὰ Βαθυ]οη δὰ Ταϊπιβ οὐ Οομηοη- 
(ατὶθβ ὑροὸη 1Π6 Μίβμα οὔ Τυδα! οη8 οὗ (86 “6078,--- ῬΗΙ1Ο, 8δῃ 
Ἐρσγρίδη “607 (γο ᾿ϊνϑα ἴῃ {Π8 3γϑέὲ οοπίυγΥ οὗ (Π6 ΟΠ ιγβίδη γα), 
ααοίεοα 48 ΠανΙηρ δα ΠΟὨ1ΟΔ] Δα ΠΟΥ, ΠΟ ΟἾΟΣ ὈΟΟΪΒ τΏδη {Π086 τ μϊοἢ 

1 Το Ἐπιροτοσ συ] απ, ἱπνθίογαῖο 88 788 ἢΪ8 δηταϊΥ ἴοὸ ΟΕ γἰ βιϊβηϊγ, 88 Ὀόγηο Ἔχρ] !οΐς 
8η ἱπιροτίαπς ἐοπΕἸ ΠΊΟΠΥ͂ ἴ0 ἔπ δα ΠΟΥ͂ Δηα ἰηιορτ Υ οὗ τΠ6 ΟἹ ὰ Τδβίατηθηῖ. ὅ60 
Ἡετγνοτγίθη, ἄς Φ}8πο Πππρογαΐοσγο, ΡΡ. 100,10]. 108--108. κιρ. Βδῦ. 1827, ϑνο. 

3. Αἰληββὶὶ Οροζα, ἴομῃ. ἰΐ. ρρ. 126---204. 1)Υ. ΤΑΥΔΏΟΥ 68 ρίνοη [86 τηοϑῦ τηδίοτἑ αὶ 
οχῖγβοιβ ἔγοιῃ Π18 ΒΥ πορβὶβ, γοβρθοιύίηρ ἴ86 σαηοη οὗ δογὶρίατθο. Ὑοσ ΚΒ, 8γο. νο]. ἷν. ρρ. 
290, 329}. ; 4ἴο. γο]; ΙΪ. Ρ. 404. 

3 κτεϑβ. χχίχ. οὐ. ἴοπι. '. ΡΡ. 122. εἰ 866. 
4 Τὴ 18 Ῥγοϊορτιβ (α]οαῖα5 ἀπ Ερίβι. δά ῬϑΗ] ΠΤῊ. 
5. Ορ. ἴοπι. ἱϊ. Ρ. 529., διὰ 'ἰπ Ἐπβεουία5, Ηἰβι. ἔπε]. 110. νἱ. 6. 25. 
5 Αριὰ Επδβοῦλιπι, δι. Ἐ)οοϊ, 110. νἱ. ὁ. 26. 
; Ὡς Ψίτα Μοείβ, 110. ', ὙΤὩς ραββαροβ οὐ ῬΏΪΟ Πατο τοίοστο ἴο, δῃᾶὰ αἷβο 16 οἴπον 

τοβεϊτποηΐο8 δον οἰϊο, ατὸ ρίναπ αὐ {||} Ἰοπστι (ἢ βοπιὸ δα ἰτοηδὶ ουϊάοποὺβ ἴγοπι 
Ὁ τ διΐδῃ τυτεῦοτβ) ΌῪ ΒΟΒ πη Δ: ι|8, ἴῃ Πδ οἰαδογαῖθ Ηἰβιοτία Απίΐαιδ οὐ Ὑ ἐπάϊοδιιο Οδηομ 
Ββοῦὶ γοίογῖβ οἱ Νονὶ Τοριδπηο πη, ΡΡ. 139--- 189, ᾶνο, 1 ἱρεΐθο. 1775. 
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ΔΙῸ οοπίαϊ πο 1ῃ ἰδ6 Ηοῦγον ΒΙ10]6, πὰ τ οἢ δ᾽ομθ ποτα δοκῃον- 
Ἰοάροα Ὀγ 186 «΄6νῦ8 οὗ Ῥᾳ θβϑθηθ. 

ῬΆΪ]ο, 10 18 ἔσιιθ, ἴΏ ποη6 οὗ 818 τ ΏρΒ, σῖγα 8 Δῃ 67,85 ὨΟΐσα οὗ 
π6 οδπομ οὗ (δ6 Ο]α Τοβίδιμθῃ ἢ Ὀὰὺ 1 ὙΘΥῪ πυμηθτουβ βοδίίογοα 
Ῥαββϑᾶρθβ 6 [88 ἱπαϊοαίθα ἢῖ8 οὐ ΟΡ ΠΙΟΏ, πα ΡγοῦΆΙΥ 4180 {Π6 
ΟΡΙΙοη οὗὨ ἢ18 σομ θη ρΟΓΆΤΊ68 ΟΟΠΟΟΥΠΙηρ {86 τηοχὶῦ ἀηἀ ᾿προγίδλιμοο 
οὗ οδοῖὴ οὗ {16 Ὀοοΐεβ ψ οἢ ἑοσιηθα ρατγί οὗ [ῃ8ὺ οσαποη. ὮὯγ. Ηοσπο- 
ΤΩΔΉἢ ᾿, ὙΠῸ σΑγ ἢν τοδα δηα Ἵχϑιιϊηθα 41} ῬὮ1]οΒ ψόσκβ, ἔοσ {86 
8016 ΡυΓΡΟΒα οὗ ἀβοδγίαι πῖπρ' μἰ8 ορ᾽ πίοῃ οα {6 οδηοῃ οὗ (Πη6 ΟἹ Το8- 
ἰδυλϑηΐ, αἀιντ 68 ([η6 ὈοοΪκΒ οὗ {π6 Ο]α Τδβίδιπθηΐ, δοσογάϊηρ ἰο ῬΏΙ1ΟἘ 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏΒ, ἰηΐο ἰἤγαθ οἰα8868, Υ]Ζ. 1. 2δοοΐξς οἱέοα ιυἱέ ἐδ ΘἸΡΥΕο 585 
γογιατὰ ἐμαὲ ἐΐον ατὸ 07 αἰυΐμο ογίσίπ : Ἰὰ [Π18 οἷαββ αγὸ Ἰουηὰ {π6 Ῥοη- 
ἰαίθυοι, [88 θοοΚ οὔ οβῆυδ, [Π6 τὶ θοΟΚ οὗὁἨ βαμλοὶ, ΕΖγε, 1βϑϊδῃ, 
4) ογθῃγλῖ, Ηοβοα, Ζοοδαγίδι, ἰμ6 Ῥδβδ]πη5, δηα {π6 Ῥτονογῦβ. 2. δοοΐξβ 
9 ιολϊεῖ Ρλϊΐο πιαΐεα οπῖγψ σαδμαΐ πιεπέϊοῃ, ιοϊέμοιέ αν ποέϊοο ὁ} ἐλεεῖ 
αϊυΐπο ογσίπ : (᾿ῖ8 οἷαϑθ δοῃίδιηβ {86 Ὀοοὶς οὗ “πᾶσθ8, “οὉ, (πΠ6 βγδῖ 
Ὀοοΐς οὗ Ιζἴησϑ, δῃὰ βϑνϑσὰὶ ἀβίδοῃθα Ῥβαϊηβ. 8. 2δοοῖδβ ποὲ πιοηοποα 
ὃν λῖϊο, νὶΖ. Νμριίδῃ, Βαϊ, Τβίθον, (86 ὑττο ὈοΟΪκ5 οὗ ΟΠ σοπῖο]θβ, 
Ἰλδηῖ6], τπ6 1μδιηοηία!οηβ οὗ «“΄ γοπδῃ, ΕἸΘΟ] βϑἰαβίθθ, πὰ {π6 ϑορ οὗ 
Βο]οοη. 

Τὸ [86 Ὀοοΐκθ, ἰο ψ οἢ ῬΏΪΟ ΘΧΡΥΘΒΒΙῪ ἀβουῖ Ὀ68 ἃ ἀἰν: 6 ΟΥΡΊΏ, Ὑγ6 
παδῦ Ῥγοῦδ ον δα {16 βεοοπα Ὀοοκ οὗ ϑασθπθὶ απα (Π6 ὑνγο ῬοΟ ΚΒ οὗ 
Ἰζίηρβ, (686 ἰἴγθθ Ὀοοΐζβ ἔσσταϊηρ ΟἸΪΥ ὁπ πῃ {πὸ ἤγϑῦ ὈΟΟΚ οὗ 
ϑαιηποὶ, πιο ῬΏΉ1]ο οὁ4118 ἀἰνηθ. ΟΥ̓ (86 ὑν εἶνβ τϊποῦ ῥτόρηοίβ, Β6 
Οἰΐ6 8 ΟὨΪΥ {ν7οὸ 88 1ΠΒΡΙγΘα ; δῃὰ 1Ὁ 18. δογίδϊη ἰπαὺ {Π|6 τ εἶνα ἔοιτηθα 
ΟἾΪΥ Ομ ὈοοΪς. - Α8 ἢθ πουοῦ χυούθϑ {π6 Δροογυρμαὶ ὈοοκΒ (το ἢ6 
σοΥίΆ ΠΥ ὑνου]ὰ ἤᾶνο ἄοῃθ, δα ἴΠ6Υ Ὀδοη δοοοιηΐθα οδποηϊοδὶ 81 
ΑἸοχαπάγια ἴῃ 6 δροβίοϊς ἀσ6), 716 τὺ ἰμπογοίοσο ραοθ 4}} {88 
Ὀοοῖκβ οὗ {π6 ΟἹα ᾿Γαβίδιηθαί, τος 6 ΘΧΡγθβδὶῪ αποίοθϑ, ἱπίο οπ δ 
αοἶα588, νἱζΖ. {πὶ οὗ {ῃ6 ὈοΟΟϊΙΒ ψΒΙοἢ ἢ6 δοοουηὐθα βϑογϑά ; απμα {ἢ18 
οἶαββ, δοοογάϊηρ ἰο {π6 ρυθοθάϊηρ ΟὈΒΟΥν Δ [Ί0Ώ8, 18 ΘΟΙηροεθα οὗ {Ππ6 ἔνθ 
ὈΟΟΚΒ οὗ Μοεβββ, οβῇυδ, “πᾶσοβ, 1 ἂμ 2 ϑδμπιμοὶ, 1 δηα 2 Κιηρβ, 
τα, 1βαϊαϊι, “ δρειδῃ, [μ6 ὑπ εἶνα ΠΟΥ Ῥτορἢαίβ, [ῃ6 Ῥβα]λβ, Ρτο- 
νογῦβ, απᾶ οὉ. Τῆ οἴου ὈΟΟΪΚΒ τλὺ μᾶνο ἰοτιμθα ραγί οὗἉ {16 ΘΔ ΠΟῚ 
οὗ {6 Εσγρίδη “6.8. ΒΓ σγὰ8 δὴ ΔΡΡΘΏαΙΣ 0 {ἐπ Ὀοοῖκ οὗ 
υάρσαβ; Νομοπηδῃ ἰο {π6 βοοοπᾶ ρα οὗ ἔὕὗζγα ; δᾶ {π6 1μδπηοην- 
(1οη8 οἵ  δγϑυ δῇ ταϊρηΐ 6 ἸοΙποα ἴο Π18 ῬΥΌΡΠΘοΙΘ8. Βιυιῦ {π6 Β|]6η6 6 
οἵ ῬΆο δοποογῃΐηρ ΔΠΥ Ὀοοΐς ῥτόνοβ ποίμιηρ ἀραϊηϑὺ 118 ὁδῃοηΐοαὶ 
ΔΌΓΠΟΥ ΤΥ, 15 10 Ὅ6 ποΐ οοπίγβαϊοίθα οὐ ονογίασμθα ὈΥ οἰμαῦ ροβιίνθ 
Ῥτοοίβ.3 

Ὗγ6 ΠΟΥ ῥτοοθϑά ἴο ἃ ἰδβϑίϊωοηυ, τοῖς, ἐποὰρ ΘΟΠΟΙΒΘ, 18 ΤΠΟΓΘ 
Ἰηρογίδηῦ ἴδῃ 8ηΥ οὗ {π6 ργϑοθαϊηρ, [ΠπΠ6 ἰαβ οΥ οὗ ΦΟΒΕΡΗΟΞΒ, ἃ 
1 8 ρῥγιοδῦ, η0 ψτὰϑ θοσῃ ἀῦουῦ {Π6 γοϑὰῦ 837 οἵ {π6ὸ ΟΠ τ βίϊδη 
τα, 8η4, {πΠουρὴ τηυο γοῦπροῦ ὑπ8ῃ [6 Δροβίϊθβ οὗ «6818 ΟἸ τἰϑί, 
Τη δύ πᾶν ὈΘΘΠ ΘΟ ΘΠΊΡΟΓΘΓΥ 10 (θὰ. ΕῸ]]οσσπς {π6 Θηυπηθγὰ- 
οπ ἀθονα δοοοιιηίθα ἔοσ, 6 Βαγ8, 1 [ἷ8 ἰχϑαῖίβθ δραϊηβύ ἀρίοη ὃ, 

1᾽᾿Ο. ἘΞ. Ηογποπιαπη, Οὐβογναίίομοβ δὰ 1Πυδβίταιἰομοπὶ οοίτίη ἀθ δηομθ Ὑοίονὶδ 
Το δ Π οχ Ῥῃΐΐοπο. Ἡδαηίΐς, 1778. ϑνο. 

2 Μόϊδηρεβ ἀο ἘοΙρίοῃ, δίς. ἴοπὶ 'χ. ΡΡ. 188---191. ΝΊΒιη65, 1824. 8γνο. 
2 Τὴν. 1. ὃ 8. ἴοπι. ἰΪ. Ρ. 441. οὐ. ΗἩδνοΓΟΔΠΙΡ. 
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ς ανα πού ἐδουδαπαβ οὗἉ ὈοοΚ8, ἀἰβοογάδηϊ, ἀπ σοη γα !οίϊηρ ΘΔ ἢ 
οἴμο συ ; Ὀαὺ τνὸ Ὦδγα ΟΠ]Υ ἐιοθπέψ-ἔισο, ὙἹ ϊοἢ ΟΠ ρτο θα 1ῃ6 ΠΙΒΙΟΥΥ 
οἵ 411 [ὈΥΠΔΟΓ ασ68, ἃπα δα }π80}ν σαραγα θα 49 αἰνῖπθ. ἴυο οὗ {Π6πὶ 
γτοσθρᾶ ἔγοτη Μοββϑβ  ; {Π6Υ ἱποίυαάδ 88 νυ 6}} {πΠ6 Ζαιος 88 8ῃ δοοουῃηῦ οὗ 
[Π6 ογθδίίοη οὗ πιδῃ, οσίθπαϊηρ ἴο {π6 {1π|6 οὗ 8 (ΛΜ οβ68᾿8) ἀθδίῃ. 
ΤῊϊΒ μαουοα ΘΟΙΩΡΥΒΙΘἢα8. ΠΟΑΥΪΥ (ἤγαο ἱπουβαπα γοᾶσθ.Ό ΒΎΟΩ (Π6 
ἀραι οὗ Μοβαϑβϑ ἴο ἐμαὺ οὗ Αὐΐαχογχϑϑ, γγῇο νν8 Κιηρ' οὗ Ῥοϑγβὶβ δέζοσ 
ΣΧ οΥχοϑβ, {μ6 δυορλεία, ἾῸ ϑυσοοοα θα ΜίοΒ68, οοτητητ 64 ὕ0 νυ πρ;, ἸῺ 
{πιγίθαη ὈΟΟΚΒ, μδὺ 88 ἀ0η6 1η {Π6}Γ ἄαγβ. ΤῈ τουδὶ ηἱηρ ΟῸΡ 
ὈοΟΚκ8 οδοπίδίῃ γπιπβ ἰο (ἀοα ([μ6 ῬΡΒΑ]"η3) δηά ᾿ἱπβύγαοιοηβ οὗ 16 ἴοσ 
τηδῃ.ὔ} 

ΤὮα {μγοοίοϊα ἀϊνίϑιοη οὗ {π6 ΟἹα Τοϑίαπιοπὶ ἰπίο (Π6 ἅν, (Π6 
Ῥτορξμοῖ, δῃὰ {π6 Ῥβαδίπιβ, τηθηοηθα ὈΥ̓ οΒορἤ.8, νγᾶβ ΘΧΏΓΘΒΒΙΥ Γα- 
οορη!βοα Ὀοΐοτα [18 ηθ ὈΥ ΨΕϑῦ08 ΟἬΒΙΒΤ, ἃ8 γγ6}} 48 ὈΥ 186 βι86- 
αυρῃὶ ττιίοσϑ οὗ [86 Νον Ταοβίδιηοηΐ,, 

“1 688 ΟΠ τῖβὶ “Κ νγ88 ἃ οοηδβίδηϊ αἰϊεπάδηϊ αὖ (Π6 τουβἢ 0 ΟΥὗἮὨ ΤΠ 6 Βγη8- 
Ββορπο, δηα ἢ6 ἰοοὸκ ρατγί ἴῃ {πΠ6 ΡΆ]1. τοδαϊηρ' ἀπ οχροβιίοη οὔ {Π6 
βϑδοτοα Ὀοοϊ8 οὗ [6 {6 ν)78: ππ8 6 σᾷγα ἃ ῥργϑοίϊοαὶ ἐθβι ΠΟΥ͂ πᾶ 

ΓΒΟΏΔΪ βαηοίΐοη ἰο {π6 ἰθηοίθ οὗἩἨ {πῸ «678 ΘΟ οσπὶηρ [Π086 ὈΟΟΚΒ. 
6 ΤΟΟΕΙΥΘα, ἃ8 αν ΟἿ γ ἸΒρΙγοα ϑουιρίατο, ταῦ 1Π6 «να σϑοοῖνϑα 

ΘΠ ἀο]ναγθα ἴο Ἀϊτὴ 8 ϑιιοῖ. Ε6 δθιγιηθα ἰῃο86 ὈΟΟΚΒ ἴο 6 ει θη 
Ὀγ 186 Ηοὶ]ν (δοϑὶ (Μαγκ χιῖ. 36.}; δπᾶ οἰαϊηθα ἴο θ6 γϑοαϊνθα 88 
16 Μοββίδῃ οἱ {6 δι ΠΥ Υ͂ οὗὨ {πον ργορβθοῖοα, (Δ μη ν. 46., χ0Κ6 
χχῖν. 27. 44.) δ γϑαιθηῖν ο4|164 ΤΠο86 ὈΟΟΚΒ “ἐλ ϑοεγίρίμγεϑ.᾽" 
Ἧδ οομτμδπαοα [86 «6 νγ78 (0 βεατοὶ ἐλεῖν ϑογίρέμγεδ. (Φοδη ν. 39.) Ηθ 
8111, 1ὲ ἐ8 φαδίον' ὅ9ο᾽ ἄσεαυεπ απά εαγί ἰο Ῥα85, ἐμαπ ὁπό ἐϊέέϊο 9.7 ἐδ ἴαιο 
ἐο ζαϊϊ. (μὰ χνὶ. 17.) Απὰ δρδῖη, Κεγὶϊν 1 δαν ιἰπίο ψοιι, ἐϊ11} ἔδαυόη 
απά εαγί ρα85, ὁπ6 7οὲ ΟΥ̓ οπὸ ἐϊ{ἴ (ἰας 18, ὁπ6 ψοά,, [ῃ6 5: 81]68ὲ Ἰοὕζο, 
δηα ὁη6 ροϊηΐ οὗ ἃ ἰοἰ(67), δλαϊϊ ἱπι πὸ τοῖδο Ρα88 ἔγοηι ἐδ ἴαιο, εἰ} αἷϊ ὃ6 
βιε πιοά. (Μαῖι, ν. 18.). Απαὰ δραΐπ, 7116 ϑεγίρέμγο σαρποί δ6 δγολοη. 
(Φοδη χ. 3ὅ.)ὺ Ηδ ἀροεϊαγθα {μὲ {π6 βαάάμποθοβ ογτθὰ, ὈῪ ποὶ ὑπ 6 Γ- 
βίϑπαιηρ (6 δοτιρίατοβ. (Μαίί. χχὶϊ 29.) 7ῆεν λαυο Μίυθε5 ἀπά {λό 
Ργορλείς, ἰοὲ ἐΐεηι ἤφαγ ἐΐοηι. (Ἰμακα χν]. 29.) Ηδ ἀεβπεᾶ {π6 ῥγο- 
Ῥἢοίοαὶ ἀσα θοΐνγσθοη {Ππ6 11π)18 οὗἨ ΑδοΪ] απὰ Ζβδομαγαβ. (Μαιΐ, ΧΧΙΙ. 
38.) [πῃ ΠῚ8Β τγὰῖκὶ τ τῶ Πἰβ το αἸΒ010168 ἴο Εὐτητηδιβ δον Ὠ1Β ΓΘΒῸΓ- 
Γοοσῦου, δοσίππίπο αὐ δλίοθοες απαὰ αἰΐ ἐπε γορλείς, ἣς ἐπρομηάοα μπίο 
ἐλέπι ἴπ αἰΐ ἐλε ϑογίρέμγοα ἐδιο {{τισα σοποογηίηφ ἠϊπιδοῖῦ, (Ἰακο χχιν. 
27.) Ἠδξδ βαϊὰ ἴο [18 Δροβί!6β:--- 7656 αγὸ ἐΐδ τοογάξ τολίοἢ 1 δραΐδ 
μηΐο γοι ιτοὐϊῖο 1 ιτσα8 γοΐ ιοἰΐῇ, ψοι, ἐμαΐξ αἰΐ ἐλίπρβ πιιδέ ὃς Κι οα 
τολίολ, τοεῦ τογίξίοη ἴπ ἰλ6 αι 97 Μοδβεβ, απα ἴπ ἐδε γορλιίδ, απ ἵπ 
ἐδε Τεαΐπιδ, σοποογηΐπφ πιθ. (ΚΕ χχῖν. 44.) (Ηδς ἰογα γοίεσβ (ὁ (86 
{πγϑοίοα αἰνϊδίοη οὐ {μ6 ϑουιρίυγοβ Ἀπ κα Ἂς μὴ )ονγ8, {π6 1ἀνν, {Π6 
Ῥτορμοίβ, δια {π6 (ὐδαθιη, οΥΣ Ηδρίορταρθδ, τ Π1Οἢ τοροίποῦ τηδθ 
“« αἰὐ 16 δουρίιυγαβ.ἢ) . . .. Απά, ἱμογοίοσγθ, {πΠ6 στιηρβ οὗ Δίοβοβ, 
ἀηα 4}1} (6 Ῥτορμοίβ, δῃα [86 ῬΒ4]π18,---- [δῦ 18, 411 {Π6. ῬΟΟΪΒ γθοοϊνϑα 
Ὀγ [86 9618 ὑπάον [686 ΠπαΙη68, 6 γ6 αἰΐ ἐὴλ6 ϑεγίρέμιγοας ἴο (τι ϑι,᾽3 

Δ Οη ἐδὸ οδποη οἵ Δεν βῆ δον μίμτο δοοοτζάϊηρ ἴο (Ὧ6 τοβιϊπηοηΐ658 οὗἩ ῬΠἢΪΟ δηὰ “0- 
Βορῆπδ, 866 ἔαγΠοΓ, ΒΡ. Μαγθ 5 ὈΙΝΙΠΠΥ 1,.6οῖ. Ῥαχὶ Υἱῖί, Ἰβοίαγοθ χχχὶϊ. δπὰ χχχὶυ. 

. 17--. 50. 
ἐμ Ὑγογάσποσι ΒΒ 1,.δοΐπγοβ οἡ ἰπο Τηϑρίγαιίοη οὗ ΗΟΙΥ βου ρίαγο, ΡΡ, 51, 52. 
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“«ὙΥΠδΑὺ Ομ γῖϑὲ ἀϊά, ῃ18 ἀροβί]θβ.. .. ἀϊὰ κονῖ86. ΤΟΥ αϑῆττη ὑπαὶ {86 
᾿ Βογρίαγοβ σαπιθ ποὲ ὃν ἐἦο εοἱ(ϊ ὁ πιαπ, Ὀὰϊ (Παῦ {πο τπῖμο πσοίθ ἐμ 
δραΐε ας ἐδιδῳ τσογο πιουεά ὃν ἐἠε Ἡοῖν Οἠοεί. (2 Ῥεῖ. 1.21.) Οοά. .. αἱ 
ϑιπαγν ἐΐηι68 απὰ αἴηθγ8 ρίασεβ δραΐε μπίο ἐδ Ταΐλοτα, ὁν ἐλ γορλείξ. 
{9 ϊ,1.) ὍΠΟΥ τοϑοορπῖβα (Π6 ϑουιρίασοβ 88 ἴθ {16 απαᾶβ οὗ {πῸ 
68. 186 ρτοδῦ δαναπίδρα οἵ {Π6 «6ν78, Βα γ8 [Π6 Δρο8116, 18, ὑπαὶ ἴο 

βολ ψ6γ6 σοηιηιϊξοα ἐλ ογαοῖε8 9,7) Οοά. (οτα. 1}. 1, 2.) ὙΥΒϑί, 
ἐπουθίοσο, γ)1Ὃὲ8 σοχητη64 ἰο {πθ6πὶ, 8 (ἀοα δ οχγα ; δῃὰ πνῶδί νγ88 
ποῦ σοχμημ θα ἰο {Π6 “678, ἴῃ δὲ. ῬΔ}]Β ἡυαάρτηθηΐ, γγ88 πὸ ΟΥ̓80]6 οὗ 
(οά, Αραΐῃ, ἴο {π6 1ϑγϑ} 1068, ῃ6 βαυβ8, ρογίαϊποίς ἐδ αὐορέϊοπ, απαᾶ 
ἐλ οίογψ, απαὶ ἐΐδα οουοπαπέβ, απὰ ἐΐθ σίυϊησ 9.77 ἐδα 7΄αιο, ἀπά ἐδδ 
) ,οηιϊδοβ. ὟΝ Βαὺ {πογοίοστο ἀἸα ποΐ ροσγίδιη ἴο ὑπ νγ88 πὸ ρατὺ οὗἁ {π6 
ΒΔΟΓΟα ἀσοροβὶύ οὗ αἀἰνῖπα ὑσαῖῃ. ΑΑὐοογαϊηρν, {μ86 ΔρΡΟΒ(168 ΠΘΥΘΥ αυοίθ 
ΔΩΥ ΟΥἉ {Π6 Δροογυρθαὶ ῬΟΟΪκΒ 85 {Π6 Ὑγ τὰ οἵ οὐ." } 

Απ οχδιηγϊπδίϊοι οὗ {6 ΤΆ]6 οὗ Θαυοίεδίομβ ἴτοιη- {πὸ ΟἹ Τοβία- 
τηθηῦ ἴῃ 16 Ναν, ὙΠΙΟἢ 18 ρίνθη ἴῃ 0]. 11. Ρρῃ. 118---177., ν}}} 
{ὈΓΠΒἢ αουπᾶάδηΐ ουιάθμοθ {παὶ {86 «“οπ]δ (ὐὑδπομ, ἴῃ {Π6 ἔτηθ οὗ 
“68ὺ8 ΟἸτῖβί ἀπα ἢ18 δροβίϊθβ, οοπίδι πο {ἢ 6 βᾶπι6 ὈΟΟΚΒ ἡ ἢ] ο ἢ ΠΟΥ͂ 
οοηδάϊαίο {π6 ΟἹα Τοϑίδιμθηϊ ; δὰ 1 10 6 ΟὨΪΥ ἃ] ονγεα {πδὲ «680ε 
ΟἸγιβῦ νγὰ8 ἃ ρϑύβοπ οὗ ἃ νυἱγίυουβ δῃαᾶ Ἰγγοργοδοθδἷο ομδγϑοίθσ, 1 
τηθϑύ Ὀ6 δοϊζπον ]οαροά {μαῦ νγγα ἀγᾶν ἃ ἔδιν σοποϊ βίοι,  ΏΘῺ Ὑ76 ἀββοσί 
{παὺ {π6 βου ρίαγοβϑ γοσα πού οοχτρίοα ἴῃ ὨΪΒ ἔτη ; ἴοσ, ἤθη 6 80- 
ουβοα {π6 ῬΏΔΥΪΒ668 οὗ τηρκιηρ; (86 αν οὗ πο οἴβοι Ὀγν {ποῖν ὑγαα: θη, 
δηἃ ἤθη ἢ6 θη] 6 α [18 ἢθΆΓΟΥΒ (0 Βθᾶγοὶ {86 Θοτιρίαιταϑθ, 6 οου]Ἱὰ 
ποῦ μᾶνθ [4116 ἴο τυθητοῃ {6 ΘΟΓΓΌΡΕΟΠΒ ΟΥ Ὀγροτθ8. οὗ βογιρίυγο, 
ἍΓ ΔῊΥ δα οχΙβίρα 1πὰ ἰμαῦ ἀρ6. 
Ὗς μιᾶνϑ, πον ϑυθῦ, Ἀπαι βίο 016 ἰδδιϊπλοπν οὗὁὨ π6 ροπυϊμθη688 οἴ 

{π6 ΟἹ Ταοβίδιμθηΐ, ἴῃ (86 οὲ ἰμαΐ 1185 σοι τγ8β ἢχϑα βοῖὴθ οθῃ- 
168 Ὀοίογο {86 Ὀἱγί οὗ “6818 ΟΠ σῖδί. «}680ὺ5 {π6 βοὴ οὗ ϑιγδοῖ, 
Δα ΒοΥ οὗὁἨ [16 θοοΚ οὗ ΕὐοοἸ οϑἰαβίϊοιιβ, πλαἶζοϑ αυϊἀθηῦ σϑίγοποοβ ἰὸ {Π6 
ῬΓΟΡμθοῖθβ οὗ 1βαῖδῇ, “ ϑγθισδῃ, δμα ΤΕ Ζο]τῖ 6], δπα τηθη ϊομβ {Π| 658 ῥγο- 
ῬμοίβΒ ὈΥ ἤδη; ἢθ Βρθβῖκβ αἷβο οὗ ἰῃ6 ὑνοῖνθ τΐποῦ ργορμεῖβ. [1 
ἸΚΟνσ186 ἈΡΡΘΔΥΒ ἔγοπλ (Π6 Ῥτοίοριο ἰο 1Π80 Ὀοοῖς, (μαὐ [Π6 αν δηᾷ {π6 
ΡΙΌΡΠοίβ, δηα οὐποῦ ἀποϊθπί ῬΟΟΪΚΒ, σοῦ δχίδηξ δὖ {86 βάτο ρογὶοᾶ, 
ΤΠ6 ὈοΟΚ οὗἁ Εἰοοϊοβιαϑίλουβ, ἀοοογάϊηρ ἰο [6 θεβὲ σῃγομο]οροῦβ, ψδ8 
Ὑτϊτίθη ἴῃ {π6 ϑυγο- Ομ] διὸ αἰαϊθοί, αρουΐ Α. Μ. 3772, ὑπαὶ 18, ἔσο 
λωπαάγοά απὰ ἐΠιγέψ-ζισο γοαγβ Ὀδίοσο {π6 ΟἸγιβίϊδη φτὰ, δηἃ νὰβ 
ἰγδηϑἰαίθα Ὀγ {π6 σταπάβϑοῃ οὗ «688 ἰηΐίο ασϑοῖ, ἔοσ {π6 ὰ86 οὗ (π6 
ΑἸοχδμάγίδη 9868. ΤῈ ῥχοίοριιθ ψαϑ δα ἀβᾶ Ὁ {πὸ ἰταηβίαίοσγ, θαξ 
{Π|18 οἰγουμηδίδηοθ 4068 πού αἰτηϊ ]8ῃ {Π|6 Θνϊάθηοθ ἴῸΣ [μ6 ἀπιϊαυν οὗ 
1Π6 ΟΙα Τοβίδιηθπε; [ὉΓ ἢ6 ἱπ ΌσΣΠΒ τ8, ἐμαὶ (86 [Ὁ δηᾶ ἴπ6 Ῥτο- 
ΡΙνεΐβ, ἀπά (6 οὐμασ Ὀοοῖβ οὐὗἨ {πεῖν (Δί Βοσβ, σσογα βίμἀϊοα ὈΥ͂ Πῖ8 
στα Ἀ[Ποῦ ; ἃ βυ βηοϊοηΐ ρῥτοοῦ [μαὐ μα ποτ οχίδηϊ 1 18 {ἶπη6. 

(6.) ΕἸ γθᾶγβ, ἱπάθρα, θοέογα {Π6 αρὲ οὗ {86 διιίμον οὗ Εἰοο] οβίδβ- 
[Ἰοτ18, ΟΥ ἔισο πμιπαγοί ἀπά οἰσ᾽έψ οὐ οἰψλΐψεξασο γ αγβ Ὀεΐοσγο {π6 (τ δ- 
(ἰδ γα, ἴῃ 6 (ἀνθ νϑγβίοι οἵ ἰῃ6 Οἱα ᾿Γοβίατηθης, ἀβυδ}ν σα] ρα {Π 68 
ϑορίυδσιηί, ννὰ8 ἀχϑουΐϊρα αὖ ΑἸδχαηάτία, (μ6 Ὀοοΐτβ οὗ ψηϊοῖ αγὸ ἐπα 
ΒΔΠῚ6 88 1 ΟΡ ΒΙΡ]65; ψΏΘηΟΘΟ 10 18 ονυϊἀθηῦ {μαὲ νὰ δ|}}} βαγθ (ποβθ 

᾿ Ὑ͵ογάβνγουι ΒΒ 1,οοἴπιγο8 οἡ [Π0 Ἱπερίταϊτίοη οἵ ΗΚ βου ίρίανο, ἢ. 54. 
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1(1Θ σα] θοΟΚ8, τ Ιοἢ [86 τοὺ ἀποϊθηῦ “678 αἰξοϑίρα ἰο Ὀ6 σοπιιηθ, 
--- ἃ θομοῆς {8 ψ οὰ πδ8 ποὺ Ὠδρρθηθα ἰο δΔῃῪ δποϊθηΐ ῥτγοίμῃθ 
ῬΟΟΚΒ Ὑβδίονοσ. [πάρρά, δ πὸ διϊμθηίο θοῦ οὗ ἃ τοσο δηοϊθηΐ 
ἀαΐο, Ἔχοορὺ τῃο66 οὗ {π6 ΟΙα Ταδβίδιηθηῦ, δ. οχίδηί, 10 15 τηροβϑὶ 6 
ἴο δϑοθηά ΒΊΟΥ ἴῃ Βοάγοῖ οὗ ἰοδἰϊπιοην. ΤῈ ουϊάθηοσο, ᾿μαθοά, τΒὶοἢ 
να αγα δἀἀιυορά, 18 ποῦ τ Θ ΓΕ ΪΥ ἐμαί οὗἉ (Π6 τογα τηοάθγῃ 608; --- 
18 8160 ἰδῇ οὗὨἉ 86 τπηοβί δῃηοιθῃΐ, 88 18 τηϑηϊζαβί ἔγομ {118 οἰγουχηβίδηοσθ, 
{αὶ {86 Ἰαἰίογ οὐ [686 ὈΟΟΪΚΒ δἰ ΥΑΥΒ Γ 1860 Οἴ6 ΓΒ 88 πόση ἴοὸ ὃ6 
ΤΏΟΤΘ ἃποϊδηΐ, Πα δἰπιοϑῦ ΘΥΟΥΎ ΏΘΓΘ Οοὐἵα {π6 πὶ ΟΥ̓ ΠΔΠΠ6;; ὙΠ6ΠΟΘ 
ἀΐ 18 ουϊἀδηΐῦ ὑπαῦ [Πο86 δηοϊθηΐῦ δας ΠΟΥΒ Ἰοηρ᾽ δῖποο τεοοι νϑα [θβ Δ ΟΠΥ 
ἔγοτα {Π6ῚΡ δποθδίουθ, (μδὺ {Π086 τοῦ δποϊθηΐ ὈοΟ 8 ἡ γα 6 σοηυϊηθ 
ὙΓΌΓΚΒ οὗ (π6 ΔΌΪΠΟΥΒ ΠΟΒ6 παπλ68 {Π6Υ ὈΘΆΓ. 

ΘίσΟΙρ᾽ --τ 76 ΤΑΥ͂ 804 πα ]Βρυίδθ]6 ---- ἃΒ {818 Ἔχίογῃδὶ ουὐἹάθηςσα οὗ 
1:6 ραοῃυ 6 η688 οὗ (π6 Ο]α Τροίδιηθηῦ Πα. ΘΒΕΟΏΔΌΙΥ 18, 

2. ΤῊΒ ἹΝΤΕΒΝΑΙ, ΕΙΌΕΝΟΕ, ΑΒΙΒΙΝῸ ΒΈΟΜ ΤῊΒ ΟὈΝΒΙΠΕΚ- 
ΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΒ ΙΑΝΟΌΑΛΘΕ, 5ΤΥΓΕ, ΜΑΝΝΕΒΝ ΟΕ ὟΥΈΙΤΙΝΟ, ΑΝΡ 
ΑΙ,.Β0 ΕΒΟΜ ΤῊΕ (ἸΒΟΟΜΒΤΑΝΤΙΑΙΙΤΥ ΟΕ ΤΠῈ ΝΑΒΒΑΤΙΝΕΒ ΟΟΝ- 

ΤΑΙΝΕῈΡ ΙΝ ΤῊΕ ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΤῊΕ ΟἹ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ, 18 Δἢ ΘΠ] ΌΔΙΠΥ 
ἀδοῖϊβῖνα απα ἱποοηίζοβία]θ ἀυρατηθηῦ [Ὁ (πο ῖν σΘΠΪΠΘΏΘ6Β8, Δηα α͵80 
ἴο 8ῃον ὑμαΐ ὑπο σοσο ποὺ δηά οου]ά ποῦ Ὀ6 ἱπνοηίοα ὈΥ 016 1π|- 
Ροδίου, οὐ ὈΥ͂ Βαυοσαὶ σοῃ οι ΡΟΓΆΓΥ Ἱροϑίοσϑ, ΟΣ ὈΥ Βθυ αὶ δβιυοοθδ- 
Βῖν 6 ωροβίουβ. 

(1.) Τὴε Ζαπσιασο, ϑέψιο, αν ἤαππον οΥΓ᾽Ἱ ᾿Τβγιξησ, ἰϑοα ἵπ ἐδδ 
δοοῖξ 0 ἐλ Οἰά Τοείαπιοεπέ, αΥὁ ἐπίογτιαϊ αἀγσιπιοηὲς ΟΥΓ ἐδιεῖγ σοπιῖπθ- 
ποϑ5; απῇ γ»γοῦο ποὲ οἷν ἰλαέ ἐΐον πιιδὲ ἔαῦθ δϑθη τογιἐίοπ ὃν αὐ δεγοπέ 
»ετγϑβοῆς, διιὲ αἶδο ἐπαδῖο τι ιοϊξὴ, ρτεοίδιοπ 0 ἀαϑοογέαϊπ α ἔπιε, αὐ 07 δ6- 
7οτο ιτολιοὶ ἐλον πιιιδέ ἤαῦό ὅφοπ οοπιροβεά. 

Το Ηοῦγον ἰδηρταρο, ἰη πο [πΠ6 ΟἹ Ταβίαμηθης τὰϑ τυϊτ6η, Ὀοϊηρ (86 ἰδ - 
σαλρο οὗἩ δ δποίθηξ ρϑορῖο {μδὺ μδὰ 11:0016 Ἰπίογοουγδο τῖ ὑμοὶγ πο σου, δπὰ 
ἩΠΪΙοθ6. ΠΕΡ ΟΌΣΒ δἷβο βροκθ ἃ ἰδησιιάρο Ὑδοῦ μδὰ ρτοδῖ δῇ πὶ} ὑδπ6 ὶν 
οὔτ, ποῦ ὰ ποῖ οὔδηρθ 80 ΓΆΡ  ΑἸΥ 88 πο ΘΓ ἰδησθδροθ μανθ. ἀο0η6, βίποθ πϑίϊοῃθ 
μδνὰ Ὀ6θῃ ὙΔΓΙΟΌΒΙΥ ποτα ρ ο, ἀπ βίηοα δγίβ, ϑοίθῃοθβ, ἀπά οοϊηθτοθ ἤν ὈδΘη 
80 ΕΤΟΝΥ͂ οχιοηἀοά. Ὑοῦ, βίποθ πὸ ἰδηριδρα Θοη 68 δἰ. ΟΠΆΓΥ, (Πμ6ΓῈ τπδῦ 
ΤΙΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ Ὀ6 30Π18 ΟΒΔΏΡΟΒ ἰπ ἴ86 ρεγὶοα οὗ ζἴπι6 {π8ὲ οἰαρβεὰ Ὀείπσεθεη Μοβεβ δπὰ 
Μαίδοιὶ.:2 ΤῷΆῷ, ὑμογοίοσο, οα οοιιρδσιηρ ἰδ6 ἀἰεγοηῖ ῬΕ οὔτ. Ηοῦτον ΒΙΌΪο, τ6 
ἙδΒαγδοίοσ δηὰ β8[γ]6 οὐ [86 ἰδηρύδρα γα ουπὰ ἰοὸ αἀἰεν (σοὶ οι ἶοαὶ Ηοῦγον 
ϑοβοίδσβ αν ρὑγουβὰ ἴο Ὀ6 188 0886), τὸ Βανθ δβίσοῃρ ἰηύοτυπα] οὐ! οτῖδ (Π80 086 αἰ 
δγοηὶ θοο 8 οἵ ἐμ6 ΟἹά Τοριδσηθπὶ ποσο οοπιροδοὰ δ᾽ αἰογθηὶ δηα αἰδίδπὶ ρουὶοάϑ : 
Δμα ΠΘΟΠΘΟΟΌΘΗΥ 8 ΠΟΙ 5᾽ ΘΓ ΌΪῸ τλθηξ ΠΥ ἴθοηςα Ὀ6 ἀοάἀμπορα ἴῃ ἔδνουν οἵ 
1δποῖν σοπυϊθηθβθ,. ἘΌσίΠοΥ, [86 ὈοΟΐκ οὔ 86 ΟἹὰ Τεδβίβιθπί παν ἴ00 ΘΟΠΒΙ ἀΘΓΔῸΪΘ 
8 ἀἰνοσβιγ οὗ βίγῖα ἰο Ὀ6 {86 τγοτῖκ οἰ ἴΠπ 6. οὐ οὔθ 6» ([ὉΓ ἃ υἱεισ Βα πιιϑῦ βανθ Ὀθθῃ, 
οὗ δοοοιηΐ οὗἉ 86 ἰδλησαδρ6), ΟΥ οὗἉ ΔΏΥ 8οὺ οὐὗὁἨ ΘΟὨ ΘΙΙΡΟΓΆΓΥ 696 γ8. [ἢ ἰρογοίοσα, ἰπμ6 

1 Ἐν (Π|8 υἱὸν οὗ [6 ἰπίοτπαὶ ουἱάθηςο οὐἩ [πΠ6 σοηυ ποη688 οὗ [6 ΟἹὰ Τοβίβπιοηξ, [86 
δυΐδοτ ἰθ “ΠΗ͂ ἱπάοδιοα ἴο 1Π6 οὐδογνδίϊοηβ οὗ τῃ6 Ῥγοίουπά δηὰ ἱπρεηΐοιιβ Ρἢ]]οδορὶϊεῦ 
Ῥανὶὰ Ηδτγίον (οη Μϑη, τοὶ. 1ϊ. ὑῃ. 97----104.), δὰ οὗἩ ἴΠ6 Ἰοαγπϑάὰ δηὰ ϑἼοσυγαίθ Ῥγοΐδεβουῦ 
δὴ (Ἰπἰτοἀαροιίο ἴῃ 1ἐῦτοβ βδογοθ Υ οἴοσὶβ Εωάογὶβ, ΡὉ. 18---28.) 

2 ΤῊςο ἀεριωσίατο οὗἩ [6 Ξτδλ}  ἴο8 ἤγοιη Ἐρυρὲ, πο γ 186 ἀϊγοοοη οὗὨἨ Μοβββ, ἰοοῖκ ρίδοθ 
ἴῃ 186 γϑᾶσ οἵ ι}6 νου] 2518, οΥ Ὀοΐογο ΟἸγιβὲ 149]. Μαϊδομιὶ ἀβἰνογοὰ ἢἷ8 ῥγθά οι οη8 
ἀπᾶον ΝΟΒΟΙα ΔΒ βεοοπὰ ρσονογηπιθηῖ οἵ δυ θα, Ὀοίνγοοη [Π6 γὙθαγ8 436 δῃηᾶ 420 Ὀεΐοτο [10 
Ομ τιβιΐθη τὰ, ΤῈ ἰμΐοτγαὶ οὗἁὨ τἰπλ6, ᾿πογοΐοτο, [μδὲ εἰδρϑεὰ θούσοοη [Ποῖὴ ἷβ Ὀεῖνγοοη 107} 
δηὰ 1055 γ68Γ5 ; ΟΥ, ἱξ τὸ τοσκοὴ ἴοι ἴμ0 ἀδαίῃ οἱ Μοβοβ (λ.Μ. 2555) Β. Ο. 146], ἱξ ἰδ 
ἔτοπι 1015 ἴο 108] γεοδζα. 
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Ὀ6 8}1 ΤὈγροτῖθβ, ἔμοσθ πυυϑὲ Βαν ὈΘΘῺ 8 δυιοοαββίοι οὗὨ ἱπηροβίουβ 1η ἀἰβδγεηὺ δ068, 
νὑο0 μᾶνα οοπουγγθα ἴοὸ ἱπιροβ ὍΡΟΠ Ῥοβίβυ!υ, τ βίον 18 ἱποοποθῖν 8. Τὸ βιρροβα 
Ῥδτγί ἰο Ὀ6 ζογρϑά, δῃὰ ραγῦ ἴο 6 σεῃυΐηθ, ἰδ ὙΘΥΥ͂ ΒΑΥΒᾺ ; ποὶῦμον πουϊὰ {818 Βαρρο- 
δβιζίοι,, 1 δαἀιαϊ θα, θ6 84:18 ΟἸΌΓΥ. 

ἱπ, (86 ΗΘΌγον ἰδησιᾶσα οοΑ804 [0 Ὀ6 ΒΡΟΚΘΏ 88 8 ἀρεῖς ἰδηρυδσο ΒΟΟΏ ΔΓ 
(μ6 ΒΔΌΥ]οηἶδ σΔρΟνΥ ; Ὀυῦ ἰδ που]ὰ Ὀ6 ἀἰβηου]ῦ οὐ ἱταροββιὉ16 ἴο ἴτε 8ὴγ {δην 
ἴῃ ἰξ αὐἴον ἰὸ νσὰβ Ὀθοοιθ ἃ ἀοδα Ἰδῆρααρο. Α1} [86 ὈοΟΚΒ οὗἩἨ 186 Ο]ὰ Τοβίδαιεπί 
ταυϑῖ, ὑΒογοοσρ, θ6 ὨΘΑΓΪΥ 88 Ἀποϊθηῦ 88 ἴῃ6 ΒΑΌΥΪΟΙ ΙΒ ΟΑΡΕΝΠΥ : δηᾶ βίποα ὑΒ6γ 
οουϊά ποὶ 8}1 06 νυ τθη ἴῃ 186 βϑ8ῃ6 ἃσθ, ΒΟπ16 πλιϑὺ δ6 ΘΟΠΒΙ ἀΘΓΔΌΪΥ ΟΡ δῃοϊ θη, 
ποῦ που]ὰ Ὀγὶησ ὰ5 Ὀ8Ὲ 1 ἀσαὶη ἴο ἃ βυισοδβϑίοῃ οὐ δοῃβρί τ πρ' ̓ προβίοῦβ. 1.8 50}γ, 
[86 δἰταρ οἱ οὗ Βῖ}]6 δη υπαβοοίθα τβηηοῦ οὗ τγιτπρ οι ρογνδάθ 8}1 δέ 
ῬοΟΪΚ8 οὗ ἴΠ6 ΟἹὰ Τοβίδιηθηῦ (ἢ [86 οχοθρίίϊοη οὗ βυοῖἢ ρδγίβ 88 ἃγ6 ροοίίοδὶ δηὰ 
Ῥτορ ιβίϊοδ]), 8.6 ἃ ΨΘΡΥ͂ ΒίΓΟΠ Θ᾽ Θυ]ἀθῃ 66 οὗὨ δΠ6ἷν σεπαϊμθηαββ, ασθη ΘΧοΙ υϑῖνε]ν οὗ 
μια Β 40] 6689 ΟΥ̓ {818 αἰτουμπηϑίθῃοα (0 {86 {π|68 οὗἩ {86 Βαρροβοά δυΐδοσαθ. Νοί 
ὁΏ6 οὗὨἨἍ 686 οὐ ογῖα ἰ8 ΔΌΡ]]04016 ἴο 6 ὈοΟΪκ8 νοὶ 1ῃ ϑοῖλθ ΘΠ Οη8 ἀγα δἰϊδομοὰ 
ἴο 1π6 ΟἹά Τοβίαμηοηῦ ὑπάϑν {86 {1016 οὗἩ ΤΠ 6 ΑΡΟΟΓΥΡΒΒΆ ; ἴῸΓ {Π6Υ̓ ΠΘΥ͂ΟΡ ΤΟΙῈ οχίδηϊ 
ἴῃ Ηδῦτγον, ποῖ ΒΓ ἀγα [Π6Υ αυοϊαα ἴῃ {6 Ννγ Τ δβιδιπμοηΐ, οὐ ὈῪ ἴΠ6 “6 νν 8 τυτ 6 ΓΒ, 
ῬΏΠΟ πὰ «Φόβορθυβ; οἢ [8.6 ΘΟὨὕΓΑΓΥ, ΤΟΥ Θοηδῖη πηϑγ [Βησβ ἩΒΙΟΝ ΔΓΘ ἔδυ] Οὐ, 
186, δηὰ οοῃίγδαϊοίοῦγ ἴο 186 σαποηίΐοδὶ δογιρίυγοβ.ῖ 

(2.) Το ὑόν σγεαξ παπιῦεῦ 9. ραγέϊοιιζαν ΟἸγομηπιδέαποοβ 07 7Τ πιο, 
ίαεο, εγβοηπϑβ, δ. πιοπέϊοπο πη ἐΐ6 δοοΐβ 9.0Ε ἐλ Οἰἱά ἽἼ εξδίαπιοπέ, ἐξ 
αποΐέλεν αγφμπιοπὲ δοίί, ο ἐμεῖγ σοπμΐπεπεβ8 ἀπά αμἐλεορεϊοϊέψ. 
Α βιβίοιμδαῃί οὗ [ἢ6 ργϊποῖραὶ μϑαᾶάβ, ἀμ 6ν ΒΊΟΝ [Π686 ῬδΥΓΟΌΪΑΓ 

Οἰγουγηβίδηοθβ ΠΊΔΥ Ὀ6 ΟἰαΒ564, ν71}} Θμ8 016 (ῃ6 τϑϑᾶοσ {ὉΠ}}0 10 Δρρτθ- 
μοπά {86 ἔογοθ οὗἉ (μ18 ἱῃηΐθγῃαὶ ον! θῃο6. 

ΤΒΘΓΟ ἅτγο, ἰῃοη, πιοηςοπρὰ ἴῃ ἐπ6 Ὀοοϊκς οὗ Οἰεπδϑὶβ, (6 συἵνοσβ οὗ Ῥαγβδάϊΐβο, {Π6 
οπογαίίοηβ οὐ ὑμ6 δηὐθ]ανϑη ρδυγ Αγ 8, ὑἢ 6 ἀοίυρα τι} 18 οἰγουμαδίδησοβ, {Π6 
Ῥίδοα τ βοῦα ὑμ6 ἀγκ γεβϑίβα, [ῃἢ6 Ὀυ]αϊησ οὗὨ [6 ἴονον οὗ Βδθεὶ, (6 σομπἤαδίοπ οὗ 
τοηρίθδ, ὑπ 6 ἀἰβρογϑίου οὐ πιδηκίηα, ΟΣ 116 ἀἱϊνίβίοη οὗὨ [86 φαγί ἀπιοηρβὶ {Ππ6 Ρ05- 
(οΥ Υ οὗὨἨ βὅδοιι, Ηδῃ, δηὰ “δρβμοῖ, {Π6 σοπογδίϊοηϑ οὐἁὨἩ (86 ρΡοβί-α]νίδη ραιτ γι, 
ψῖτ (Π6 σταάυδὶ βΒμῃογύθπίησ οὗ υιηδη {8 αἴον (μ6 οοά, ([Π6 δΒοὐοιγηΐπρθ οὗ ΑΌγα- 
..4π|, 18885, δῃὰ Φδοοῦ, τ ἢ ἸΏΔΩΥ Ῥαγου]δγβ οὐἹἨ ὑμ6 βίαίθ οἵ Οὐπϑλη δηᾶ (6 
ΠΘΡΟΝΟΥΠΗΕ σου ΓΙ88 ἴῃ {86 1 {Ἰπ168, {π6 ἀαβίσαοίίοπ οὗ ϑοάοαι δα (λομλοσγδὰ, ὑ}6 
βίαϊα οὗ ἴΠ6 ἰδηὰ οὗ Εάομι, ὈοΐΒ ὈΘίΌσα δῃὰ αἰϊοσ Εἰβαιυ}β (16, δηα {86 ἀσϑορηΐ οὗ 
δοοῦ ἰπίο Εσγρῦ, νι ῖῦἢ (ἢ βίαϊα οὗ Εσγρί Ὀδίογο Μοβοβ᾽ 8. {1π16. ---- ἴῃ ἤπο, γα αν 
ἴῃ (18 Ὀοοῖὶς [Π6 ᾿ΒΙ͂ΆΠΟΥ δηὰ γουίμ οὗὨ {6 Βυμηδη γδοθ, ἰοροῖθοῦ ψ ἢ {π6 σταάυδὶ 
ἈΠ 8 σοσβϑῖν ὈΓΟρΡΤΟΒ8 οὗ οἰν ]Πϑαιίοι δηα βοοϊοίγ, ἀδ᾽ ποαῖθα τ ἢ βίηρΌϊαν ταϊπυϊο- 
658 8η ΔΟΟΘΌΓΒΔΟΥ. 

[ἡ {86 ῬοοκΚ οὗ Ἐἰχοάμδ ἃτὰ τοοογάἄρα (86 ρμίαριιοβ οὗ Ἐσγρί, [86 ᾿πϑυϊτατ]οὴ οὗ (ἢ6 
ἈΒϑονθΡ, [86 ρϑββαρ ὑβγουρῃ [86 Ηρα ὅθι, ψῖ {86 ἀσδιτυοίοη οὗἁὨ ῬΒΑΓΔΟΩ ἀπά 
8 Βοδύ ἔμογθ, {886 ταϊγϑοὶθ οὐ πιδῆηδὶ 6 ὙἱἹοίουυ οὐδῦ 86 Αὐτοί θκὶίθβ, {86 

βοϊδυηπ ἀθ ἵν ΥῪ οὗ 1Π6 ἰανν ἔγομι Μίοιιμς 518], ΔΎ ρϑσ 4 Υ ἰανγβ ὈΟΪᾺ πιογαὶ δηθὰ 
ΘΕΥΘΊΟ ΙΑ], [86 που ΐρ ΟὐὗὨἨ 188 ροϊάθη οδ]έ, ἀπά ἃ ὑυεγὺ ταϊπυΐα ἀδβοσὶριίοη οὗὨ (86 
[Δ ΌΘΓΠΔΟΪο, ργθϑίϑ᾽ ὑρερε δύο ΑΙ, ὅσ. - Ιη Ζουϊέϊοσιδ τὸ Ὦάνα 8 οΟἰἸ]οἰΙοὴ ΟΥ̓ ΘΟΓ6- 
τηοπῖδὶ ἰανν8, γι ἢ Αἰ {π6 1 ραγιϊου γ 6168, δα δὴ βοοουπὶ οὗὨ 188 ἀοδίῃβ οὗὁἨἩ Νβαάδὴ δηὰ 
ΑὈΪΒα. --- Το ὈοοΚ οὗ δΝιιωπδονδ σοῃύαϊβ {μ6 ἄγϑί δά βοοομᾶ πυσδοτίηρβ οὐ (886 
ΒΟΥΘΡΑΪ {Ὑ1 068, τυ ἢ (πο ῖν σαηϑαίοσιθβ, [μ6 ρθουν Οβο68 οὗ [86 ἰγθθ βϑυθσδὶ Δ 1}}}}68 
οὗ {μὲ Ἰμαν!ῖθ8, ἸΏΔ ΠΥ ΟΘΘΓΘΙΏΟΠΪΔ] ἰαῖν8, (86 Ἰουτησγίπρβ ἀμὰ Θποδιηρπιθηΐβ οὗ {}|8 
ῬΘΟΡΙ6 ἴῃ {μ6 ν]άθυηθϑ8 ἀυσίπρ ΓΟΥῪ γοᾶγβ, τὶς} {86 τοΪαιίοη ΟΥ̓ Βοπῖα σοι γ ΚΑ ὈΪ 0 
αὐ θηΐβ τυ οι Βαρραπθα ἴῃ (815 ρουὶοά ; ἃ8 186 βϑδγομίηρ οὔ {π6 ἰαπᾶ, {86 το 6 ]] οι οὗ 
ζογδα, 86 νἱούον!685 ον Ατϑδὰ, δίβοῃ, δαπὰ Ορ, ὙΠῸ 1Π6 ἀϊν᾽βίοη οὗὨἨ [86 Κίηῃφάοῃιβ 
οὔ τὴ6. ὕνγο ἰαβῦ διβοηρ (6 Οδάϊῖοβ, βθυθοηῦοδ, δηἃ Μαμπβββιῖοθ, {86 ἰβίοτυ οὗ 
Βαϊαὶς απὰ Βαδϊδδῃ), δπὰ {Π6 νἱοίΐοσυ ονοῦ (86 Μιάϊη 168 ; 8}} οὔ τ Βιο ἢ Αγ ἀοβογι θὰ 
08 [8.6 ΒΕ  ΘΓΆ] ρΑΥ ΘΙ] ΑΓ 1168 οὗἁὨ [ἰπλ6, οἶδοα, ἀπ ΡΘΥΒΟΠΒ. --- Τα ὈοΟΚ οὗ Φειμέογο- 
ποπιῦ σοῃ δἰ 58 ἃ Γοοδριἐυ]αίίοη οὗὁὨ ΙΏΔΏΥ {Π]Πρ8 ΘΟ ρΥΪβο ἴῃ ἴμ6 ἴΠγοθ ᾿αϑὺ ὈΟΟΚΒ, 

1 ΤῺΘ δυραπθηῖίβ ἀρζαϊπϑὺ [6 σοη ΠΟΘ η 688 οΟὗἨ [ῃ6 ΔΡΟΟΙΥΡΠΔΙ ὈΟΟΐ8, νι] ἢ ἀγὸ ΠΟΙ 
ΠΟΟΘΒΒΑΓΙΥ τοις 6 νυ ῖτ Ὀγον εν, Ὑ1}} θο ἑουπα ἀἰδοιδθϑοά αἱ Ἰοπριὶ ἐπα, ἴῃ τ86 ΑΡραοπάϊχ 
ἰο 1π18 Ὑοϊιπηα, Νο. [. Βοοιίοι 1. 
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πὶ 16 δοσομα (αἰ ΟΥῪ οὗἨ {Π6 ανσ, ΟΠ οῪ 086 ἸΏΟΥΆΪ ΟὨΘ, ΟΥ̓ Νίοδεβ, ρου ἰδ6 
Ὀογάοτβ οὗ ὕδῆβδδη, Ἰυδὲ Ὀδίοτα ᾿ιὲβ ἀρδί. 

Ιη 186 ὈΟΟΚ οὗὨ «οδλμα, γ ἴᾶνθ {Π6 ραβϑαρὸ οὐδῦ “ογάδη, ἴμ6 οοπαυδϑὶ οὗ [86 
Ἰαπὰ οὗ ὕδῆδϑη ἴῃ ἀοίβδὶὶ, δὰ {Π6 αἰν᾽βίοη οΟὗἁὨ1ῦ διλοηρ ἴπ6 (Ὑ1Ό68, ἱποϊυἀϊηρς 8 ταϊπαΐθ 
σεοορτδρδίςοαδὶ ἀοβοτιρίίοη. --- ΤῊ. Ὀοοῖὶς οὗ υμάρεϑ τϑοϊϊο9 ἃ στϑαῦ νδγίϑιυ οὔ ρυ}!ς 
ἘΓΑΠΒΔΟΤΟΠΒ, τὶ ἰο Ὀσχίνασο οτὶσὶῃ οὗ ϑόπιθ, Ϊὴ 411, [86 Ὡδπηθδ οὐὗἁἨἩ πιθβ, μίδορα, 
δη Ῥογβοηδ, Ὀοΐδ διμοηρ ἰδ [ΘΓ 6} 168 δηά ἴΠ6 ποὶρῃ ουΓΙ Ωρ πδίϊομβ, ἃσα ποίρα 
ὙΓΠῚ ῬΑΓΕΟΌΪΑΓΙΥ δη δ᾽ ρ] οἰ ἴγ. -- [ἢ τμ6 ὈοοΙϊς οὗ ᾿ξ ἰδ. ἃ ΝΘΥῪ Ῥδγιουαν δοοουηῖ 
οὔ (86 ρσοποδίοσυ οἵ αν α, νεῖ βϑνόγαὶ ἱποϊἀθηα] οἰγουτηβίδῃοθ8. ---- 6 ὈοΟΪκ8 οὗ 
Θαπειοῖ, Κύπρι, ΟἈγοπὶοίες, ἘΖΡα, δὰ Νεδοπιαλ, οσοπίϑίη ὑπ6 ἰγαηβδοίίοηβ οὐὗὁἨ (86 
Κιηρα Ὀοίοτα ἴ86 σρΡΟν ΠΥ, δπὰ ζοΟυ ΥΠΟΥΘ απο σβ, 41} 46] νογοὰ ἴῃ [Π6 βαπλα οἷτς 
ουπλδίδη 18] ΔΉΠΟΥ. Απαὰ ΠογΘ {86 ριον δοοουηΐ οὗὨ {6 του δίῃ, βδογοὰ 
δηά οἷν!!, ΘΒ 4 Ὁ] 886 Ὀγ Πανὶ, δηά οὔ ἴμ6 ὈυΠ]άϊης οὗ (86 δηρ]α ὉΥ ϑοϊοπιοι, {6 
βομθδίορ θϑ σίνθη ἰπ ἴΠ6 Ὀοριπηίηρς οὗἨ ἴΠ6 ἄγβῦ θοοὶς οὗὁἨϑ ΟΠ γοη οἾθ8, ἀπὰ {Π6 [1818 οὗ 
[86 ῬΘΙΒΟΉΒ ὙΠῸ Το υγποα, 86 8166, ὅζο. ἴον [86 σαροϊν! 7, πη ἴ86 ὈοΟΪκΒ οὗἨὨ ΕἶΖγα δηὰ 
ΝΟΒοιαΐδὶν, ἄθϑοσνα οβρθοὶαὶ ποίϊοα, ἴθ {86 Ἰἰσῃδ 'ἴθ τ] Οἢ γ6 ΔΓΘ ΠΟῪ σΟΠΒ ἀοΥ ΠΩ 
τι ]ηρ5. -- Τὰς Ὀοοκ οὗ ἈΕἰδίλον' σοι ία! 8 ἃ {κα δοόουηὺ ΟΥ̓ ἃ ΥΘΣῪ ΤΟΙΔΑΓΪΚΔὉ]6 ονθηΐ, 
ἘΠῚ 86 ἰδ υἰίοη οὗ 8. ἔδβεινδῖ [ἢ ἸΠΘΙΏΟΥΥ οὗ ἰἴ. 
ΤῊ Ὀοοκ οὗἩ δαΐηῳ τθῃ τ] 00} ΤΔῊΥ ἢἰβίοσ! δ] ἴμοῖ8 ἰῃ Ἀπ ἱποϊάἀθηΐδὶ ΨΥ ; δπὰ 

18:18, τὴ τἰ.6 ὈοΟΚΒ οὗ ὅοὉ., Ρτγονυογῦϑ, ΕΟ] οβι αϑίθϑ, δηὰ Οδηϊοὶθβ, 8} .ἀ6 59 ἴἰο 186 
ΤΩΒΏΏΘΙΒ δπηα ουδίοιηδ οὗ δηοίδηϊ {1π168 ἴῃ υϑυίοιβ Ὑᾶγ8. [Ι͂ἢ 86 γορμλεοῖδε ἴθ 6 Γ6 
ΔΙΘ βοὴ Βἰἰβίου δὶ γί! 0 }8Β ; 8ηὰ ἴῃ ἴ86 ΟἿΠΟΥ Ῥδγίβ (6 ἱπάϊκοοῦ τηϑηζίοη οὗὨ βοΐ, 
ἔϊπλθϑ, ρἴδοθβ, δη ἃ ῬΘΥΒΟΏ3, 18 Ἰη σόν ὙΠ} εἰς Ρτγααϊοι!οηβ ἴῃ (86 Ὠχοδὺ σοΟρίουϑ 
ΔΗ οἰΓουχηβί Δ 118] ΠΠΔΠΠΟΥ. 

Ἐτοιι (Πα Ῥγθοθαϊηρ' δἰδιθπλθηίβ, 6 ἸΏΔΥῪ ΟΌβοσνο, ΕἼΚΟΤ, παῖ, ἰπ διε, τὰ ἀο ποῖ 
δυο ἤπαὰ {μδὲ [Ογρϑὰ οὗν ἴλ]βα δοοουπίβ οὗ [Βἱηρ8 δι ροσουπά [ἢ 5 ἴῃ ραγυου ]ΔΥ ἴ68. 
ἼΒΘΓΘ 18. Δί γΑΥϑ βοὴ ὑγχὰ ἢ τ ΠΘγα ὑπ 6.6 ΔΓῸ ΘΟΠΒίἀΘΓΔΌΪα ῬΑΓ ΘΟ] Αγ τἰθ8. τοϊδιϑα, 
Δηα [Β6Υ Αἰ γ8γ8 Βθοῖὴ [0 ὈΘΆΓ ΒΟΏ16 ὈΓΟΡΟΓΓΟΩ ἴο ΟΠ6 δηοίβογ. Τ υθΊΠΟΤΟ ἰδ 8 ΑἸΤΣ 
νδηΐ οὗ (ῃ6 ῬΗΓΓΟΌΪΑΓΒ ΟΥ̓ {1π16, μος δπὰ ΡῬθυβοηϑ ἴῃ Μδῃοίμο᾿β δοοουηΐ οὗὨ {16 
Ἐσγρείδη ἀγμηαβίιοβ, Οὐδθϑὶββ᾽β οὗ ἐδ Αβδυγίδῃ Κίηρβ, δῃὰ {Ποβα τ ΒΟ [Π6 ἰοοΒηϊοαὶ 
ΘΕ ΓΟΠΟΪΙΟρΡΌΓΒ πᾶνα σίνοῃ οὗ ἰμ6 δηςϊθηῦ Κίησάοιῃβ οἵ ατθθοα ; πα, Δ ΤΘΕΔΌΪΥ Ἰθογοῖο, 
{π686 δοοοιηΐϑ πδνα το ἢ βοιίοη ἀπά [Ἰβεποοά, τ ἢ} δοῖὰθ (σα: ἩΠΟΓΟΘ8 Τυογ- 
ἀ!ἀ65᾽8 ὨἰΒίοΟΥΥ οὗὨ (Π6 ῬΘΙΟΡΟΠ βίδῃ 8, αηα Οβεβαγ δ οὐ {86 ψᾶγ 'ῃ ἀδιυ], ἰὴ ὈΟΓᾺ 
Ὑ1ΟΒ [86 Ῥδυ ου ]ᾶτ8 οὗὨ ἔἴπηθ, ρυΐδοθ, δηα ῬΟΓΒΟῚ8 8ΓΘ τηθηϊοηςα, ΔΓΘ ὉΠΊΥΘΥΒΑΙΥ͂ 
οαἰθοιηθα ἱτπ6, ἴ0 ἃ ἰ ἄοεστοο οὗὨ οχϑοίῃςβϑϑ. --- ΘΕΘΟΝΌΖΥ, ἃ ΓΟΥΡΟΥ, ΟΥ 8 τ ἰδίου 
οὗ {]Ἰξειβοοῦϑβ, ποι 4 9 ΘΑΓΘΙᾺΙ ποῖ [0 τηθηςίοι 80 στοδῦ ἃ ΠΌΡΟΥ οὗ ραγίϊοσυϊαγβ, 
βῖποθ (15 νου]Ἱὰ Ὀ6 ἴο ρυὺ ἰπΐο ὶθ τεβθυ 8 Βαπὰβ οὐ ουΐα ΥΒΟΥΘΌΥ ἴο ἀδιοοϊς Πΐῃι. 
ΤΒῸΒ 6 ΤΩΔῪ 866 086 ΓΘΆΒΟΏ Οὗ 86 ἔδοῦ δὲ πηοη]οποᾶ, δα πῃ] ςἢ, ἴῃ σομ γι ηρ; 
{παῦ ποῖ, οοπῆτγιμδ ἐΠ6 ῥγοροϑίϊου Βοσθ ἰο 6 ρῥγονϑά. -- ΤΉΪΚΟΕΥ, ἃ ΤΟΥΡΟΥ, ΟΥ ἃ 
τοϊδίον οὔ (βειοοάβ, οου]ὰ βολγ  Ι Υ ἔυΣΠΙΒὮἢ δυο ἢ 1815 οὐὗὁἨὨ ῬαΓ ου]ατθ. [Ὁ 18 ΘΆ8Υ ἴοὸ 
σοποεῖνα ΠΟΥ͂ [81 18] ΤΘΟΟΣ 8 Κορὺ ἔγοπὶ ὑἰπθ 0 ὑἴηθ ΟΥ̓ ΡΘΥΒΟῺΒ ΘΟΠΟΘΓΟΑ ἰπ {116 
ἰγβηβδοίίοῃϑ δῃοι) α σΟὨἴΆ1η 80 (ἢ 1188 ; ΠΔΥ, 1Ὁ 18. ἡδία γα] [0 Ἔχρϑοῖ ὑμθῖχ 'ῃ {π|8 6186, 
ἔγοαι ἰδὲ ἰοσα] ΓΠΘΙΔΟΓῪ ἩΙοἷ ἰδῖκοβ δίγοης Ἂ..- οὗ ἴΆΠΟΥ ἰπ ἰο86 80 
Βαανα Ὀθθη ργοϑθηῦ δὲ ὑγ Π8ΔΟ.]0η8 ; Ὀπ 1 πουϊᾶ Ὀ6 ἃ πουκ οὗὨ ἴδπ6 δἰ ρσδβῦ ᾿ηνθηίοη 
δια ατορίοϑθί βίγοιοῖ οὗ χθηΐὰϑ [0 γαῖϑθ ἔγοπι ποίϊηρ' ϑυ οἢ Ὠυση Ὀ6γ}688 ῬΑΓ ΟΡ ἰ 65 
85 ἈΓΘ Δἰπιοδὶ ΘΥΘΣῪ ὙθοτΘ (0 Ὀ6 πιοὶ νὴ} 'π 86 Νηρ άνοΝ -- ΕΟΟΝΤΗΚΥ, ᾿ἢ να 
οΟΌΪά δὺΡ {Π6 ῬΕΓΒΟῚΒ Ὑ0 Τογρϑα 1ῃ6 ὈοΟΐΚΒ οὗἩ ἴμ6 Ο]ὰ δυοὰ Νὰ Τοβίδπιοη(β 
ἴο δανα Πιγηϊϑηρὰ {μοῖν σοϑάθυβ τι ἴμ6 στοαὶ νυ οΟὗἨἁ ραγιϊου]αγδ ΔΌονα τηθη- 
Ὡοποα, ποι μϑίβηαϊηρ [86 ἴνγο ΓΟΆΒΟΠ8 ΒΟΙῸ 8] ρϑὰ ἀραίηδὲ ᾿ζ, τὸ ὑδηποῖ, ΠΒΟΎΤΟΥΘΥ, 
οοποεῖγε Ὀὰΐ {μ8ὺ [86 Ῥαύβϑοῃδ οὗ {δοβ8 {ἰπλ68 ψνβεῃ {86 ὈΟΟΪκΒ ΓΘ ρυ Ὁ] 86 πνυϑέ, 
Υ 186 δεὶρ οὗ {μ686 Ἔτγιλοτῖα, μανο ἀείοοίεα δηὰ Ἔχ ροϑϑὰ (86 (ογρβοτῖε68 Οὗ (ἈἸβεβοοίϑ. 

ΟΡ {δαβθ οὐἱύθυία ἃγ6 80 διἰοϑδιθὴ ὉΥ δ]ονγοὰ ἰδοίβ, 88 δἱ [818 {π26, δῃὰ ἴῃ {18 
Τουλοΐο ΘΟΙΠΘΓΡ οὗ {π6 νου], ὕο ΘΒ Ὁ} 188 (π6 γαῖα δηὰ σζϑην πο η688 οὗὨ [Π6 δοτὶρίαγοδ, 
ΔΒ ἸΙΆῪ ΔΡΡΌΘΑΣ ΘΥΘἢ του {818 ΟΠ Δρίοσ, δηὰ το τ ΌΓα ἴγοσῃ 86 τσὶ τἰηχο οἵ οοπι- 
τοθηϊδίοσγδ, βδογοὰ οὐ  ἶο8, δηα βυοῖ ΟΥΒΟΥ ᾿θασηθα πλθη 88 δυο σίνοη (6 Ὠἰδίοτίοαϊ 
ΟΥ̓ΙάΘΠΟ68 ἴῸΣ σονθαὶ θα το] ρίοη ἰῃ ἀθί81}; δηὰ, ὈΥ ῬΑΓΠῪ οὗὨ τϑᾶβου, {Π6 7 που]ὰ 
δι 06 ουθ πον ἰο ἀείοοϊ το ἴτδυα, τ γα ἔμ6γΘ ΔΏΥ : τ ΒΠΘΏΘ6 Ἧὸ ΣΏΑΥ ΟΟὨΟΪυάο, ἃ 
Τογδογί, (μαὶ ΒΟΥ τηυβὲ αν δηθὰ {μ6 ῬΟΓΒΟΠΒ ὙΠΟ ΟΓΘ ὉΡΟΣ ἴδα βροῖ, ὙΠ ΘΠ 
16 ὈΟΟΚΒ σσογα ΡΠ 8Π6ὰ, ἰο ἀο ὑπιΐ8; δηὰ (π6 ᾿πιροτίδποθ οὐ πιϑηγ οὗἩ ἴδ ρμαγίὶϊ- 
ΟΌΪ Αγ τοοογα θα, 88 γ76]} 838 οὐὗἨ ΠΔῺΥ οὗ {πΠ6 ῥγδοθρίβ, οὔβογνδῆοοβ, ἀπα σοῃῃοἰδί!09 
οπ)οϊποα, ποι] ἔα 88 ἰλοτὰ τι δρυμάδηϊξ τοῖν 68 του ἰὶ8 ρΌΓΡΟΘΘ. 
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Ὅροι {π6 ψΒο]6, {πογοίογθ, να οοποίυάο, {πὸ {Π6 νΟΥῪ στοδῦ ΠΥΠΏΒΟΥ 
οἵ ραγϊου]αγβ οὗἉ ἐϊπι6, ρ]86 6, Ῥϑύβοῃβ, ὅζο πῃ ]οηθα ἴπ {π6 ΟἹα Τοδβία- 
τπιθηΐ, 18 ἃ ΡῬΓΟΟΥ͂ οὗ 18 ρζϑῃηυ 6 Ή688 ΔΠα γαῖ, ουθη ἱπαβροπαθμιν οὗ 
{μ6 οοηβι ἀδγδίϊοη οὐ {6 ἀρτγϑοιχθηῦ οὗ {686 ραγ(ου]αγϑ τυ 10} ΠΙβίοσυ, 
Ὀοίἢ πδίυταὶ ἀπά οἶν!], δηα νει ομ6 δημοίῃοσ ἢ μοὶ ἀσγοοιαθηῦ ν0}}} 6 
ἀϊβουδθοᾶ ἴῃ {Π6 [Ὁ] οτσηρ ομαρίογ ἢ 88. ἃ οομβτγτηϑίίοη οὗ {π6 ογβα!- 
ὈΣΠΥ οὗ (86 ψυιΐοτβ οὗ (86 ΟἹὰ Ταβίαμμθηΐ. 

ΙΥ. Νοὐνπηβίαπαϊηρ [86 σοποϊ αβίνθηθββ οὗ (86 ργβοοάϊηρσ ἀγρὰ- 
ταθηΐβ ἴοΥ [Π6 θη 6 η688 οὗ ἐπα ΟἹ Τοβίαμηθηΐ οοἰϊεοξέυοῖψ, αὐὐοταρὶϑ 
παν Ὀθ6η τωϑάθ οὗ ἰαίθ γϑᾶσβ ἴο πηραρη ἰῦ, ΟΥ̓ υμαἀογτπίηρ' 186 
ΦΟΒΒΪΠΘΠ688 Δηα Δηθαυγ οὗ ραγέϊομϊαγ ὈΟΟΙΚΒ, ΘΒρ οί] Υ οὗ (86 Ῥοπ- 
ἰαϊδυοῇ, οΥ να ῬοοΪκΒ πο ἀγα βου θοα ἰο Μίοβοϑβ ; ἴὉσ, δϑ {86 θὉΓ 
Ἰαβὺ οὔ {686 ὈοΟΚΒ ἀγὸ {μ6 8818 οὗἨ {86 96 8ῃ ἀϊδβροηβαίίοη, 10 ἢ 
88 ἱπίγοἀποίογυ ἰο ΟἸγἰβεϊδηϊίν, ᾿ἢ 116 Ῥαοηίαίθιοι σομί Ὀ6 ῥτονϑά 
ἴο Ὀ6 ποὶίμοῦ σοηΐὰπθ ΠΟΥ δα ποπῦο, {π6 σοπαϊηθηθ88 δηᾶ δυΐῃθη- 
(ἰοϊίν οὗ τμ6 οἶμον Ῥοο ΚΒ οὗ {π6 ΟἹα Ταεβίαπιθηϊ, πὶ ὀομβθαιθηοθ οὗ 
τη ῖγ τοαΐὰα] δηαὰ ἱητιοαϊαία ἀδροπάθηοθ ὑροὸῃ ϑδοῖ οἰμοσ, τηυδὲ 
ΠΘΟΘΒΘΆΣΙΪΥ []]. 

Τμαῦ ἰῃ6 Ῥοηίαίοιοι γα8 τυ ἴθῃ ὈΥ {86 ρτοαῦ Ἰορ᾽δίαίοῦ οὗὨ {ἢ 
ἩρΡρτονβ, ΌΥ μοι 1ὖ ψγὰ8 δἀάτοββοα ἰο 815 ὀοῃίθιηρογαν 68, δπά 
ΘΟΩΒΘΑΌΘΩΠΥ ψγὰ8 ποΐ, ποὺ οουἹὰ θ6, {16 ῥγοἀιοίοι οὗὨ Ἰδίδθσ {1Π168, 
Μ͵ῪῸ ἅγα διίπῃογιβοα ἰο δηιγιη ἴγοιιλ ἃ βουιθ8 οἵ ἰθβϑϊ πο 68, Ἡ ΙΟἢ, 
ὙΠΟΙΠΟΥ πὸ ΘΟΠΒΙά6Υ {6 ηλ ἐοροίθου ΟΥἹ βαραγαίθϊγ, ἴοστη διοἢ ἃ θΟΩῪ 
οὗὨ ονϊάθμοθ 88 οη 6 αὐάυοοα ἴον {π6 ῥγοαιυοίζοηβ οὗ πὸ δῃοϊθηΐ 
Ρτοίδῃθ τγιίοιβ ὙΠαΐθυον  ἔος ἰοὺ 1Ὁ 6 οομβιάογοα σμαῦ ἃγα {16 
ΤΉΔΥ ΚΒ δηα ομδγδοίοσβ, οί Ἰῃίουπαὶ δηα οχίογηδὶ, το σον {π6 
σομ 6 Ώ688 ΔΠα Δ ΒΟ ΟΥ̓ οὗὨ [Π6 ΟΥΪΚΒ ΟὗἨ ΔΩΥ δποϊθηῦ δαί θοῦ, 
δηα (6 βδὴθ Δριμηθηΐβ ΤΩΔΥ 6 υτροὰ πιὰ δαυλὶ, 16 πού στὰ 
σταδίου ἔοσοα, ἰπ ἔανουν οὗἉ [π6 ψγιτ1ηρ8 οὗὨ Μοβββ. 

1, Τὴ. ΓΑΝΟΌΑΟΘΕ ἴπ ιολίοῖ, ἐδε εμέαϊομοῖ ὃς τογίξίθη, 18 ἃ Ῥτοο 
07 ἐ.5 φοπιιίποπο88 ἀπά απἐδεηπέϊοϊέη. 

ΤῸ 8 δὴ πάθη! 0]6 ἴβοὺ ἰμαὺ ΗΘΌγτον οοαϑοά ἰὸ Ὅ6 {π6 ᾿ἰνηρσ Ἰηρθλρσα οὗὨ [86 
76 )8 βοὺη δου 6 Βα υ] οἶδ οδρί νυ, δπὰ ἰδαὺ ἴπ6 «6υν 8} ῥγοάαοιίοηβ αἴἶοῦ 
ἐπαῦ ροτὶοα γοῦα ἴῃ σζὍΘΠΘΓΑΙ οἰἵμον Α] 66 οὐ τοῖς. Τδο Φ6ῖ8 οὗ Βα] θϑίϊηθ, βοπὶθ 
Δ568 Ὀοίοτα {86 Δρρϑᾶγδποθβ οἵ ον ϑανίουγ, σγοῦα ἈΠΑ0Ϊ6 ἰο σορσθ θη ἴΠ6 ΗΘΟΌΤΟΥ 
ΟΥ̓ σΊ 4] τῇ πουὺΐ (Ὧ6 δβϑιβίδηοθ Οὗ ἃ ΟΠδίθα ρῬμγαθ,γαβα; πα 1Ὁ Ῥ͵7ὦἀ8 ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ (0 
ὉΠαογίακο ἃ ασοοκ ὑγαπδἰίϊοη, Ὀθοδαβα (μαὺ ᾿Ἰδησιᾶρα 810Π6 γγ88 Κπόνῃ [0 {Π6 68 
οὗ ΑἸοχαπάσγία. [Ὁ πϑοθββαυῖγ (Ὁ]]οὐν8, (μογοίοτο, (ῃδῦ ΘΥΟΣῪ ὈΟΟΚ τ οἷ 18 συ θη ἴῃ 

6 Ἡοῦγον, γγᾶ8 σοιηροβοα οἰἴμοσ ὈΘΙΌΤα οὐ δροιῦ [86 ἐπα οὗἨ (86 ΒΔΌΥ]ο  β8 
οδρυνγ.2 ΤὨΐ8 Ὀοὶπρ δαπη ἴθ, 6 ΤΠΔῪ δἀνδησα ἃ βίορ ἔνα ῦ, δπὰ οοπίθηα, 
[δδῖ 156 ροσῖοα νυ] ἢ Θἰαρϑοα Ὀούσψθοηῃ ἰμ6 σοπιροβι(ἰοη οὗ ἴμ6 πιοϑὲ ἀποϊθηῦ δηὰ {Π6 
τού τηοάσθγῃ ὈοοΪς οὗ (μα ΟἹ Τοδβίαπιθηϊ νγ88 ὙΘΓῪ ΘΟὨΒΙ ΔΟΥΔΌΪΘ ; ΟΥ᾽ 'ῃ ΟΥΒΘΡ ΤΟ ΟΓᾺβ, 
18δὺ 1118 πιοβὺ δῃποίθηξ ὈοΟΚβ οὗ 16 ΟἸὰ “1 δϑίδιμθηῦ σοῦ τσὶ θη ἃ ἰθηρίδ οὗ 
ΥἹΟΡ ἰο (86 ΒΑΌΥ]ΟΙ 58 σαρ ϊνγ. Νὸο ἰαηρσύυδοα σου π68 ἀπ ηρ᾽ ΠΔΠΥ σοηίυΓΙΟ8 

1ῃ. {Π6 βᾶτη6 βίαίβ οὗ οὐ] ναιίοη, δὰ ἴ86 Ηδῦγον, {κα οὐμοῦ τοῆσαοβ, ραϑβθα {πγουρὰ 
186. βονθγαὶ βίαρεβ οὗ ᾿η(ΆΠΟΥ, γουίῃ, τηληδοοά, απὰ οὰ αἀσθ. [{ἰὀ τμογοίοσθ (88 Ἧ6 
αν ΔΙΓΟΔαΥ ΓΘ ΑΓ ΚΟα), ΟἹ. ΘΟΙΠΡ ΑΙ 8οη, {Π6 δανθγαὶ ρασίϑ οὗἩ [ῃ6 Ηδργον Β10]6 ἃγα 
ἴουπὰ ἰο αἀἰῆδν, ποῦ ΟἹΪΥ ἰῃ τοραγὰ ἴο δγ]6, Ὀὰυὺ αἶδο ἴῃ τοραγὰ ἴο σμδυδοῖοῦ δηά 
οὐ] ὐναύϊοη οὗ ἰαπσιδρο: ᾿Γ οὴ6 αἰβοουθῦβ {16 9] 6 Πη, δηοῦμ ον [86 βιΐνον, ἃ (μἰγὰ 

1 566 ΟΒδρίεγ 1Π|| Βοοίίοη 11. ἀπὰ Οπαρίον Υ'. δοοιίοη 11., ἐπ)γὰ. 
3 8.0 Ποοάοιοίη [ηδιϊαῦο ΤὨρο]οσὶ ΟἸ γι ϑυϊδηΐ, βοοῖ, 88, ἰομ}. ἱ. Ρ. 105. ΝοΣ θοΥρ, 

1778, 
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8 ῬγΆκοι, ἃ ΤΟυτίΝ (Π6 ἴγοη δρθ, 1786 ἤαγ6 Βίγοηρ ᾿πέθυμδὶ τη ῖκβ οὐ ἱμεῖγ Ββανίηρ Ὀθδα 
ΟΟΩ) αὐ ἀἸἴδγοηΐ δηὰ αδίδην ρουὶοβ. ἣ Ο οἰδβϑβῖ. δ) βοΐ, ἱμάθροπ θη} οὗ 
ἔς τοοίδη Ὠἰδίοτγ, τουϊὰ Βο᾽ ον 1880 [Π6 ρῬοθιηβ δϑουι θα ἰο ΗοΙηΟΣ ποῦ πὶ θη 
σι {86 ἀρὰ οὗἩἨ Ῥδηιυδίῃδηθβ, [86 οταιοη8 οὗἩ 1)απιοβίμθποθ ἴῃ {Πμ6 ἐἶπια οὗὨἨ Οτίζϑη, ΟΣ 
186 οουπιτηοηίΐαγίοβ οὗ Οτίσθη ἰπ (86 ἀδγ8 οΥ̓1,Ἀβοασῖβ δπὰ ΟὨγγυβοίοταθ. ΕὟὉΥ (ἰ6 ὙὉ ΣῪ 
ΒΔΠῚΘ ΤΟΆΒΟΠ ἰύ 18 σΟΥΡΆ1 {Π 81 {πΠ6 ἄνα Ὀοοΐκβ, νν οὶ ΔΘ δδογ θα ἰο Μίοβοβ, ψοσὸ ποῖ 
Ἡτττΐοη ἰη {86 τπ|6 οὗ αν ά, {[π6 ΒΑ] πὶ5 οὐἠἨ αν ἃ ἴῃ 186 ἀρὰ οὗ 1βδδῇ, ποὺ 186 
Ῥτορδοοὶθϑ οὐ 1βαῖδὲὴ ἴἰπ π6 (πι|6 οὗὁἨ Μαϊδο!. Βυΐ 1δ ἀρρθϑᾶγβ, ἴγοτηι ν ἢ δὲ ἢδ5 ὈθΘη 
βαϊὰ δῦονθ πῃ σορασζα ἴο ἴπ6 οχιϊηοίίζομ οὗ [86 Ηοῦτον Ααβείκουν παὺ 1Ἐπ6 Ὀοοκ οἔ 
ΔΓ ΔΙΆΔΟΣΙΝ, σου]ὰ ποῖ βανθ Ὀδθὴ γι 6η τηποῖ ἰδίου {πη 6 Βανγίοηϊδβίι οαριϊνγ : 
Ὀεῶσχα ἰδεῖ γνογιοα, ἱμογοίοσθ, σοῦ τι ύδη 0Π6 ῬγορΒθοΙο8 οὐἁ 1ϑϑίδῇ, 8.1}} Θασ ον τἢ6 
ῬΡΒΑἸπι8 οὗ 1 αν, δῃᾷ τυοἢ ΘΑΥΠῈΡ ὑπδὴ ἐμο86 ἰΒ6 ὈοοΪ8 ποῖ ΔΓ βου θα ἴο 
Μοβθοβ. ὙΠΟΓΘ 18 ΠΟ Ῥγοδυιηρίίοη, ἱμογοίοσο, πδίβοουοσ, ἃ ρ»γιονγί, ὑπαὶ Μοβθβ νγδϑ 
ποῖ {ππ6 ΔΘΌΓΠΟΣ ΟΥ σΟΙΏΡΙΪΟΣ οὗ (86 Ῥεπίλίθυο ἢ." Απά (6 Ἰρῃόγδῆοα οὗ [86 ἀβϑϑυ θη 
ὙΠΟ ἸῺ ΟἿΓ {ἰπη6 ᾿88 Ὀ66Ώ τη866,.--- (με [80 Ηοῦτον Ἰδησυδρα ἰ5Β ἃ σοπιρουηᾶ οἴ 
πὸ ϑ'γτίδς, Ασδθὶο, δηᾶὰ Ομδί θα ἰδηρυδαροβ, δηὰ 6 ἀἰδίογοη οὗἁἨ ϑβοὶ οὐὗἁ ἱμδῖὰ τ Ὲ 
Οἰμον φῥγονϊηοΐδὶ ἀἰα]θοίδ δα ᾿δῃ 65 ὑμαὺῦ τ ΘΓ Βρόίκϑῃ ὈΥ δα)οϊπίηρ πδίϊομβ, ὉΥῪ 
σοι {86 96 ν»)8 δα δ νδυϊουδβ {ἰπ|68 θη δυθαμπρα δηα Ἰ6α ΘΔΡΌΘ, --- 15 ΟἹ] Β0Γ- 
Ῥδββεὰ Ὀγ [18 ]βειοοά δηὰ 18 ΒΒ γα γ. 

2. Βυΐ ἔγίποῦ, λό ὕμιν Ἰαβὲ δοοΐδ 9.0, Μοβεβ σοπέαϊ “ἃ εγϑδέεπι 
ΟΕΠΕΜΟΝΙΑ͂Ι, απά ΜΌΞΑΙ, 1},4}ὦ»γ78, τοὐϊοῖ, ὠπῖο85 τοῦ γοὐοοΐ ἐδλθ αἷ- 
ἐλογὶϊν ὁ 411 ᾿ιίβέοτγ, ἰρόγο οὖδογυεά ὃν ἐλε ]εγαοϊϊἐε5 ἤοπι ἐΐε ἐΐπιθ οΥΓ 
ἐλεῖγ ἀεραγέμγε ομὲ 9.0». Ἐσγρὲ εἰ ἐλεῖγ αἰδβρογείοα αὐ (δε ἑακίπσ οΓ 
«7ογιιδαΐεηι. 

“Τηο686 18, (ΠΟΓοΌΣΘ, 8 ΓΘ 88 δῃοϊθηὐ 88 [88 Θοῃηασδί οὗ Ῥαϊοβδίϊηθ. 1 18 αἶδο δῃ 
ἘΠαΘΠΙΔΌ]6 Ὠἰδιοσὶοαὶ ἴδοὶ {πὶ [Π6 Ψ6 1 ἴῃ ΘΥΟΣΥ ἀρ Ὀοϊϊονεοὰ {μαῦ {Π6 ] δῃοθϑίογβ 
Βα γτϑοἊοοϊγοὰ ἰμθηὶ ἴσοι ἴῃ6 Βαηϊ οἵ Μόοβοβ, δῃηὰ {μδὲ ἐῆθβθ ἰδ γοσα [6 Ὀώ868 οὗὨ 
ἘΠ ΕΙΣ ΡΟ " 8] δια τοὶ ρίουβ ἱπδυϊ υἱοῦ, 88 Ἰοπ 88. {Π6 0 σοπιϊπυοδὰ ἰο Ὀ6 ἃ Ρεορὶ 6.3 
ὙΒίηρβ οὗ »γίσαίδ ΘΟΏΟΘΓῚ ΤΠΔῪ ΘαΒ.}Υ Ὀ6 οΘουηϊεογἔεϊίοα, Ὀαΐ ποῦ {86 1ανγ8 δηὰ οοῃϑβιϊ- 
τυϊου οὗὨ 8 γο]6 οουησγ. 1 που]ὰ, ἰπάοοα, ἤανα Ὀθθῃ ἱπιροδαί ϊο ἰο ἔογρο (86 
εἶν!! δῃὰ τοϊϊσίοιιβ οοὰβ οὗἩ [86 6:8 πιπουῦ ἀοιοοίίζοη ; Ὁ {μοὶν οἶν!} δηὰ σοϊρίοιι 
ῬΟΙΠῪ ὅσο 8δὸ Ὀ]οηἀθα δηᾶ ἱπίογνόυθῃ ἀρ ύφυτς 18δὴ 186 οὔθ οδπηοῦ Ὀ6 δεραγαιθα 
ἕγοτα ἐπ οὐμβοσ. ΤΈΏΘΥ τοδί, ὑμογοίοσα, ἤανα Ὀθθη οβ Δ] 18μ6ἃ δὖὺὸ [86 δ8ι:ὴ6 {{π|6, 
δηὰ ἀοτγίνοα ἤτοι (ἢ6 δδῃι6 οὔἱρίηδὶ ; δηά ὈΟῚΒ ἰοροῖδοῦ ονΐηοο [86 ᾿αρΟΘΒ1 Ὀ1ΠΠ Υ οὗ 
ΔΩΥ͂ ΤὈΓΡΌΓΥ ΤΩΟΓῈ {Πδη Οἰἴπ6ν οὗ θοαὶ οου]Ἱὰ δηρὶγ. ὙΤδα τοὶ μίοη ἀπὰ ρονυθυμθηῖ 
οὗ ἃ Ρθορὶδθ οσδηποῦ Ὀ6 πον πιο ϑ]] θὰ. ΕὙΣΠΟΥ, Τρ οὗἉὨ {86 ἰηϑυ 1008, σοπίδὶ δὰ 
ἴῃ 16 ΘΟΥΘΙΔΟΙΪΆΙ 8δηἃ τη0ΓᾺ] ἰανγ8 ρίνθη (0 ἴπΠ6 «6.78 ὈῪ Μόοβοϑδ, 6 ΓῈ 80 ὈυγΊΠ6Π- 
Βοῖῃθ, δῃἀ βοιῃμα οὗ ἴδοι (ΠΌΠΊΔΗΪΥ ΒρΡΘΑΚΙΉΡ) ΘΓΘ 80 ΒΑΖΑΤΟυϑ, ΟΥἩ ΤΑΙΠΘΙ 80 06 Γ- 
ΤΔΙΠΙΥ τυϊῃουβ 0 ΔΩΥ͂ πδίϊοη ποὺ βεουγοά ὈγῪ δὴ δχύγδογἀϊπασῪ Ῥσου άθποθ ΘΟΥΤο- 
Βροπάδηὶ ἴο ἐμ 61---ΘΒρ οἶα ἢ} [Π086 το ]διϊηρ ἴο (88 ΒΔ Αἰίοα] γϑαγ, ἔπ 6 τϑβογί οἵ ]} [Π8 
ΤΟΆΪ68 ἴο «6ΓΌ 546 Π| ΔΏΠΊΠ1Υ δ [86 ἴγθα στοαὶ ἔδβιῖν α]8, ἀπὰ ἰδ 6 ῥγοΒ! ὈΙ οπ Οὗ ΘΑ ΙΓῪ 
--- ἰθαὶ Ιογροὰ Ὀοοῖκ5 οοῃίαἰηΐηρ Βι0 ἢ ργθοορίϑ νουϊὰ ἢανα Ὀδοη σο)θοίθα τ {6 
εαἰπιοβί δ μοστοηοθ. Αδ {86 τβ0]8 ον δὰ ρθορὶα πο γα τηδᾶὰθ ἴΠ6 ἀΘροΟΒι Δ ΓΙ68 δπὰᾶ 
ΚΟΟΡΟΙ͂Β οὗ {μοῖρ Ἰανγβ, ἰδ 18 ἱπιροβϑὶ Ὁ]6 ἴο οοποοῖνα (ῃ δῇ ΔΠΥ πδίίοη, σι δυο ἢ τηοίῖνοβ 
ἴο ταὐοςὶ, δηὰ βοὴ ορρογίιπηὶτ68 οὗ ἀοιϊοοιηρ (86 (ὌΣΩΘΓΥ οὗὨ (86 ὈοΟΪκΒ οἵ Εχοάυβ, 
Τόν ίουβ, ΝΟ ΌΘΓΒ, δηα θυ ΟΥΟΏΟΠΙΥ, δΒουϊὰ γοῖ τϑοοῖνα ἱβθαι, πὰ βυιθμ ἴ0 
186 ΠΘΑΥΥ͂ γοκΚα ἱπιροβοὶ Ὀγ [86 ἶανν8 οοηῃίδιμοὰ ἴῃ ἴοι. δαῦ {πογ ββου]ὰ οἴθῃ 
τῆγον τ ΟἿ ἴῃ ραγὶ, δπὰ [Ὁ 8 {ἰπιθ, δηὰ τϑῦοὶ ηρδίηβι [86 ἀϊνίπο δυὰς ΠΟΥ ΟΥ̓ {μποὶν 
αν, ἰβουρῆι δι οἰ ΠΕ] αυϊἀθποθά, 18 θαβιὶγ ἴο Ὀ6 δοσουηίοα [ογ, ἴτοιὰ δῦ τγγχὸ 866 
δηὰ ἔδ6] ἴῃ ΟΓΒΟΙν 8 ἀπ ΟΥ̓ΠΟΓΒ ΘΟΥΘΓΥ ἀΔΥ ; Ὀυΐ τΠπΠδὖῦ ὑπο Υ βῃου]ᾶ τοίυση δηὰ τοραπῦ 
Δ:ηα βαδτϊῦ ἴο ἰξ, μ}]6 88 ἰὸ ΘΓΘ γα  γ ἀ6]  νοτοὰ Ὁγ Μοβοϑβ, δπὰ μδὰ {86 βαποίΐοῃ οὗ 
ἀϊνίπθ δυι βου, 18 αὐ ΟΥ]Υ ἱπογθα! Ὁ]6. “ 6 δ. ἱπουϑίογα γϑάιυιοϑα ἰὸ {{)18 ἀ]6πλπλε, 
ἴο δοκηον]οᾶρα οἰἴμοσ (μαὺ (Π686 ἴατγϑ ΘΥΘ δαί} ἀο] γογοὰ ὈΥ Μόοβοβ, οὐ ἐδαΐ 8 
τ 016 πδίου ἀυγίηρ δἤθοη υημάγοα γθαγβ στοδησα ὑπ|16 Ὁ {86 ποῦ οὗ Δὴ ἸαχροδίυτΓα, 
αὶ πουΐ Οησ6 ἀοίσοιησ ΟΥ ουθὴ ϑιιβρθοίπρ ἱπ6 ἤγαυὰ. ὙΤθ6 ΑἸΠμοηΐδπ8. δεϊἑοενϑὰ 
18δὲ ἔμ6 βγδίοιω οὗ ἰδὺν8 ὈῪῚ ὙΒΊΟΝ [ΒΟΥ ΜΟΥΘ ζονθγηθα νγὰ8 σοιηροβοαᾶ ὈΥ ϑοίοῃ ; δὰ 

1 ΒΙβῃορ Μαγβρβ Αὐυμιδηςοῖ τ οὗὨ 186 Εἰν ΒυΟΚΒ οἵ Μοξοβ νἱπάϊοδιςὰ, ΡΡ. 6, 7 
3 ΤΟΙὰ. Ρ. 7. 

ΥΟΙ 1. ἙΕ 



δο Οηπ ἐδε αἰπιῖπεπο88 απὰ «μἐλοπεϊοϊῳ 

ΕἸ ΤΡΟΓΙΑΗΙ αἰἰσι δη οα ἐμοῖν οοάδ ἰο Τγοῦγρτβ, τ ιϊβουΐ ονοῦ Ὀοΐπρ' δυξροοίεά οὗ 8 
τηϊδίδκο ἴῃ ὑμοῖν Ὀ6]16[, ὙΨΈγ, ἱμοη, βου! ἃ 10 Ὀ6 ἀουδίοα ἐπεὶ [86 ταΪο5 ργοβογι θὰ 
ἰῃ {86 Ῥρηϊαίθυοι τ γα ρίνοῃ ὈΥῚ Μοθοβὴῦὴ Τὸ ἄδηγ [ἴζ, ἰΒ ἴο δββοσὶ (μδῖ δὴ οἴἶδος 
ΤΏΔΥ Οχἰβὺ τἱϊποιῦ 8 οΔ0.86, ΟΥ (ῃδὺ 8 στοδῦ πὰ ἱπιρογίδηϊ του] υ 0 Τ ΔΥ ἔδῖζο 
Ρίδοο υἱτμβουΐϊ δῇ αροηῦ. Ὑν6 μανϑ, ἱπογοίογο, δὴ ἀγμαπιθηῦ 1116 δῃογύ οὗ τλδί Βοπηδίῖοδὶ 
ἀοιποπδίγδίίομ, ὑμδὺ [06 δειιδείαποο οὗ ἴῃ6 Ῥεοηϊδίθι ἢ ργοοθθαθα ἔσο Μοθοθϑ ; δηὰ 
τμαῦ {π6 ὙΟΙῪ τοογβ ὝΘΤΟ τ 6 ὈΥ Εἷπι, ὑπουρὴ ποῦ 80 τῃϑίβοπδϊ 68 }}}7 ἀσπλοι- 
δΣΔΌΪΟ 88 [06 ΤΌΤΤΩΘΡ, 18 δ ἰϑαϑὲ 8 τοσα] οογίδιπίγ. Τμ6 6νγβ, τ ὔοδθα ονϊάθῃςθ 
ΔΙίομδ οδὴ ἀδοϊάβ ἴῃ 86 ῥγοβοῃῖ ᾿πβίϑηοοθ, Ὦδν Ὀδ]ονοα 10 ἔγοιῃ {86 Θαγ] οὶ ἰο 186 
Ῥταβθηῦ 866 ; ΠΟ ΟἾΒΟΡ ῬΘΥϑΟη ΘΥῸΡ δϑρίγθᾶᾷ [0 Ὅ6 (βουρδῦ [86 δυΐδοτ, δῃὰ τγ8 ΣηβΥῦ 
γοηΐϊυγο ἴ0 δῇῆγπι ὑπαὶ πὸ ΟἾΠΟΥ Ῥούβοῦ οουἹὰ βᾶγα ὈΘΟῺ ἐπ6 δῖ θοῦ. ΕῸΡΣ ἰΐ 19 
ἩΠΟΙΥ ἱπογθά 016 ἐδδὺ (Π6 Φ6νγ8, ὑὉπουρὰ θὰ Κ δηὰ βυρογδίιτουδ, πουὰ παν σὸς 
τεϊτεῦ; ἴῃ 8 δίειν δῷ, ἃ βαὺ οὗ νυ Πρ 88 ἴ86 σοεπυΐϊπο ποσὶ οὗ Μοθϑβ, 1 ηο Βἰβίο 
δ: ἀ πο ἰγδαϊοη δδαὰ ρῥχοβδοσυθὰ {86 σϑιῃθι  ὈΥΔΏΟΘΟ οὗ ᾿ὶ8 Βαυϊηρ ὈΘ6Ὶ [Π6 δυΐδοσ. 

8. Τὴ επίίοά ΠΙΘΤΟΒΙΟΑΙ, ΤΕΈΒΤΙΜΟΝΥ ΟΓΓ ὕδιοα απαὰ Οἰηΐζίϊες 
αἰξεδί8 ἐδι6 φοπεΐποηθ85 απα αμέλῤοπεϊεϊίῳ 00 ἐἦ6 οπέαίομοῆ. 

ΑἸΟΒουρὮ {Π6 βρὶγιῦ οὗὨ δῃοιθηῦ βἰταρ! οὐ γ, πΒΊΟἢ Ὀγοδίμοθ ἐμγουρἢ- 
ουῦ {Π686 ὈΟΟΚΒ, ΓΟΠΘΘΥΒ 1Ὁ ἹΠΠΡΥΓΟΌΔΌΪΟ (παῦ {Π6Υ ᾿ογο ἐδ γϊοαϊθα ἴῃ ἃ 
Ἰαίοῦ ἀρὸ; γοῖ, ψβθὴ νγχὸ δα ἴο {18 Π6 ὉΠΊγοΓΒδ] οοπβοπΐ οὗ {μόδα 
ῬΘΙΒΟΏΒ Ὑὴ0 ὝΘΥΘ τοδί ΘΟΠΟΘΙΏΘΩ, δηα Ὀαδβύ 8016, ἴο δβοογίαϊπ {86 
Ροϊπί ἴῃ ᾳυορθοη, γα ᾶνα 8π δα] 008] ὑθβ ΠΟΥ ἴῃ ἴανουν οὗ {6 
ΟΠ ΏΘΏ688 8η4 Δ Π 6 ῃ0Ογ οὗ {86 Ῥοαίαίθυος. 

Π γριὰ τοραγαά ἰο οοιοιδῦ Τοδίϊπιοην : --- 
ἢ νῷ Ὀοϊίονα ΟΥΒΟΡ παίϊοηβ, ὙΠῸ Π (ΒΟΥ δἰἰοδὲ ἐμ6 δηϊαυ!τῦνγ δηᾶὰ ΒΡΘΟΙΥ͂ ἰδ6 

ΒΌΓΒΟΥΒ οὗἁὨ ὑπϑὶγ ἰανγ8, 0 .ϑὺ ΓΘΔΒΟῺ σϑη Ὀ6 αϑϑίρῃθαὰ σὴν τα Ββουϊὰ ἠοῦ σίνβ δαϊιδὶ 
ογοάϊς ἴο 86 9858, ΠΟ66 ὑδβυϊ ΠΟΠῪ 18 ΒΌΓΟΙΥ 88 τη οἢ ἀσβογυὶηρ οὐὗἨ ὀγοαϊ 89 [δὲ 
οὗ (86 Αὐδβοηΐδηβ, ἱμ6 1,δοοἀοιηοπίδηβ, [86 ᾿λοτηδηβ, δὰ [86 Ῥοσϑίδηβ, ΘΟ ΟΘΥ Πα, 
δοίου, γουγχυδ, ΝΠ, δηα ΖΟΓΟΘΒΙοΓ ἢ ; ΟἹ Ταίδο, ἔγτοηι (86 δλοὶβ τὸ 8[4}} ῃγοὸ- 
οοοα ἴο βἰδΐθ, [ΠΘῪ ΔΓ Ὀοίίον οὐ 6 ἴο Ὀ6] 16 [ΒΔ ΔΩΥῪ ΟΠΟΥ παίϊοη πον Βοανθη. 
“Ἐν ΡΥ Ὀοοῖ οὗ (86 Ο]α Ταεβίδεμθηῦ πὰ ρ0}168 ἴμ6 ργονίουβ δχἰβύθηοα οὗ 86 Ῥεηΐδ- 
τουσῖι : ἴῃ ΤΏΔΩΥ Οὗ ἴΒθπὶ ἰδ 18 ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ ΤΠ θη ΟΠ Θ6 4, Δ]] βίοη 18 τηδάρ ἴο 1 1 ΒΟΏ16, 
διὰ 1ξ 18 ηυοίϊοἃ ἴπ οἴμοτβ. Τθθβὸ οοηίδίῃ 8 β8σίββ οὗ δχίθγῃδὶ ονυϊάθηοα ἰπ 118 
ἔδνοῦν, ΒΟ ἰδ ΠΑΓΑΪγΥ ἰο Ὀ6 οοηΐαϊοά ; δηὰ πθδη [86 Βανογαὶ ΠΠΠΚ8 οὗ 818 ἀγρὰ- 
τθηῦ δῖ ρυὺ τοροίβονῦ, ὑΠῸῪ Ὑ}}} ἔοττη ἃ οῃδίῃ, σ μϊο ἰδ του]ὰ τϑαυΐγα τοτο (ἤδη 
ΟΡ ΠΑΓῪ ΔΌΪΠ1 166 ὑο Ὀγθαῖς. [ἢ {86 ἔἢγβὺ ρίδθθ, πὸ ὁπ6 ν}}}} ἀθῆγ ἰδμαὺ ἐμ6 Ῥαηΐα- 
δυο Ἔχ βιθὰ ἴῃ {86 ὑΐπια οὐὗὁἨ ΟἸσῖβὺ δῃὰ 18 δροβί]θβ, ἕο [ΒΥ ποῖ ΟΠΙΥ τηθπίοι ἰδ, 
Ὀυΐ αυοίο 1.8 “ ΤὮὨΒ τὸ δά πνῖῦ,᾿ ΓΟΡΙΥ 86 δἀνοοδίββ ἴῸγ ὑπ6 Βγροίβμοβιβ σοι 1 ἰδ 
ουν οὐ͵οοὺ ἴο οοπδιία, “ Ὀυΐ γου οδηποῦ πογοίοσα δομοὶαὰθδ ἐμαὺ ΜοΒ68 γγ8β [86 δυ δον, 
ἴον ἴθ γα 18 γθάϑοῃ ἴἤο Ὀο]ίονο ὑμαὺ 1ὑ ψγ88 οοτηροδοά Ὀγ ΕΖτγα" Νοῦν, ὑπίογ ἉΠ Δ ο}Ὺ 
ἔον πιϑη οὗ (ἢ]8 ρογβυβδβϑίου, ΕΖΓΑ ἢ: π|86} 18 ουϊάθηςα δσαϊηδῦ ὕπθ ; ἴον, ἰηδίθδα οὗ 
δϑϑυτηὶπρ ἴο ἰπι86} 7 [86 ΒΟΠΟῸΡ Ἡ ῖ ἢ ΓΠΘΥῪ 80 ἢ ΡΘΓΑΙῪ ΘΟὨΓῸΓ ΟἹ ΐ πὶ, ἢ6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ 
Δοσῖῦο5 [86 Ὀοοΐς οΥ̓ {86 ἰὰτν ἴο Μοβββ  ; " δῃηὰ [Π6Υ βοὶ [86 ῥγίαδίβ ἰῃ ὑδοὶν ἀν: βΊ ΟΏ8, 
διὰ [86 1,ονἰ 68 ἰῃ {ποὶνγ σουγβ65, [Ὁ ἴπ6 βογνΐοα οὐ ἀοά, πο 18 ἴῃ 6 ΓΌ ΒΑ] τὰ, 88 
ἰς ἰ8Β σι τη ἐπ ἐλο δοοὶλ Γ᾽ Λἴοδε8. 4 ἘΟτίΠον, 186 Ῥοηϊαίουςοι οχί βία Ὀοίοσα 188 

πϑσιιδευηπειερπησουονπαν παπποῦ 

δ Βίβμορ Μαγεβ ΑὈΓΠΘΠΟΙΥ οὗ (16 Εἶν ΒΟΟΚΒ οὗἨ Μοβοβ υἱῃαϊοδίθα, ρρ. 7, 8. 866 6180 
Ὧν. ΟἸεἰρ᾽ δ οὐϊίῆου οὗ διδοκδουδοβ Ηἰβίογυ οἵ (Π6 ΒΙΌ]6, νοὶ], ἱ, Ρρ. χὶν..--- σῖὶχ, ὙὍΤὴδ 
(ΟἸ]ονίπα; διείοϊθθ οὔ (πο ον ἢ Οοπζεββίοη οἵ ΕΔ βυβ]οϊΠῸῪ δέζοβὶ μον ἤσταὶΥ [6 6078 
Βο]ίονο πο Ῥοηίδίθθςοι ἴο 6 106 "υτοῦῖς οὗ Μοβοβ. 

7. 1 ΒΥ Ὀο]ϊονο [Πδὲ 811 [16 ΡῬτορμϑοίθθ οὔ Μοβοβ Οὐγ πηλβίου ((οἄ τοδὶ ἢΐβ 808] ἴῃ 
Ῥό8066 1) ΔἴῸ ἴτυθ ; δηὰ [Πδὲ Πο 18 (86 ἔδίΠο. οὗ 811 [116 βαρθδ, βοῖθοῦ ΠΟῪ γος ὈΘίογα ΟΥ 
8116 δζοσ ἢϊπὶ. 

8. 1 β͵πιὶν δεϊίευθ ἰδλαξ ἐδ ἴαιο ιολίοὐ τοὸ ἦαυε ποῖσ ἵπ οἷν δαπάδβ τοα8 σίυεπ ὃν οδεε; 
Οοὰ τοδὶ δὲβ 8001} ἴῃ ῥϑδοο ! --- [ζλπγ ΑΡρραγαῖιβ Β ὉΠ ου8, νοὶ], 1. ὑρ. 345, 346. 
- 5 ΒΕ ΠΠρχἤθοιΒ Οτὶρίηθ8 ὅὅδοσο, Ὀοοὶς ἰΣ. ὁ. 1, 8 νἱ. νἱΐ. 

8 Μαῖί, νυ, 37.;} Μαξκ χ. 8., χὶϊ, 26.; μκὸ χ' 235., χχίν. 44. ; Φοόδη υἱὲ, 19., υἱϊϊ. 5. ; 
Ἀσίδ χχνὶϊ!. 38. ; 1 ον. ἰχ. 9. ; 2 Οοσ. 11]. 1 δ. 

4 Ἐστὰ Υἱ, 18. 860 δ]8ο Ἐγα 1. 2. δηὰ ΝΒ θτη δ} χἱϊ. 1, ΤΆε ἴα 9. ἴοδεε, ἴἢθ 
βοσυδηί οἵ Οοὰ, ἰδ ΘΧρτθ581Υ σταοηϊοηθα ὈΥ Μαϊδοβὶ, [0 σΟΠ ΘΙΏΡΟΓΑΙΥ οἵ Εστα. ὅς Μαὶ. 



ΟΥ̓ ἐλε ΟΙά Τυδίαηιοηΐ. δι 

εἶπα οὔ ΕΖτα, ἴῸγ ἰῦ 18 Ἔχ ΡΥ δ πιοπίἰοποὰ ἀυγίης ἴ[Π6 σϑρονὶ ἴῃ ΒΑΌγοη ὈΥ 
ΤΠ δηϊοὶ (ἰχ. 1] ---1 8.) Β. ο. 687 οὐ ὅ88. Ιμοηρ; Ὀοίοτα ὑμαὺ δνϑῃΐ, Ὁ γγ88 οχίδηϊ ἴῃ (86 
Ὅη6 οὗἉ Ψοδίδ (2 Οἤγοη. χχχὶν. 1.) Β. ο. 624, δηὰ τδϑ ἔμοη οὗἉ βυςσὴἢ δοκηοπὶ ρα 
δυϊβουῖίγ, {μαὶ [86 ῥῬόγιιβαὶ οὐἁἨΘ 1ξ οοσδδιοηθα δὴ ἰτηπιοἰδῖο σοϊογπιαίίοη οἵ {86 τε] ]- 
ἰουβ πδᾶρσοδ, Μοὶ δα ποῦ Ὀδθ οὐδβογνοαὰ δοοογάϊηρ [0 ἴμ6 “ πογὰ οἵ {ἰμὸ 1ωογὰ, 
ἴο ἀο δῇς 411 διαὶ 18 υυσιὑθὴ ἴῃ (Ὠΐθ Ὀοοϊκ."} (2 Οδγου. χχχῖν. 21.) [Ὁ τᾶβ ὀχίδηϊ 
ἦπ 186 (6 Ηοβμθα ἰκίηρ οὐἨ ἴβγδ6], Β. ο. 678, βίῃοθ ἃ οδρίϊν 15γαθ 18} ὑγίθδὶ τγ88 
δοηΐϊ Ὀδοῖ ἔτοπι Βδυγίου (2 Κίηρϑ χυ]!. 27.) ἰο ᾿Ἰηδίγυοῦ ἴθ 6 δ νν ΟΟΪΟὨδὲ8 οἵ ϑδιλαγία 
ἴῃ 186 τοὶϊρίοι δι ἢ 1 ὑθδοῦοθ. ΒΒ. {8680 ϑϑδιρδγι μηδ 86 Ὀοοὶ οὗὁἨ [ἴῃς ἰδ γγ89 
Τοςοϊνοα 88 ροηυΐπο, δηἀ γγ88 ργοϑεσνοα δηὰ βαπάθαὰ ἄονπ ἰο {86} ροδίθυι γ, 88 ἰΐ 
ΑἾΒΟ γγὰϑ ὮΥ [86 62, 88 ὑμ6 Ὀδεἷ8 οὔ [86 οἶν!! δῃαὰ σεϊρίουδ ἰηϑιϊτιιτοη8 οἵἨ ὈΟΙᾺ 
ΠΔΌΙΟΣδ.: [Ὁ ψ͵ὰϑ οχίδηῦ ἴῃ {86 [ἴθ οὗὨ Φ6Βοθμαρμαῖ, ἴσην οὗἨ Ψυάδῃ, Β. ο. 912 
(ὦ Οβγου χν]ϊ. 9.}, γ8ὸ θρίογοα ρα ]1ς ἱπϑιγαοίογβ ἔον 1[8 ῥγοπιυϊραίίοι. Απά, 
δίῃσασ {86 Ῥρηϊδίδυσἢ γγ88 γϑοοιγϑα 88 ἴ6 Ὀοοκ οὗ ἴμ6 ἰδν Ὀοΐὰ ὈΥ ἴδ6 ἴδῃ ὑγ 068, δπὰ 
ΑΪ80 ὈΥ ὑμ6 ὕὑνο ὑγῖροβ, ἰῦ ΦΌ]]Ονγ8 88 8 ἢ οοηϑοαυθῦςθ, ἴδδὲ {86 Υ Θδοὶ ΓῸ- 
οοἰνοα 1 δεύογα 1867 Ὀδόδπια αἰνὰ ἰηῖο ὕτο κιμράοπι ; ἔν ἱῦ ἰΐ Βαὰ Ὀθϑη (Ὀγροὰ 
ἴῃ 8 ἰδῦον ἅσ8 δΔιηοῃρ ἴδπ6 76:78, (86 ρεγρθϑύιδϊ δῃιμιν ὑπαὶ βυ δἰδίοα Ὀούνγεθη ἐμ απὶ 
δῃἃ (86 Ι5Γ86} 168 πουϊὰ ἢδνθ ὐνου Υ ρσγανθηϊθα 1Ὁ ἔγουι Ὀοίηρς δαἀορίοα ὈΥ {λι6 
ϑϑιρδυ Δη8:; δηὰ μαὰ ᾿ξ ὈΘΘη 8 δρυτίουβ ρῥγοἀυοίίοη οὗὨ {86 ϑδιηδυϊδηδ, ὃ πσου]ὰ 
ὭΘΥΘΡ δᾶνγ Ὀδθὴ σχϑοοϊνοα Ὀγ {πΠ6 “968. “ἼὙΒΘΓΘ τϑηδίηβ, ὑπ Σ ὍΣΟ, ΟὨΪΥ ΟἿΘ 
ΤΟβϑοῦγοο ἴο [086 ψῖιο σομίοπα ὑμαῖ Μοβοβ 88 ποῦ ὑ86 διιῖῃοῦ, πδιροῖὶγ, ὑμαὺ 1 ταϑ 
Ὑτιτίθῃ ἴῃ ἴ86 ροτιοα τ ΟΝ οἰαροοα Ὀούτοοη ἴΠ6 ἃσὲ οὗ ΦΔοβυα απὰ ἱμδΐ οὗ 8οῖο- 
το. Βαϊ ἴδ ποῖα 6 νὰ Βἰβύοτνγ, ἔγοια (86 πα σΥ ὉΠμ6 ὶν δοι ]θηοηῦ ἴῃ Οσπαδϑῃ, 
ἴο ἴδ6 Ὀυ]άϊηρ οὗ [86 ὕδιηρ]6 δ “δγυϑαίθια, ὈΓΟΒΌΡΡΟΒΟΒ {παῖ {86 νοοῖὶκ οὗ [88 ἰδ 
Ὑγ88 ΓΙ Γ6 ἢ ὉῚ Μοβοβ. Τθο τΠ0]6 οὗὨ ὑπ6 ἰδ ρ]6 βοσνὶοθ 8δη4 πόγϑῃρ 88 τεσ υ]αϊοα 
ὌΥ ϑοοϊοιημοη, Β. ο. 1004, δοοογάϊησ ἴο (δ6 αν ὁοηίδϊηδα ἴῃ [86 Ῥαδηϊαίθι οι ; 88 106 
{Δ ΌΘΓΏΔΟΪ6 βοσυΐὶοθ ἀπ ὑόν δα ρΓΟΥΙΟΌ ΒΥ Ὁ ὈΥ Πανὶά, Β. οὄ. 1042. Οουϊὰ 
ϑοϊοιθοη ἰπαθοὰ μᾶνὸ ρογϑυβαθα μἷ8 βυ υ] οἴϑ, ὑπ΄, [ὉΥ πιογα ἴΠδΔη ἔνα Βαμα Γοα ὙΘΆΓΒ, 
4116 τ οσβδὶρ δηὰ ΡΟΙΠΥ Ῥτεϑοσί θὰ Ὀγ [86 Ῥαπίδιθαοι Βα Ὀθθὴ το ρου ορβογνϑὰ 
ΌΥ ΤΠΟΙΓ δησθϑίογβ {ἢ τὸ μβδὰ ποῖ ὕδθη ορβεγνεὰ Ὁ Οουϊὰ Βα αν ᾿πιροβοά προ 
ὕποιὰ σομοθγηΐηρ [μ6 βηθαυ γ οὗ [86 ϑαῦ αι, οὗ οἰχουπιοίβίοῃ, δηὰ οἱὐὨἨἁ [μον ὕμγθθ 
δτοδὺ ἔδϑιϊναὶϑ Ὁ ἴη ἔλοῦ, 1ἴ 16 ΤΩΟΤΆ ΠΥ ̓ ρΟΒ51 016 ὑμδ ΔΩΥ ΤΌΓΖΟΓΥ οου]ὰ δανα ὈΘΘῺ 
Θχϑοιυϊοα ὈΥ ΟΥ ἴῃ {86 ὕπιο οὗ βὐϊοπῖοι: Μογθονογ, (μδὺῦ ἋἪπ6 Ῥοηϊδίθιο τᾶ 
Ἔχίδῃϊ ἴῃ (86 6 οὗ Πανὶ 18 ονϊἀθηΐ ἴσοι [8 ὙΟΣΥ ΠΟΙΊΘΣΟΙΒ Ὁ] 510}8 τδὰ6 ἴῃ 
Ὧ15 Ὀ5881π)8 10 18 οοη οηίδ3 ; ὈὰΓ 10 οου]ὰ ποῦ ἢᾶνα Ῥθθη ἀσάνσ ὩΡ ὈΥ ἢϊπι, βίησθ (86 
Ἶδνε οοηϊδιποα ἴῃ (μ6 Ῥαομίδίθυσι (ΟΣ 148 Τα ῊΥ ργδοίοθβ οὗ Ὑ ΒΟ} Πανία τ 88 ἜΠΕΙ 
Βαιθσοὶ (πο Ἰυάροά [δγ86] δοουΐ (86 γϑδᾶσγβ Β. ο. 1100--1060 οΥ 1061) οου]ὰ ποί 
Βαανα δοαυϊγτοά 86 Κπον] οἵ Ἐργρί πλῖοὰ 186 Ῥδηςδίθ ἢ ἐπηρ] 168 :" δπὰ ἴῃ 86 
ΠΡῸΣ ι Ἐπ ίωραν (τις Β, τδο τ ἈΡΜ: ἴο 18 ρῥχοϑθηΐ ἔοστὰ ἰῃ ἰδοῦ ἰἀῦίωι τὸ 
υπάοὰ οοτῃροβοα, ἴῃ ΓῸΒ ἴο 8 6886 η) γίβ, δ ἃ ὙΘΙΎ ΘΑΥΪΥ ὶ 
γραπρηΐ πιατηθε: ἸΏΔΥ ὈΘ λίην ἴο ἰδ Βουλο ΔῈ] Ζαῖο. “ πλα ταθ ρα οδθπα 
18. σοι βη 64 ἐο ἀο ἀσοογαϊηρ᾽ ἰο αἷΐ ιυλιεὴ ἰδὲ Ζαιο ΟΥΓἹ Μοεοα σοπιπιαπαφά : ἀηὰ ἰὺ 18 
ΘηἸοϊποα ὑροῦ Βΐπι, ὑμδὺ ἐλ Βοοὶλ οὗ ἰλ6 Ζαισ δλοιμά ποί ἀερατγί οἵἷ 077 Ἀὲδ πιοιμιλ. 
Ομμ. 1, 7, 8.) Φοβδυδ, ἴῃ ἱακίηρ Ἰοδνα οὗὨ 186 Σ οὗ ἴβγδοὶ, οχσπογίβ {μθπὶ ἐσ ἀρ 
αἰ τολιοὶ ἐδ τογίϑη ἐπ λα Βοοῖ οΥ ἐδλὲ αι ὁ} Αἴοδοε (ΧΧΙΙ. 6.}):; δηὰ ἢ γεοῖῖθβ ὁα 
{18 ΟΟΘΑΒΙΟΏ ΙΩΔΗΥ͂ {μ᾽ ηρ8 οοηίαϊποα ἴῃ 1, ΒΟ {86 βδῦμθ αἰϑιιηριυ  βηθα ἸοΔάΘΥ 
᾿δὰ ἰδοη ἢ18 ἤπαδὶ ἴάγονο! οὐὗἩ (86 ἰὐἱθο8, 6 συοῖθ [06 ποτ 8 οὗ ἢ15 δά σοβϑ ἰῃ 
18 Βοοῖὶ 07 ἰλὲ αιο κ᾿ Οοα. (χχὶν. “6 ἴῃ {1Κ τοδῆηον 1 18 δα (ν}}}, 80---84.) 
18αΐ Φοβδπα Ὀθ1}0 δὴ αἰΐαν οὐ τωουπῦ Εἶθ αὶ], ἃ5 ἐέ ἐς τογίέθπ ἐπ λα Βοοῖ 0 δε Ζκαιυ ο 

ἦν.4. Το Ἰοαστιοᾶ ΑὈδδᾶϊα 88 βῆονηι δ οοπβί ἀογϑ Ὁ] Ἰεησίῖ (δαὶ ΕΖγα οου]ὰ ηοἱ δηὰ 
ἀϊά ποὶ ἴογχο 116 Ῥοπιίδίθαςς, δηὰ ὑπδὶ ἰξ ψᾺ8 οχίδηξ ἰοης Ὀοίογο ἷ8 εἴτηθ ; δας δἰ ἀγρὰ- 
ΤΩΘΠ18 ἀο ποῖ δβάπικϊν οὗ δυγίἀρημθηῖ, 8.66 ἢϊ18 Ἰταϊϊέ ἂς 14 νέσγιι6 ἀο 14 1λε] σίοη Οἢτό- 
τίοηηθ, ἴοι. ἷ. Ρρῃ. 812---380., δηᾶ αἷδὸ ἴ0 Μόϊδηροβ ἀο Βα] σίοη, ὅζο. το, ἰχ. ρὑΡ. 344--- 
2948. ΝΊδιηο5, 1824. 

"ΤΙ ἰδ ἔγα {π8ῇ ἔπ ἴδῃ ἐγ θθθ, 88 γ70 6} ἃ9. [Π086 οὗἩἨἁ ΦΤαάδῃ δηᾶ Βϑη͵δῃΐη, σογὸ δἀάϊοιοα 
(ο ἸΔοΟΙΔΕΥΥ ; Ὀυϊ ἰδ Δρρθᾶγβ ἔτοπι 2 Είημ 11). 2., χ, 21] ---28,, χν!ϊ!. 28., δηὰ 2 Οἤγσοῃ, χχχν. 
18. (πὲ πο γ οοπείἀετγοὰ {πὸ το βίου οὗἉ Φεβονδῃ 88 [πὸ ΟἾΪῪ ἔσο το ρσίοη. 

2. 8566 ΡΑΙΟΌΪ ΑΓ ῬΑ], 1. 2., χίχ. 7---1}., Χ]ὶ. 7, 8., ἰχχίν. 18---15., ἰχχυϊ, 15---20., 
᾿χχυ. 1 .----55,, Ιχχχί, 4---Ἴ18., ον., Τῃγουσῃοαξ, οΥΪ, 1 ---89., ΟΧΧχυ. 8---12., οχχχυὶ. 10.-.-20., 
δηὰ ρει Ὁ] ΑΥΪ ἴδ0 016 οἱ Ῥρδὶ, οχίχ. 
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παι. στρ ὦ. "ἰῷ ὅβι τυ 

δ2 Οἡ ἰδλε Οοπεΐποημο88 απὰ «Αι δποηεοϊέν 

Δἴυδεε, ἀπιὰ (μαὺ ἦλθ γϑαά αἷΐ ἰλ6 τσογβ ΟΥΓ ἐλδ ἴαιο, ἐλ δίεδείπᾳ8 απὰ ἰδλ6 σμγεΐηρε, 
αοοογαϊηρ᾽ ἰο αἷΐ ἰλαΐ ἐα τογιἐθη ἴπ ἔλα Βοοὶ οΥ ἐλε Ζναιο."} ὍΘ Ῥοηϊδίθυοα ἐμ ογο- 
ἔογθ τγδϑ οχίϑηϊ ἰὴ {86 ὑϊπη6 οὗ 9οββιδ. 

Το Μόοϑβοβ αἷοῃο, ἰηάδοθϑ, οδη {86 Ῥοηϊδίθυο Ὀ6 αἰ θα : δηὰ {8186 ᾿πάαϊτοοὶ 
ονϊάθηοθ ἴγοτα ὑγδαϊ!οη 18 ΒίσΟηΡΟΡ ἔπδῃ ἃ ΠΟΘ αἰγθοὺ δηᾶ ροβίἅνο δβοσὶ ρίίοη, 
ὙΠΟ ἢ πουἹὰ μανο Ὀθθα {μ6 οὈὐνίοιϑ ΓΘδοῦσοΘ οὗ ἐγαυὰ. ΝΟΣ που]ὰ ΔΗΥ ἩΣΓΟΡ 
»οδίογϊοῦ ἰο Μοβοβ, ὙΠῸ ὙῸᾺΔ8 ΘΟ ΓΙ ρ ἃ βαθπούϊου (ὉΓ δοῖπι 8] ἰανγβ, δᾶνα ποιϊϊοοὰ 
1πὸ ργοργοββῖνο νδυία θη 8 Οὗ {8086 ᾿πδέλιζιιῦ68 (Ο0 πὶ μον. χυϊ!. τ ῖο Πϑαῖ. χὶϊ, ὅ--- 
27.) 88 16 δοιηροβοῦ οὗ ἴ86 Ῥοηΐδίθυαοι 888 ἄοῃθ. Τμθβα οοπβί ἀθγαίοηβ πιοδὲ 
ΘΟ οἴου τούαϊθ {88 δϑβουίίοῃ οὗ ὙΌΪΠΘΥ, τδ0 [88 δῇϊγπιθα, ἴῃ (86 ἔβοθ οὗἉ 86 
οἰοαγοθῦ ονυϊάθησο, ὑμδὺ 1ὖ 18 ἴῃ ψδὶῃ ἰο Ἰἰοοῖκ ὉΥ 8ηγ ἰπαϊοδίίοη ψμδίονοσ οὗ {86 
οχἰ  ϑίθησα οὗ 6. Ῥαπίδίους, οἶμον ἴῃ ὑπ ὈΟΟΚ οὗ Φοβδιπδ (οὁπ6 οὗ {86 πιοβῦ δῃοϊ θη), 
οΥ ἴῃ 6 ὈΟΟΚ 580 οδ]]οὰ οὗὨἩ ΨΦυᾶροβ, οὐ 'π [86 ὕτγο ῬοΟΚΒ δ ]οἃ ϑδιαπεὶ, ον, θ}}4}}γ, 
ἴῃ [86 ΒΒίΟΣΥ οὗ 86 τϑὲ “ ουγὶβα Κίηρβ. ὅπ οἢ 8 Ρο]α δηὰ υπέοπη ρα Δββοσύοη ἃ5 
1:8. σου] ΟὨΪΥ θδνα ὈΘοῃ τηδά6, οἰἑμον {του σὰ 111] Ἰρηογϑῆςα, οὐ 1 ἃ ἀσδβέσοι 
ἴο πι!8]6Δαἃ [86 ππίίηκίηρ πυ]ἰϊαάα. 

Τοοϊβῖνο 88 [86 ργθοθαϊηρ ομδῖῃ οὗ ϑυϊάθῃοθ 18 ἰῃδὺ [Π6 Ῥοπίδίθυ ἢ 
18 {Π6 υπἀουδίοα νοτῖς οὗ Μοβθβ, ἃ απθδίϊοῃ ἢδ8 οἵ ἰαύθ γϑᾶσβ Ὀ66ῃ 
ασιϊίαἰοα, ψΠΘποο αἸα μα ἀογῖνθ {86 τηδύθγια]8 ἕο [86 ΒΙΒίΟΥΥ οοπίαϊποα 
ἴῃ {μ6 Ροοῖκ οὗ (ἀθπθβὶβ τ Ἀ]ΟὮ ΘΟ ΠΟ ΠΟΘ 80 ΤΥ ἀρ68 ὈΘΙΌΓΘ ΒΘ τῦϑϑ 
οι ἢ Τὸ {818 ἸμαυϊΥ (86 ΠΟ Πρ ὙΘΓΥ Βα ἸΒίλούουυ ΘΏΒΎΤΘΣΒ ΓΔΒ 
Ὀ6 ρἴνθῃ : -- 

ἴβοιο ΔΙ ΟἾΪΥ [ῆγ66 ΜὙΆΥ8 ἴῃ ὙὙΠΙΟἢ {Π686 ᾿ηρογίδηϊ τΤοοογᾶβ οου]Ἱᾶ 
Βανα Ὀ66π φγοβογνρα δηα Ὀγουρηΐ ἀονῃ (ο (86 {6 οὗὁἨ Μοβθο8, υἹΖ., 
ψτϊάπρ, ἰχϑα! οι, δηα αἀἰνὶπθ γονοϊδίίϊοη. [ἢ {Π6 διιθα!]ανίδη πο υ]ά, 
Ὑ86 8 ἰμ6 116 οὗ πλδὴ γγχὰ8 80 Ῥγούγαοίθα, ἔμ γθ τγᾶ8, ΘΟΙΏρΡΑΥ ΠΡ ΟΙΥ, 
1116 ποοα ἴοσ ψυϊῖηρ. ὙΥΔΑΙΘΟΠ ΔΗΒΥ ΘΓΘα ΘΥΘΥΥ͂ ΡΌΓΡΟΒΕ (0 ὙΒΊΟΒ 
ΤΠ ΠΩρΡ ἴῃ ΔῺΥ Κιπα οὗἁ σμαγδοίθσβ οουὰ 6 βυθβουυιοπί; δηα {86 
ΠΘΟΘΒΒΙΟΥ οὗ ογθοῦηρ' τομυτηθηΐβ ἰο ρογρούαδί ΡΌΡ]16 ὀνθηίβ σου] 
ΒΟΔΓΌΘΙΥ Βαγνα βυρραβίρα 186]; 88, ἀυτιηρ [π086 ποθ, {Πότ οου]Ἱᾶ Ὀ6 
10016 ἀΔΉΡῸΣ ΔΡΡγθμοπαθα οὗ Δ} ᾿πωρογίδηὐ ἔδοῦ Ὀδοομαίηρ Οὐ βο]ϑὗθ, 
118 ἰδίοσυ δμανίηρ ἴο ρᾷ88 {πγουρἢ ὙΟΥῪ ΤῈ Βαπᾶβ, δημα 411 {8686 
ἔτιθπαβ δα σοδνεβ πὶ {86 τηοϑύ ῬΓΟΌΡῸΥ Βθῆ86 οὗ (86 ἰϑυιηὴβ ; ἔὸσ 6 Ὺ 
᾿ϊνορά 1π δὴ 1πηβυ δια βίδίθ, ὑπᾶθὺ ἃ ρδύγιγοα] ρονουπηθπ, ΤΉυΝ 
10 ψγἃ8 ΘΔΒῪ [ὉΓ Μοβδβ ἴο ΡῈ βαιιϑῆῇθα οἵ {δπὸ σα οΥὗὉὨ 411 6 τοϊαῦθβ ἴπ 
{6 Ῥοοῖ οὗ (ὐθῃθβὶβ, 88 ἴπ6 δοοουπίβ οϑλθ ἴο ᾿ΐπὶ ὑπτουρὰ {86 
τΘάϊατα Οὗ ὙΘΥῪ [6 ρουθοῦβ. ΒΎΟΏ Αάδιὰ 0 ΝΌΔΙἢ μοῦ ψδ8 θαΐ 
ΟἿΘ ΤῊΔΠ ὨΘΟΘΒΒΑΙΎ (0 {Π6 οοἸταοῦ ἰχϑπβιη βίο οἵ {Π6 ἰδίοσυ οὐ {Π18 
Ῥοτϊοά οὗ 1666 γϑασβ. αἀἈάδλιχ ἀϊδα ἴῃ ἰῃ6 ̓ ἰλζος οὗ [86 ψοι]ὰ 980, δά 
Τἀτάθοῖ, [Π6 ἐδίμον οὐ Νοδϑι, νγᾶϑ ὈΟσ ἴῃ [Π6 γϑᾶῦ 874 ; βὸ ἐμαὶ Αἄβδῃ 
δηα 160 ἢ} ὝΘΓΘ ΟΟὨ ΘΙΏΡΟΓΑΤΙΘΒ ἴῸ ΠΥ -δὶχ γοασθ, Μοίβυβα δῃ, 
1π6 σγβηαδίμον οὗ Νοδῆ, νγ88 Ὀοσ ἴῃ [86 γϑᾶγ οἵὗὁἨ {86 ποι] 687, δηᾷ 
ἀϊοα ἴῃ ἰδ6 γοᾶς 1666, βο ἐμαῦ 6 Ἰ᾿:νϑα ἕο βθ6 Ῥοίῃ Αἄβϑῃγ δηὰ 1,8- 
ΤΉ6 6} (ἔοτα πμποπὶ ἀου 1688 ἢ6 δοαυϊγοα {πὸ Κηον]θᾶρο οὗ (818 [ιῖ8- 
ἴΟΥΥ), δὰ τῶδᾶβ ΚΘ 86 ΘΟὨΘΙΡΟΥΑΤΥῪ τι} ΝΟΔᾺ [ῸΓ εἰσ Βυπαγοα 

1 Βρ. Μαυβἢ 8 Αὐἰμοη οἱ οὗ [Π6 ΕἾνο ΒΟΟΚ8 οὗἩ Μοξββ νἱηὰ!ςδίθᾶ, ὑῃ. 9,10. ΝΟΣΓὮ 
Αἰογοδη Βονίον, Νονν βου θ8, νοὶ, χχὶ!. ΡΡ. 288, 284. ΤῊΘ δυριιῃθηῖβ δῦουο βίδίθα δσὸ 
ΤΊΟΙΘ ΠΥ οοπδίΔογοὰ δηὰ οἰποϊ αἰεά ἰη Μτ. ΕΡΕΓΒ Ηογε Μοβαίςρ, νοἱ, ἱ, ρρ. 805---880. 
ΤῊΘ ΥΟΓΥ͂ ΠΌΠΊΘΤΟΙΒ ἰοχίδ ἴῃ ΒΊΟΝ (Π6 Ῥοηίδίθι ἢ. ἰΒ οἰοα Ὀγ [86 ἩΓΙΓΟΣΒ οὗ ἐς ΟἹὰ Τοδῖδ- 
τηθηΐ διεδοοσμοπί ἰο Ποδεδ ῖο σῖνθῃ δὺ Ἰθηρτ ὉΥ Ηαθῖ, Ἰϑοτποηδίῦ, Εναηροὶ. 11}. ἱ. Ῥὕσορ. 4. 
68Ρ. ἷ. (ἴοι. ἱ, ΡΡ. 68---78. 8γ0.) ; θὲ.  οἰδίη, 1᾿᾿Ααὐτἰογῖθξ ἀ68 Τντοβ ἀ6 Μογβο ἐϊδὈ]}, ὈρΡ. 
96---87.; τ. τανοβ, 1,ϑοῖατοβ οα ῬοηίδίθαςΣ,, νοἱ, ἱ, ΡΡ. 19---84,; δηὰ Ῥχοῦ, ὅδμη, ᾿ποὰ. 
δὰ ψοῖ, Εαά. ρρ. 2309---214. 221 .---294. : 



ΟΥ̓ ἐιε Οἱά Ἕεδίαπιεηίΐ. δ3 

γοατθ. [Ἃ}ἡ 1Κ6 τιδ 6 Ὁ, ὅποι οοπποοίθα Νοδῇ δπά ΑὈγαἤδμα, Ππανίησ 
Ἰϊγοά ἰο δοῦνοτβο τι Ὀοΐἢ ; 88. [ῖβαδὸ α1ἃ ψῇ ἢ ΑὈγδἤδι δα “οβορῇ, 
ἴτοιὰ σ ΒΟ {Ππ686 ἰδίηρθ τοὶρΐ ὍΘ ΘΆΒ]Υ σοηνογοα ἰο Μοβϑβ ἣΣ 
Αὐαγασα, 80 ͵8 ΘΟΠ ΕΙΩΡΟΓΑΙῪ ὙΠ «086 ρῃ. ϑυρροδίηρ, πη, 4}} 
(86 ουτίουβ ἰδοίβ γϑοοσαθα ἱπ (86 βοοὶς οὗ (ὐθῃθβὶβ ἰο ανθ δά πὸ 
ΟἴΠΟΙ δυϊβουγ (πδὴ {ῃ6 ὑγδα! ἢ ΔΙΓΟΔΟΥ τοίοστοα ἰο, μον που Ἱά 
βίδῃα Ὁροὴ 84 ἰουπαάκλίοι οὗἨ ογθα! ὉΠ] ΠὟ ΒΌΡΟΥΓΙΟΣΓ ἴο ΒΗ ΞΕ ΤῊ {ῃ9 
τηοβί σορυΐδθ]α οὗ [π6 ἀποϊθηΐ (σοῖς δηά 1,μαἰη ἰδίου ϑηβ οδῃ Ὀοδϑί, 

Ἀποίδοσ βοϊυζοη οὗ {π6 αυθδίοη, 88 [0 (86 βοῦυγοθ ἔσο ψΈΣΟΒ 
ἍΜόοβοβ οὐίαϊηοα [Π6 τηλίοτ 418 ἴῸΣ ἢ18 Εϊβίογυ, 88 θη οἤογο οἱἉ ]Ἰαΐθ 
ΥΘΆΓΒ ὈΥ ΤΩΔΏΥ ΘΙ ηθηΐ Ὀ10]10 4] ΟΥ(108; ψ πο, ἔγτοπιῃ {86 σϑηραϊορίοδὶ 
ἀοἴ4118, {π6 οἰγου τ δία 14}}{γ οὗ ([ἢ6 το αὔθ, {Π6 Βρϑοὶῆο πυμαθοῖβ οὗ 
ὙΘΑΥΒ Δϑδισηθα το (86 ῥδίγ ΓΟ ἢ Β, 88 γ7}} δα (Π6 ἀδίθβ οὗ ἰμ6 ἔδοίϑ 
ΤΟΟΟΙάοα, παν σοπλθ 0 {Π6 σοποϊθιοὴ (πη Μοβοβ οου]ὰ ποῖ ἢδᾶγνθ 
Ἰοαυπθα {π6 ρδυ ]ου]4γ8 στοαί ὈΥ Εἷτὰ τι βασῖ τηϊπαΐα οχδοίηθββ, 
θυύ ἔγομλ υτιθῃ ἀοουμηοπίθ.Ό. ΤῊ]18 νον οὗἨ {116 απθβίομ ΤΠ ΒΠ68 8 
ΒΑ ΙΒίδοίΟΥΎ βο] αὔθ οὗ Τηϑηγ 8]]οσοὰ οομίσϑαϊοοη8, 88 γγ6}} 848 οὗ 
ΦΙ]ορσοα τραγκθ οὗὨ ροβίοσιου ἀδίθ, δπα οὐ ροβίδσϊοσ 1ἱπίουροϊδίϊοη, οἢ 
ὙΠΙΟΝ ΒΟΙῺ6 δηΐδροηϊδίβ οὗ ἀἰνιπο γονυθϊδίοη ἤανα δα τη οἢ βέΓ688. 
ΤΒο ἐδοὺ οἵ [86 ἀοουτηθηΐβ ΟΥ γθοοσὰβ οὗ ἔσο ἀρ68 πανΐπρ' Β6Θἢ Θο0ῃ- 
Β] 6 π}}} πο ἀείγαοί, 1ῃ {86 Β:η4}168ὲ ἀθρτθθ, ἔν οτχ ἴΠ6 ζιθηυ  Θη 688 
δηα δυο ΠΟ οὐ [86 ὈοΟΚ οἵ (ἀοηοβὶβ, 1 δὲ ὈΟΟΚ ἢ88 Βθϑὴ σχϑοοϊνοὰ 
Ὀγ ὑπὸ ἩθῦτονΒ οὐ “6078, 1π 811 ἀρ68, 48 [886 ῃἀουθίοα οοταροβιοι 
οὗ Μοβθβ. [0 18 ποῦ ὨΘΟΘΒΒΑΥΥ ἰο ΒΌΡΡΟΒΘ {πδὲ Π6 γϑοοϊ γϑᾶ, ὈΥ 1πβρὶ- 
Ταὶϊοη, 80 δοοοιηῦ οὗ δοίβ ψΒΙοἢ 6 τηῖρῦ ΘΑΒΙΥ μανο ορίαϊποα ὉΥ 
πδίυγαὶ πθϑη8. ΑἹ] {παΐ 18 ΠΘΟΘΒΒΘΓΥ ἴο ὅαίονο 18, ὑπαῦ ὑμ0 ϑρὶτιῦ οὗ 
(οὐ ἀϊτοοίοα μἴπῃ ἴῃ {π6 οὁμοῖοα οὗ ἐπ6 οὶ ψ ΒΙΟἢ μο δα8 τοοοσαρᾶ : 
ΘΠΑΌ]οα δὰ (0 τϑργθβθηῦὺ ὑθθπλ σπου ῬαΡ Δ] 1γ ; δηα ρῥγαβοσυοᾶ 
δἴπι ἔτγοιῃ Βοΐμῃρ᾽ 16α Ἰηἴο ταϊβίαοβ ὈΥ ΔΩῪ ᾿ΠΘΟΟΌΓΘΑΟΥ ν ἰοἢ ἔουπα [8 
ὙΆΥ ἴπΐο [86 8188 ΟΥ ἀοουμηθηΐβ ὙΠΙοῇ ἢ6 σοηβυ θα, “1 [8 μ6 
δατωμοα, 10 18 οὗὁἨ π0 Θοπμϑθαιθηοα τ ΒΘίΠοΣ Μόοβθϑ οομρ!]οἃ {16 ὈοοΪΚ 
οὗ ἀἀθῃθβὶβ ἔγοτῃη 8ΠῺ4]8Β ργοβοσυθα ἴῃ {ἢ6 ΓἈΡΔΪΥ οὐὗὁἨ ΑΡτδθδιω, [8886, 
διηα «“46οὉ, οΥ πτοία {86 ψ8Ο]6 οὗἁ Ὁ ὈΥῪ ᾿ητηθαϊαίθ ᾿πβρίγαύιοη ; [ῸΓ, 
ἢ ΟἸΠΟΥ ΒαρΡΡοβιίοη, Ὁ 18 8 παισγϑαύϊνο οὗ αἰνίπθ δι ποῦν, δηά 
σοηίαϊηβ 8η δυϊμοηίο δοοουηΐ οὗ ἔδοΐβ, νοῦ σοημβύϊαϊα (ῃ6 ἔουη- 
ἀδίοι οὗἩ ἐδ6 «“Θυνῖαῖι δηα ΟὨγιβύδη γο] ρΊΟΏΒ ; ΟΥ, 0 .86 ΙΏΟΓΘ βοοὺ- 
ταῖίθ ἰδηριαρθ, {π6 οὔθ σγθαῦ Ὀὰΐ Ῥγοργθββῖγα βο,θηι οἵ γανθαϊ δὰ 
τοὶ σιοη.ὔ "ὦ 

[1.7 Οεπεϊΐο Τεϑέϊπιοην. --- Τὰ δαἀαι!οη ἰο [86 πδίνθ ὑββοην οἱ 
1π6 ἐνγ8, τ ΠΙΟἢ 48 66 Ὼ ΔΙΥΟΔΑῪ βίαίθα, γοϑρϑοῦηρ [Π6 ΘΠ ΠΘΏ 688 
δηά δυϊβοη ον οὗ [86 Ῥοηίδίθυοι, ψγὸ πᾶνο {π6 μπαϊβριίοα ἐδδέϊπιοην 
97} ἐλε νιοϑὲ αἰδίϊπσιιίκιοα ὙΓΙΤΕΒΒ ΟΕ ῬΑΘΑΝ ΑΝΤΙΟΌΙΤΥ ; πθ οὶ 
Ὑ11 αν {πὴ6 ρτθδίοσ σψοῖρῃΐ, 828 ὑ86 70 ὍΘΓΘ ΘΌΠΘΙΆΙΥ μγο)υαϊοοά 
δραϊηδί ὑΠ6 ὙὙ8016 παίϊομ οὗ [86 «6008. 

Τθῦδ, Μαποῖβο, Ἐπροΐομυϑ, Ατίδραηυθ, Ταοϊΐυ5, Ὠιοάοτυ8 Β᾽ΟΌ]υ5, ϑίσαθο, 
Ψυδιη (86 Δ τον! δίον οὗ Τσοόραβ, δῃὰ “ανθηδὶ, Ὀ65᾽ 168 ΤΏΔΏΥ ΟἾΒΟΣ δηοίθηῦ ἩΥΪΘΓΒ, 

Δ Ὧγ. ΟἸοί  Β οἀϊοη οὗὨ ϑίδοκβοῦθθ᾽  Ηϊδβίοσυ οἵ ἴ86 ΒΙ0]6, νοὶ, ἱ. Ρ. 31. 



δά ΟἈἡ ἰλιὸ ατοηπμιποποδς απά “«ιἐλεπέϊοϊέψ 

ΑἹ,1, ἰρϑ.Υ ἐμαὶ Νο5868 νᾶϑ (πὸ Ἰοδάοσρ οὐὗἁὨ {86 968, ἀπᾶ (ἢ6 ἐουῃάον οὔἉἍ ὑποῖν Ἰαννβ. 
Τῆο Εργριίδῃβ, 88 «Φοβαρίνυϑ δβϑϑαγῖβ, δδύθοπηθα ἶπὶ ἰὼ Ὀ6 ἃ ποπάογβιϊ δηὰὶ ἀϊνίηα 
ὩΔΔΏ ; 8πα 6 γῈ ΜΠΠ1ὴρ ὑο Βανα δἷπι ὑπουρῃὺ ἃ ῥτιθϑῦ οὗ {μοῖρ οσσῃ, ὙΒΊΟΒ σογίδι 
Ὑγ88 ἃ Ῥτοοῦ οὗ {ποὶν Βισὴ ορίηΐοι ΟΥ̓ πἰπι, ἱμουρἢ τιϊχοὰ τ ΟΥΒΟΥ ἐἈΏ]ου 5 τοὶα- 
ἰοη8.2: ὙΠ6 ρτοαῦ οτος, ᾿μοηρίηιβ, ΘΧ ΤΟΙ] ρ ἴΒο86 νη τεργοϑθηῦ [86 ΘΙ ΟΥ̓ 88 μὸ 
ΤΟΆΪΥ 18, ρυΓΟ, σζτοδῦ, δπα ὑπιηιχϑα ὃ, ἰα5016.68 ὑμαὺ (85 ἀϊὰ (6 Ἰοριϑἰπίονς οὐὗἁἨ {86 
ονϑ; ὙΠῸ (88 γ8 86) 8 ὯῸ0 ΟΓΑΙΠΑΓΥ ΤΠ8Π|, δηα, 88 Π6 οοῃοοϊνοα, 80 δ6 βροῖθ 
π ΟΣ ΒΙΪΥ οὗὨ ἰδ6 ροσνονῦ οὗ αοά. Νυμπιδηΐυβ, ἴπΠ6 ΡγΓΙΑσογοδὴ ΡΒ] ΒΟΡΒΟΥ, οὗ ἀρῖ. 
τη68 ἴῃ ϑγτῖδ, σα 164 ΜΟΒ68 ἃ τήδῃ τηοϑὺ ρουθγα! ἴῃ ΡΥΘγοΓ ἴο αοὰ, δηά 5δϊα, ““ ἐ 
8 Ρ]αῖο Ὀυὺ Μοβαβ βροακίηρ ἰπ [π6 Αἴες ἀϊαϊοςς } "4 τ ΒΙΟΝ βαπεθηΐ, ΒΘ ΙΒ 6 7088 
ΟΡ ποί, 18 γα 8 ρὑγοοί οὗὨ 1818 ῬΒἸΟϑορ 6 5 εἰσ ορ᾿πίοη οὗ Μοβοβ. 

ΕὙγίΒον, ῬΟΣΡΆΥΣΥ, οὔ6 οἵ (86 πιοϑὺ δουῖα δηὰ ἰϑασηῃθὰ ϑηθμιΐθβ οὗ ΟΕ β ΔΕ Γγ, 
δι θα 186 σοηυποηθθδ οὗ [86 Ῥεηίδίθυοι, δηὰ δοκπον]οαροα (μδὺ Μόοβ68 νγὰ9 
τοῦ ἴο [86 ῬΒαηίοίδη ἰϑίοτ δὴ δαπομοηϊδίδοη, πιο Πἰνοὰ Ὀοίοσο [86 ΤΤο͵δη ὙγΑΓ. 
6 αυϑθῇ οοηϊθπάρα (ον ἴἰ86 γα οὗἩ ϑδαῃποβοηϊδίμοη δ δοοουηΐ οὗἨ [86 968, ἔγοπι 108 

οοἰποίάθηοθ τ ἢ (16 Μοβαῖο Εἰβύουγ. ΝῸΣ τγχὰδ 86 ροῃυΐποποβα οὗ [86 Ῥοπίδίθυοιι 
ἀρηϊοα ὈΥ͂ ΔΠΥ οὗ {Π6 πυϊλθγοιϑ ὙΥΙΓΟΥΒ δραϊηϑὺ (86 (οθροὶ ἀυτίηρ (μ6 ἤγβ ἔουν 
οθηΐυτοθβ οὗ ἴμ6 Οδγιϑυϊδη σὰ, δ βουσὰ 0Π6 ἔδύμουβ ΘΟΠΒΙΔΉΟΥ Δρρϑαὶθὰ ἴὸ (δα 
Ἀἰβίοσυ δπὰ ρσγορβδϑοίθ οὗ ἴῃς Οἱὰ Τοϑίδπιθηῦ ἴῃ βαρροτὺ οὗὅὨ (6 ἀϊνίηα οΥΡΊΠ οὗὨ (ἢ 6 
ἀοοίτῖπ68 τ] 9 ΠΟΥ ἴαυρῦ. ΤῊ ῥόον ΟΥ̓ βίου! 68] {ταϊ σομρ6]]6α {86 6πι- 

ΤῸ 90} 18π| τγΒοβ6 ἔβνουγ (0 [86 6 νν8 δρρθασβ ἴο ἢϑνθ ργοοθϑᾶάθα βο] 6) 0 ἔγοπι [δ 
[ποεῖ ἴο {86 Ομ τϑιδη8, ἴο δΔοκπον]οᾶσο ὑμδὺ ρουβοηβ ἱπβίγυοίοα Ὀγ (δα ϑρίγις οὗ 
Οοά οῃςθα ᾿ἰνθα διβοηρ ἴπΠ6 [8.861 1068; Δη4 ἴο σοηΐδ88 ἰμδὺ (86 ὈΟΟΚ58 συ ΐο ὈΟΓα {86 
Ὠλπι6 οὗ Μοβοβ ΜΟΥ ροπυΐπθ, δηὰ τΠαὲΐ (Π6 ἔδοίβ ὑΠ6ῪΥ οοπίδι θα ΤΟΓΘ ΜΟΣΓΒΥ οὗ 
ογοάϊθ. Εγθη Μοβδιμηπιθὰ πηδἰπἰδπθα (μ6 ἰηορίγδίίοῃ οὐ Μοβοθ, δμὰ σονογθὰ [86 
ΒΒΠΟΙΥ οὗ [86 Ψ6ν 18} ἰανϑ. Μαποῖμο, Βϑγοϑιι8, ἃπὰ ΠΏ ΟἴΒΟΓΒ, ρῖνα δοοουηΐδ 
ΠΟΠΗΓπιηρ, δηα δοσογάϊηρ ὙΠῚῈ τ[Π6 Μοβαῖς ΒιβίοτγΥ. Τμ6 Εργρίϊδη, ῬΒαπιοίδη, 
ατθοκ, δηὰ Εοπιδὴ δυΐθοῦβ, ΘΟ σιν ἴῃ τοϊαύϊηρ᾽ 86 ὑΓδά! ἴοη γαβρθοϊίπρ {86 ογοδίίοι, 
186 1[8}} οὗ πιδη, [86 ἀοίαρο, δηὰ [86 ἀβρογβίοη οἱ τιβη κί πᾶ δ; δπὰ [86 Ἰδίθ! Υ δοχυϊγθα 
Κηον]οάρα οὗ ἴμ6 ϑΘαηβοῦιῦ ἰδηρστιασα, ὈΥ Οροηΐηρ ὑπ ὑγοαβυγοϑ οὗ [ἴῃ οβϑδύίθσῃ σ υ]ά, 
848 οοπβγιηοά 81} (8686 ἰγὙδα 08, 88 Ὁοῃουγτίηρ τε [86 παχναῦνο ἴῃ ἴΒ6 βδογϑὰ 
Βίβίουγ. 5 Ὑοἰ, ποὺν δύδηαϊηρ 411 ὑμ686. ὑδϑειπιοηΐαβ ἴὸ (6 σοϑηυΐπαπθββ οὗ (80 
Ῥαηίαίοιοί, δηα ΘΟΠΒΟΑΌΘΏΠΥ ἰσ {π6 ομαγδοίορ οὐὗἨ Μοβοβ, ἢΪβ γ ΥῪ οχϑύθῃοθ [88 
Ὀδοη ἀθηϊοά, δηα {86 δοοοιηῦ οὗὨ Βἷπὶ ργοῃουπορα ἰο Ὀ6 ΡΘΥΙΘΟΌΪΥ ταγίβο]ορὶςβὶ. 

“Τὸ {86 ργϑοράϊηρ' ἀδπιοηβίγδιϊοη ρουἢ 8058 [86 [ΟΠ]Ποτρ Οὐ) οίίοη γν1}} Ὀ6 πιδαθ6 :--- 
“Ὗ͵7ὲ π|}} ΑἾΑΝ 186 ἔογοθ οὗ γοὺγ δυχυμπιθηΐθ, δηὰ στδηΐ (μαῦ ΜοΒα6Β δοίυλ! ]γ τοῦθ 
8 οΥΚ “816 (86 Βοοῖκς οὗ [86 [μᾶτῪ : Ὀυῦ ΠΟῪ σδὴ 6 ὃθ οογίδιῃ (μδὺ ἰὺ 88 (ἢ 6 
ΨΘΟΓΥ͂ ΟΥΚ τ ϊοἢ 18 ΠΟῪ ΟΌΤΤΘηῦ ὉΠΘΘΥ 18 ἤδηηο ὃ Απηὰ ὨΠ]688 γοῦ ΟΔη ΒΟΥ 8}8 ἴο 
Ὀδ δ Ἰοαϑὲ ῬγοῦδΌϊθ, γοῦν τ 01]6 ον άθησα 8 οὗ πὸ νϑυθ.᾽ Τὸ ΠΠΠυϑἰγαῖθ [Π6 ἴΌΣΟΘ οὗ 
ἬΓΘΔΚΗΘ85 Οὗ [88 Οὐ] οἴου, ἰοὺ 8 ΔΡΡΙΥ 1 ἴο βοπ!θ δῃοίθηξ ατοοῖς δυΐδον, δηὰ 868 
Ἡ ΒΘΙΠΟΥ ἃ οἰδϑβίοδὶ δοβοΐῦ πουἱὰ Ἡϊοπ ἴῦ 10 Ὀδ οὗ ποῖριῦ. “10 ἰβ5 γὰρ (δαὶ [86 
αγθοκ ψυοτβ Βρθακ οἵ Ηοτηογ 88 ἃ δῃοίθης δηὰ οοϊθγαϊθαὰ ροοῖ; ἰδ ἷβ ἔσῃ 8180 
τπαῦ {Π6Υ ᾶνο αυοίοα ἔτοπλ [6 ΤΟΥ ΚΒ τ δῖοι (Π6Υ ΘΒΟΣΙΌ6 ἴο Βιπὶ νἈΓΟυ 8 ΤΕΣ 
τμαὺ να πὰ αὖ ργϑβαυῦ ἰῃ ἴπ6 Π|84 ἀπ ΟΟΥὙΒΒΘΟΥ : γοῖ 80}}} {Π6γ6 ἰβ ἃ ροββι ὉΠ ᾿γΥ (δαὶ 
1Π6 Ῥοθτ8 ὙΔΙΟΒ τ 6 τι ὑθη ὈγΥ Ηοπλοῦ, πα ὑποδ τ Βῖο ΒΒ γ6 081} {πὸ ΠΙδὰ ἐπὰ 
Οὐγββθυ, ποσὰ (οί! ἀἰδβεϊποὶ ργοἀποιίζοηθ.᾽ Νο δὴ δἀνοοδῖθ ἴοσ ασεοκ ᾿ἰαγαύυσθ 

1 Βίβῃορ Νονΐοη 88 οοἸ]θοίθα 411 186 Ιοδάϊηρ ἰοδυτηοηΐθβ δον ἠοιϊοοθᾶ, σοῃοογηΐης 
Μοβθβ αἱ ἴῃ δἷ8 Ὠἰββογίδιο οἡ Μοβοβ δηὰ ἢἷ8 τί ησβ. Ὑ͵ΟΥ ΚΒ, γο]. ἱ, ὑΡ. 33---40. 
ϑνο. οἀϊίομ. -Ὧπ γοίϑίη, "᾿Αὐτοτίι6 ἀ65 Πὐντοα ἀθ Μογβθ, ΡΡ. δ8---ὅ8. 

3. ΦΖοβορῆαβ σοπῖγα Αρίοῃ. 110. 1. ὶ 81. 
8 Τοηρίηπβ ἀρ υὈ]ἰΠιλἰ αἴο, ὃ 9. ᾿. 560. οα. 9344. ῬοδΓΟΘ. 
4 Ναπιοηΐιι8 δρᾶ ΟἸδ). ΑἸοχδηάᾶγ. Βισοιηδίδ, ᾿ἰδ. ἱ, ὃ 32. Ρ. 41. οὐϊξ. Ῥοίίοσ. Ἐπ αϑοίυ8, 

Ῥγζρ. Ενδηρ. 110. ἰχ. 86. οἱ 8. 
δ ΤΟ (ορίοβ ἤθῦο Ὀγίοῆν ρἰδποθὰ δὲ δύο οοπβίογσϑὰ τῆοτο δι] γ, ἐπ )γὰ, ΟΠδρίος 11]. 

1. 
4 Το Ὀ᾿θΟΟΌΓΒ68 οὗ Β'τ ὙΠ] δ Φόοηθ8, ἀ6] νογοὰ ἰο ἴπ6 Αδβίαϊὶς ϑοοίοι δὲ ΟδἹοπεϊβ, δη ἃ 

Ῥτγιηϊοὰ πὶ [Πα ἴγοο γβὲ νου π|68 οὐὗἨ ἴΠοὶγ Β ΘΟ γο 68, [86 1πᾶ 18} ΑἸΔ χυϊοβ, απὰ Η βίου 
οὗἨ [πάϊ8, Ὁ Μτ. Μϑδυσίοο, ΠΠΔΥ ὍΘ ΓοΐεΓΓοα ἴο, 88 σοπίδ ηἰηρ ἱῃσοητοβ ὈΪ6 ουϊάθῃοθ οὗ ἐῃ9 
ΔΉΠΟΥ δη ἃ σϑημπίποηθ88 οἵ [ἢ Μοβαίς γροογάβ. Μτγ. (δγνητῃθη μ8Δ8 ΨΟΣῪ ΔΟΌΪΥ σοηἀορηδοὰ 
8}1 ἐἰἸ6 ἰηογπιδιίοη ἰοὸ Ὀ6 ἀογίνοα ἔγοπῃ [ἢ 680 γοΪ τη ΠΟῸΒ τνΟσ ΚΒ, ἴῃ ἷ8 Βαπιρίοη [ΘοΐαΓο8 
ἴοτ ἴπ6 γοδῦ 1809, ρΑγιϊ συ] ΑΥΙΥ ἴῃ [0 γβὲ ἔνα ἀἰϑοοῖσθοθ. 



Οὗ ἐλὸ Οἰἱὰ Τεεδίαπιεηί. δδ 

Ὑοῦὰ ΡΥ ἴο ἐδιῖ5 οὈ᾽θοϊίοη, ποῖ τὸ ἃ βουΐουβ δΏβυγοσ, θυ τὶς 8 δῃ}}]6 οὐὗὨἨ ὁ60ῃ- 
ἰειιρῖ: δὰ Βα πόου]ὰ {διηἰς ἰδ θοηδδῦ ἷ5 ἀἰνψη τ ὕο 5:16 η06 δῇ ὁρροπϑηΐ ψ8ο Δρ- 
Ῥεδγοὰ ἴο Ὀ6 ἀθαῦ ἴο (6 οἰθασϑδί δσοηνϊοἰΐοα. Βυῖῦ 5{1}} ογθ πιδῪ Ὀδ βαϊὰ ἴῃ ἀθίδθῃςθ 
ΟΥ͂ Μοβοϑ (δὴ ἴῃ ἀθίβηοθ οὗ Ἠοιιοῦ; ἴοσ {86 Ὑτὶτηρδ οΥὗὨἨἁ μα ἰδίου πόσὸ ποὶ ἀ6- 
Ῥοϑιϊθα ἴῃ ΔΏΥ ἰθΘΠΊΡ]6, ΟΥ βΒδογθα δύοδῖνο, ἰῃ ΟΓΩ͂ΘΥ [0 ϑοσῦγα ὑδμθπι ἔγοπι ἴΠ6 ἀσναβίδ- 
ἐἸοΏ 8 ΟΥ̓ {ἰπ|6, ὙΒΟΓΘΔΒ 6 ΘΟΡΥ οὗὨ {π6 Ὀοοϊ οὗἁ {μ6 ἰᾶνγ, 8δβ υυϊ ἴοι ΌὉῪ Μοβοβϑ, νγῶϑ 
᾿ηἰταβι6α ἴο {86 ᾿Υ᾽οϑίϑ δηὰ ἰἰ6 6] ἀθγβ, ργθϑουυθα ἰῃ (86 δῖ οὗ [6 οονθηδηΐ, δπὰ 
Ταδαὰ [0 [μ8 ῬΘΟρΪ8 ΘΥΘΥῪ ϑθυθη γοαγὶ ϑυβοίδηϊ οαΓγ6 {ΒΟΓΘΙΌΓΘ γγ788 ἴδίκεη, ποῖ 
ΟἿΪΥ ἴον {πὸ ργεβοσυδίίοη οὗ [86 ογίρίπαὶ τϑοογὰ, αὶ ᾿πδῦ πὸ βρυγίουβ ργοάἀυοιίοι 
δου ]ὰ Ὀδ6 δι δε πὐοὰ ἴῃ 115 δἰοδά, Απά {πδ΄ πὸ βρυτίουβ ργτοάιποιίοη ΟΥῸΣ 88 Ὀθθῃ 
δι δ ϊυϊοὰ ἴῃ 86 διθδὰ οὗ ἐμ οτίρι δὶ οοπιροδίοη οὗὁἨ Μοβοϑ, ϑρρϑαγδ ἔγσοῃι (δ 6 
δυϊάθησα ὈΟΓὰ οὗ [86 ατεοκ δοριίαδρίηϊ, ἀπὰ οὗ (μ6 ϑεαιηγαγιίδη Ῥοηϊδίθιοἢ. ΕῸΓΡ 
ΔΘ (686 ἄρτθθ ὙΠΠῈ {6 Ηδῦγον,, οχοθρῦ ἴῃ δοὴθ {γΒῖηρ νυ δι οη8 ἢ, ἴο πθὶοὶ 
ΘΥΘΓῪ ὙΟΙΚ 15 Ἔχροβοὰ ὈῪ ᾿θηρί οὗ (ἰπι6, [Ὁ 18 ΔὈδοϊυϊοὶγ σοτίδίη μδὲ (Π 6 ἄνα ὈοοΐκΒ, 
ὙΙΟΝ τὸ ποῖσ δοῦρα ἴο Μίοβοβ, 8.6 οὔθ δῃά {6 βϑ)θ ψοσκ τϊτ (Παὐ ν᾿ ϊσἢ τὰ 8 
ἐγδπδίδίβα ἱπίο ασθεκ ἰπ {86 (ἴπια οΥἁἨ ἴμ6 Ῥιοϊδιιῖοθ, δηα, τ ]αὺ ἰδ ΟΥ̓ 8.}}} σγόδίδσ ἱπὶ- 
Ρογίδησο, ὙΠ (παῖ τὶς οχίδίθα ἴῃ 6 ὕπηθ οὗ ϑβοϊοπιοη. Απὰ 85 {μ6 “εν 
φοὐ]ὰ πᾶνε δὰ πὸ πιούϊνα υβαύδοουθν, ἀυγίπρ [86 ρογ]οα πο ἢ οἰαρβϑὰ Ὀούπθοη (86 
Δ68 οὗ Φοδβιιπδ δηὰ ἐπδῖ οἵ ϑοϊοιηοῃ, [Ὁ β Ὀ5ιϊ αὐϊηρ᾽ ἃ δρυτγίουδ ῥγοάυοσίίου ᾿πδίοδὰ 
οὗ [Π6 οΥἱρίῃδὶ Δ5 τ τθη ὈῚ Μοβοβ; δπὰ δνθῃ δὰ ἴμ6Ὺ Ὀθθη ᾿ποϊἰηθὰ ἴο δἰἱοτηρῦ 186 
ἱπιροδίαγο, υσουα πᾶν Ὀθθη ργουθηϊθα ὈΥ ἴμ6 σϑγὸ ψὩοἢ δὰ Ὀθοη ἰδίαι ὉΥ {μοῖρ 
Ἰανρίνοτ, τὰ τουδὲ Θοποϊυαα ἰμαῦ οὐχ ῥσγϑβθηῦ Ῥοϑηϊδίθυον ἰδ (μ6 ἀπο! ποσκ ἱδαΐ 
ὙΠ.8 ἀ6] νοσοὰ ὈΥ Μοθϑϑβ." 

4, Βμΐ, δορίαοβ ἐδ οτίεγπαϊ ουϊάξησο τολϊοῦ δὰα8 δοέπ ρ»γοάιμοεα ἐπ 
,αυοῖν 9.66 ἐλε δοοΐς ἔπ φιιοδέϊοπ, ἐφμαϊίψ οοπυϊποίησ αγσαπιεπίς παν δὲ 
ἄγαιοπ ἤσοηι ἐλεὶῦ ΟΟΝΤΕΝΤΞ. 

ΤΏΘ γοΥῪ πιοᾶς οὗἁ πύυϊιΐηρ, ἰῃ (ῃ6 ΟΣ ἰαϑὲ Ὀοοΐκβ, ἀἰβοουοσβ δὴ δυο σ0ῃ- 
ὑΘΠΙΡΟΥΑΤΎ τϊῦ ἢ {86 ανθηΐβ ἩΒΊΟΙ Β6 γοἸδύθ8 : ΘΥΘΓῪ ἀοδογ ρίοι, Ὀοΐὰ τεϊϊσίουβ δηὰ 
Ἡρῶβκα 18 8 Ὁ {παὶ ὑπ6 πΥϊΐοσ 8 ργϑβδθηῦ δ΄ Θδοῦ δα ψρναν ΒΟΘΏΘ; δηα [86 
οὐἰϑδίῖνα δηα ἰδίου θοαὶ ραγίβ ΔΓΘ 80 ἰῃίογ ΤΟ ἢ ὙΠ} οδοῖ Οἰδοσ, [Πδὺ ποῖ μον οὗ 
ἐμοῖ οουἹὰ αν Ὀθθὴ ἩΣ ΘΏ ὈΥ 8 δὴ ὙΠῸ ᾿ἰνοὰ ἰῃ ἃ ἰδίθν ᾶρ6. ΕὟὉΡ ἰμβίδῃοα, 
186 ἔγεαιιοηΐ ροΠοδϊορ 68 το ΟσοὺΣ ἴῃ [86 Ῥεπίδίθυ οι ἴοσπι ἃ βίσοης ρσγοοῦ ἱδπαὶ 
ἢ τδϑ σοιηροβοὰ ὉΥ ἃ ὙΓΪΟΡ ΟΥὨ ἃ ὙΘΡῪ ΘΑΓΙΥ ἀδῖδ, δὰ ἴγοῃῃ ΟΥ̓ Π 8] τηδίθ γα]. 
“ΤΏ ροπθαιορίθβ ὁ οὗ {86 “6 ν 3} {Υ1 068 ΟΓῸ Ὡοῦ ΠΙΘΓῈ ΔΥΌ ΓΆΓΥ [188 οὗἨἁ πδπη68, ἴῃ 
π θ 1οἢ [86 ἩΤΙΟΣ τηὶρῦ ᾿Ὠβοσῦ 88 τϑηγ βοι Ο}8 ΟΠ6Β 88 δ ρἰοδβοά, γοϊδι πίηρ ΟὨΪΥ 
ΒΟΙῺΘ δ 7 ΠΊΟΓΘ ΓΌΒΕΡΙΚΊΟΣΕ ὨΔΠΊ6Β Οὗ οχ δε πρ ἔτ} 66, 0 ὈΓΘΒΘΓΥΘ 8Π ΒΡΡΘΆΓΒΏΘΘ 
οὗ τοῖν Ὀοΐης ἰουπάρα ἴῃ ΓΘΑΙΥ; Ὀὰὺ (ΠΟΥ ΤΟΥ 8 σοπιρ]οῖθ δπυτηογϑίιοη οὗ δ] 
186 οτἱρίηα) βίος κϑ ; ἔγομι δοπια ὁὴ6 οὗ ὙΔΙΟὮ ΘΥΘΡῪ ΓΆΤΩΙΪΥ 1η [86 Φ ενἰϑὰ πδίίοη ἀ6- 
τνοα [8 οτἱρὶη, απὰ ἱπ σοι ἢ Ὥδπιθ γὰ8 (0 Ὀ6 ἰπϑοσίθα, τθο86 ἀσβοθπάβηϊδ Οὗ 
Βοῖγβ ἀἰϊὰ ποὺ εαχἰβῦ 'π ροββθββίοῃη οὐἉ (ἢ6 ΡΓΟΡΟΓΙ Ὑ Βῖο {86 οτγὶρίπαὶ (δι διὰ 

εὖ {16 Βγεὶ αἰνιβίοῃ οὗ {86 ργουδοὰ ΤΒΟ αἰδιγ θυ Ποῖ οὗ ῬΓΟΡΟΣΙΥ 
ἰτἰῦ68 δηὰ ζἈπ|}}168 ργονοβ ἴμδὲῷ Βοπὶθ βυομ οδίδιοσυθβ οὗ ἐδ} 168 88 τὸ ἐμὰ ἴῃ 

6 ῬΡεπίβίθυοσι τηυδῦ ἢανο οχἰβίθα δὲ [86 νϑτυ γα ἀιϊνίβίοῃ οὐ [86 Θουπίγυ ; [8656 
τηυϑὺ ἴδνθ ὈΘΘῺ ΘΑΓΟΓΠΪΥ ργθβογναά, Ὀθοδδθ [86 ῬΣΟΡΘΓῚΥ ΟΥ̓ ΘΥΘΓΥ͂ ΕΆΡΣΥ τγ88 ὑἢ- 
816 8016, βίησο, 1 ἘπτΝ 1 ᾿ψγὰβ ἴο Το ἴο 86 ΟΥ̓Δ] (δ δ ὐζὰ ΥΘΔΣ οὗὨ 

λ΄ Απὰ Μοβοβ ντοίῖο τὴἷ8 ἴανγ, δπὰ ἀο]νογεὰ ἰξ πηἴ0 [86 ργΊοδῖ8, (06 80η8 οὗ Τ1ωνἱΐ, ψ πο ἢ 
Ὅδτο ἰδ δυῖκ οὔ 1:6 οονοηδηΐ οὗ ἴπῸ Τωοτά, δὰ πηΐο 41} (Π6 οἰ ἀοτϑ οὐ ἴβγϑο]. αΑἀπὰ Μοβοβ 
σοιητηδπἀοα τπ6πὶ βαγίπρ, Αἱ [π6 ἐπά οὗὨ ΘΥΟΥΥ βούθῃ Υ̓ΘΔΓΒ, ἴῃ ἴ[Π6 8ΟΙΘΙΠΠΥ οὗ [6 γὙθαγ8 
οὗ τοΐίοαδο, ἰπ ἴΠ6 ἔδαδι οὗ ὑδοσηδοῖθα, τ ΒΘ 41] [5γ86] 18 ΘΟ ἴο ΔΡΡΘΔΓ Ὀοίογο ἴ00 Τοτγὰ 
ἐγ ἀοά, ἱπ [Ὡς ρἴδοθ τ ῖ ἢ ἢ δἢ}4}} οβοοβε, ἔποῦ βμαὶς τοδὰ (818 ἰδὺν θοίοσο 41} ἴδγδὸὶ ἰπ 
τοῖν μολτίης. Απά ἴδ οᾶπιὸ ἴο ῬΡ888 Ὕποη Μοϑεβ ῃδὰ τπηδθ δὴ ϑηά οὗ ντίηρ ἴπ6 τγογὰ 8 
οὗ {Πἷ5 Ἰανγ ἴῃ ἃ Ὀοοΐ, πη} ἘΠΟΥ οσὸ ἢπίδβιϑά, [μὲ Μοδοβ οοπιτηδηἀ θὰ ἴΠ6 1,οΥἱίεθ νν ἰο ἢ 
ὈδῖῸ ἴδ0 δυῖκ οὗ ἴῃ οονθπδην οὔ 86 1ογὰ, βαγίπρ, Ταῖο τἢϊ]8 ὈΟΟΪ οὗἨ [Π6 ἴατν, δηὰ γμαϊ ἰδ ἴῃ 
ἴα εἰάθ οὗ πὸ δὐῖκ οὐ ἰμ6 σογοηῃδηῖξ οὗἩ 16 1ογὰ γοῦγ αΟοά. 1)6ϊ. χχχί. 9--}}. 34----..σ6. 
ΤΒοΙο ἰ5 8 6 ἴο ἴῃ βᾶπιὸ ΡΌΓΡΟΒΟ ἰη Φοδερθιδ : Δηλοῦται διὰ τῶν ἀνακειμένων ἐν τῷ 
ρῷ δὲ πέηὴ τπρσρες ἀρλαξὰ Απιϊᾳυϊαῦ, 110. ν. ο. ἱ. 8.17. ἴοτὰ. ἱ. Ρ. 185. οἀ. Ἠπάϑοῃ, 

66 [ἢ6 οοἸ]διίοη οἵ [6 ΗΠ ῦτονν δηᾶ ϑαιηδγίδη Ῥοηϊδίοιος, ἰῃ [86 δἰχίῖς γοϊυτῃθ οὗἉ [6 
Τοπάοη Ῥοϊγαίοιϊ, Ρ. 19. οὗ [ἢ Απηἰτηδυογβίοποβ δ) γ  ἰς Ὁ. 

8 866 Ῥγζαϊιοηΐ Ῥτγοϊοροιι, χί. 8 1]. 
4 ψίὰάς Ναπιῦ. «ἢ. ἱ. ᾿ϊ. δηὰ 11}.,) Δηα οδροεΐα! }ν οἷ. χχνὶ. δηὰ χχχὶίν. 
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δ6 Οἡ ἐλ Οοπιιποπε88 απὰ Δ μἰλοηοϊίῳ 

ἡ 0 1166. ΤΒΘ φοηρδορίοβ οὗἩ [86 Ῥοηϊαίθυοι, 1 ὑΠ6Υ ἀϊδνθα ἔγοπι (818 Κπουσῃ ἀπ 
δυ μοηςο τορ βίου, σου ἤᾶνα Ὀ6οη ἱπιπιοαϊαίοὶ σοὐοοίοα, πὰ πὶ (μόπὶ, {Π|6 τ 80}6 
σοῦ. ὉΠΟῪ ἱμογοίοτο ᾿ραῦῦ ἴο [86 ΘΠΓΓΟ ΒΙΒΙΟΥΥ 41} ἴ[Π6 δι ΒΘ Ή ΓΟ οὗἁ δυο 8 
ΡΟ] Ϊο τορ βίος : ΤῸΓ ΒΌΓΘΙΥ ἰ 18 ποὺ ἴπ {86 815. ὐοβὺ ἀθῦτθα ὑγο 8 0]6 μδὲ [Π6 Ῥοη- 
ἰδίθυοι βου α ον ἢανο ὈΘΘῺ γοοοϊνοα 88 (Π6 οτἱ σίηδὶ σοοοσγὰ οὐ 186 βοι]οπχθηΐ δπὰ 
ἀϊν βίου οὗ δυάροα, ᾿ἢ 80 ἱπιροτίδηϊ ἃ ραγί οὗ 1ὖ 89 ἴΠ6 τορι βίου οὐ (86 σοπθδίοσίοθ 
δὰ Ῥθϑθη Κπονσῃ (0 δχὶβῦ ἰοπρ' ὈοΐΌΓΘ 18 ΡυὈ]Ἰοαίίοι, δπὰ Ἶνς ὈΘΘΠ ΠΊΘΓΘΙΥ οορὶοὰ 
ἴμἴο 10 ἔτοα μὸν ουθι μα ἀοουχηθηῖβ. 

“᾿Αρδαϊῃ, Ἧ͵ἷὰ ΙΏΔΥῪ 6 8 8. }}18΄ Οὐδογνδιϊΐοη ὁπ {Π6 ροορσταρι 681 ΘΠ ΠΙΓΔ ΟΠ 
οὗ ρἴκοοβ ἴῃ μ6 Ῥοηξαύθυοα ἰ ; [86 δοσοιηΐβ Ομ ΟΪΥ ρίνοη, οὗ (εἰν ἀσγ νἱηρ ἐμοῖς 
ὨΔΙ68 ἔγΟΙ ῬΑΥ σΌΪ ΑΓ ονοπβ δα ῬΑΓ(ΟΌΪ ΑΓ ῬΘΓΒΟΏΒ: δηα οἡ ἐδ6 ἀοί41}8 οὗ τηδγοὶο8 
8Π1 Θμοϑιρπιϑηΐδ ὙΕΙΟὮ Οσσαν, γβὺ ἴῃ 6 ὈΓΌΡΤΘΒ88 οὗ ὑ86 αἰτοοῦ παιγβῦνα, τ 6 π 
ΟἾΪΥ δΟΠ16 ἔδνν ϑἰβδίλοῃβϑ ἀἰβίηριυ Βη6α ὈΥ ΓΟ Υ ΚΑΌ]6 Δο 8 ΔΓ6 ποίϊοοα, δηά δἴογ- 
ὙΓΆΓΩΒ αὖ 108 οἷοθο, θθγα ἃ σΟρΌΪϊΑΡ δῦ 18 σίνοη οὗ 41 {μ6 βἰδίϊοηβ οὐὗἩ 86 6 58 
οϑαρ. ΑἹ] 818 Ἰοοκθ 1Κὸ ΧΘΌΥ : ΒΘΏΘΥΟΣ 86 Ῥοπίδίδυοι γγ28 ρυ 5866, “Ὁ 
σου Βανα Ὀ66. ἰπητ α! δίοὶγ το͵θοβα, οχοορὺ ὑμ6 δοοουηὺ 1ὑ ρῖνοβ οὗ [πὸ οτἱρίῃ οὗ 
{Π|686 Ππᾶπι65, δηὰ οὗ ἴΠ6 Βογ 168 οὐ ὑπ686 πιϑυοθ65, ἃ Ὀδοη Κπόσχη ἰοὸ Ὀ6 ἰγὰθ ὈΥ ἴδ6 
678 ἴῃ ζΘΠΘΓΔΪ ; ἰὸν (86 ὈοΟΪκ βἰδίθϑ ὑμαὺ τηδηγυ ΟὗἁὨ ὑμ686 ΠΆΠΊ68 ΜΟΓΟ δαορίοα ἰπ 
ΘΟΠΒΘΟΌΘΩΟΘΘ Οὗ {8686 ογθηΐβ, ἔγοπι ὑπ 6 ὙΘΓῪ {π|6 ὕΠΘΥ ὕΟΟΚ ῥΪδοο; δηὰ ᾿ΐ 8180 βίδίοϑ 
ἐδαὺ 06 ΘΠ γα παύου γγἃ8 Θηρασοα ἴῃ {{|686 το 68. Νοῦν, (δ 6 το ΟΥΥ οὗ β0ς(ἢ 
οἰγουηβίδηοοβ 88 ἔμ686 σϑηποὺὶ ἰοηρ οχίβϑί σι ουῦ τσὶ ἰπρ. ΙΓ ἰῃ6 Ῥοπιίδίθυσἢ τγὰ8 
ποῦ δῦ ἰῦ ργοίθηβ ἰο Ὀ6, {86 οτἱρίὶπδὶ ἀοίδὶ! οὗὨἨ [8686 οἰτοιπιβίδηοοθθ, Ὁ σου ]ὰ πο 
Ββανο Ὀθθὴ χϑοαϊνοα; ἔοσ, 1 1Ὁ τγᾶβ ρυ Ὁ] δ 6 ἃ Ἰοηξ δἴϊος 86 δυθῃίβ, δῃὰ ἔμογο τγ88 0 
ΡΓδ- οχ  βέϊηρ ἀοουμηοηῦ οὗἁὨ {Π686 ἀοί4:}8, στ μοὶ 10 ἀ 6! Πγ 6 ΓΒ 88 πὶ ΠΡΒ γ)6}} Κηόπη, ΠΟ 
οουϊὰ 1 Ὀ6 τοοοῖνοα 48 ἔσῃ ᾧ [Ὁ Ὁ νγ88 οορ]θα ἔγοπι ἃ Κπουῃ ργθ- χ᾽ ϑέϊησ ἀοοῦ- 
τιοηῦ, μον οου]ὰ ἰξ Ὀ6 τοσοϊνοα 85 Ὀοὶηρσ ᾿ὑβ6 1 [86 οΥἹρίηαὶ ὃ Βαβι 68, [Ὁ 18 παίῃγαὶ 
ἴον ἐ{π βροϑοίδίου οὗ ὄυθηΐβ ἴο σοηηθοῦ ΘΥΘΥῪ οἰγουμηδίαποα 1 [π6 Ρ]δο6 βοτὰ ἴξ 
Βαρροπθά. Ἀπ ἰηνθηίουῦ οὗ βοίίοῃ νουϊὰ ποῖ νϑπίαγθ ἀροὴ {ι18, 88 10 πνουϊὰ ἔ8- 
οἰ ταία {π6 ἀοίοοίίοη οἵ 8 (]βθῃοοά ; ἃ σοπιρι]οῦ ἰοηρ Βυ Ὀβοηιιοηῦ που] ποὺ ἰτου- 
ὉΪ6 Εἰταβο Ὁ ἢ} 10, ὁχοορέ ἴῃ δαπ]6 ΓΘΏΔΔΓΚΑΌΪΟ ο8868.. ΤἼΘ ὙΘΥῪ ὨδίαΓΑΙ δηὰ γί] 685 
ΤΏΒΠΠΘΓ ἴῃ ἩΙοΝ 411 οἰΣΟυ βία πο68 ΟΥ̓ {18 δία ἅγα ἰηἰγοἀυςσδὰ ἴῃ {86 Ῥοπέδίθιο 
᾿πογθαϑο8 6 ΡΓΟΌΔΌΪΠΥ οΥ͂ 118 ΤΡΙΠΡ, 1μ6 ψοτκ οὗ δὴ δγο- Ὑϊίη688, το οου]ὰ ἴη- 
ἰτοάυοο ὑβοῖὰ τ 686, τυ 116 ὕο ΒΥ ὈΟΑΥ 6]86 1 που]ὰ Ὀ6 οχιτοπιοὶγ αἰ θη ου δ, ἀπά 
Ἐβογοίοσο υπηδίυγαϊ ; βίηοο 1 που]ὰ γοηᾶθν ἷ9 οσκ τυ οἢ ΤΟΓΣΟ ἰδογίουθ, τὶϊδουὲ 
τηϑκίηρ 10 τ ᾿πδίγυοίϊνα. 

“ΑἹ! {π686 {μΐπρϑ ὈΘΒΡΘΔΚ ἃ ἩΓΟΥ͂ Ῥγοβοηΐ δὖ [ἢ 6 ἰγδηβαο οι, ἀΘΟ ΡΥ ᾿πίογοβίσᾶ 
ὴ {πο τὴ, τοοοσαϊπρ οδοῖ οὐ͵θοῦ 848 1Ἢ 88 βυσροδθίοα ἴο [8 ταϊπα ὈΥ ἔλοΐβ, φοπβοίουϑ 
δα δὰ δυο ἢ ΔυοΥ ἐγ τ ἢ} 0Π6 ῬΟΓΒΟῚΒ ἴ0 σψ οῖὰ ἢ6 Ὑχοίθ, 885 ἴο Ὀ6 Βοοῦχα οὗ {ΠΟΙ͂Ρ 
Αἰἰοη οι, δηα υὐΐου]γ ἱπα ἔἴδσοηὺ 88 ἴο δι γα ΟΥ̓ ογῃδμπιθηΐ, δηα {μο86 νϑγίουϑ δὶ 
Ὑ]Οἢ 8. ἀπὸ Ρὲ οἀ ἴο ἢχ αὐὐθηϊίοι ἀπὰ ηραρθ τοραγὰ; 8] 6ἢ δη ΔΡΓᾺ] ΠΟΥΡῸΣ 
ποῦ ἃ ῬΓΟΡΔΟΙΪΥ ἤδνο Θπιρ] ογθά, δηὰ ἃ ΘΟ ρΙΪΘΓ ΟὗὮὨ Θυθὴ ἃ ἰγὰ δἰβίοσυ πουἹὰ ποῖ 
αν ᾽υάροά Ὀοηρδδίῃ [18 διϊθητου." 5 

Τρα ἰπθαϊθηΐ ταροι οπ8, ἴοο, τ μϊοἢ οσσυν ἴῃ Π6 Ῥοηίαίουοῦ, δηὰ ἔπ6 ποσϊθοῖ 
οὗ ογάδὺν 'π ἀθ νοσῖηρ ἴ86 ργϑοθρίβ, 86 βίγοῃρ ὑσοοίβ ὑδμδὺ 1Ὁ [898 οοπιο ἀοπτῃ ἴο 8 
νὰρμθεο 88 1ὑ ττ8 γ ἰδ Ὁ Μοβ868, αὖ ντοι 8 {ἰπηλ685, δηἃ ὑροὴ αἰ δσοηῦ οοολϑίοπβ, 
ατἰηρς [86 Ἰοησ δϑοάβ οὗ ἔδ6 1βγϑὶ 68 ἴῃ {Π6 ΠΟΥ ο58. Ηδὰ {6 Ῥεοηϊδίους 

Ὀθοη σο- στ θη ὈΥ ΔΩΥ ἰδοῦ απ, (π6γο που] ἴῃ 41} ργο Δ Ὀ Ὑ πᾶν Ὀθ6η 8 8Ρ- 
Ῥοδύϑπο6 οὗὨ ζγοδίου δχϑοίῃβββ; [58 οοῃίθηΐθ πουϊὰ ἢδνθ Ὀθθ αἰρσοθίθα ἱπίο δέος 
ογάον, δηὰ που]Ἱὰ ποῖ βανα δροιυηάρα νῖἢ} 80 ΤΏΔΏΥ τορο Ι0η8. 

“ ἙἘῸΣ δχδιηρία, μ6 ἰἴδὺγ γοϑρθοίίηρ (6 ρϑββϑονοσ 18 ἰηἰτοἀυορα ἴῃ Εχοάῃβ χὶϊ. 1 ---- 
28. Ττοβυπιοα ἴῃ ὕχοαιῃβ Χὶϊ. 48 ---δ]. ; ΔρΔΙΠ ἴῃ Παρίου Χἢ. ἢ Δη ἃ ομ66 ππογο, τ ἱ ἢ 
ΒΕΡΡΙδιθηΐδ, ἰὴ ΝΌΘΟΙ ἰχ. 1-Ἰά. Ὑ͵ου]ὰ ἃ σοταρέϊογ, δέου (86 6Χ}}6, πανο 8βοδῦ- 
ἰογοαὰ {Π686 ποίίς68 οὗἨὨ [Π6 Ῥάββονϑὺ ἰῃ 80 ἸΏϑην ἀἰΠἴδγθηῦ ρἴϑοοθ ϑύγο!Υ ποὺ; Β6 
ποῦ πδίΌΓΑΙΥ ἤδνα οἰ οήϊοα 411 {6 ἰγδα!οη8β σοῃοογηΐηρς ἰδ ἴῃ οπ6 ομδρίοσ. 
Βυὺ ΠΟῪ ΘΥΘΥῪ (δϊηρ ΘΔΓΒ {86 Θχϑοῦ Δρρϑάσδηςα οὗ μανϊη ἴδ τοοογαρά ἴῃ [86 
ογάον ἰπ ψἱοὰ [Ὁ πᾶρροποά. Νονν οχίβϑηῃςθβ οσσαβίοηθα ἡΘῸν ΟΥΑΙ ΏΔΠΟΘ8  8πᾶ {8656 
8Γ6 ΓΘΟΟΓΤΘΩ, 885 ΓΠΟΥ ΘΓ τηϑᾶθ, »7γὺ γ8 παία. 

“Τὴ Κθ τυδῆποῦ [86 οοάα οἔὗἍ ὧς Ῥυΐοϑίθ ποὺ βανὶπρ Ὀσθη ΗπΙβῃοα δ οποα ἴῃ ἰδ6 

1 Ψίάο Εχοά. χίν. 2., χυ. 27., χυϊ, 7. Απά οοϊορδῖο ΝυΊΡΟΥΙδ, οἷ, χχ. χχὶ. δπὰ χχχὶϊὶ, 
ΧΧΧΙΥν. ΧΧΧΥ͂, ; 8180 Παῖς ἰ. ἰϊ. 11]. 

5 γ᾽. Οτανοθβ ψϑοίαγοβ οα Ῥομηίδίσθιοϊ, γο], ἱ. ΡΡ. δ0---ὅ8. 



ΟΥ̓ ἐδιο Οἷα Τεβίαπιεηΐ. δ 

ῬὴΟΟΚ οὗ 1,ον συ, 86 Βα) οὺ [8 τοϑυτηθα, δὰ οοπρ[οὐοα δἱ νδυϊουβ {ϊπ|66, δὰ ὁπ 
γδυΐουϑ ΟΟΟΒΒΙΟΏΒ, 88 18 Τοοογ 6 ἴῃ [86 Βα Βοηχυθηΐ ὈΟΟΚΒ οὗὨ {86 Ῥαπίδιίθαοῃ. 80, 
186 δυ])εοῦ οἷ 8π δηὰ ἴγθϑραβ8 οἴἴδυϊησΒ 18 ἀραὶ δῃὰ δρϑίη σοβυτηθᾶ, πῸ}} [86 8016 
ΔΙΤΔΗ ΡΟ ηἶβ ΓΘ Ομ ρ]οοα. ήου!α ποὺ ἃ ᾿αῦδθ θορΙ]οσ πᾶν οι οά!οα (686 
Βι} 076 οἰ5 τοϑρθοιῖνοὶυ ἰοροῖβον ἢ 

“ Βοβ68 γτοροαίθδα ἱῃβίβησοϑ οὗ {86 Κὶ πὰ 7υ8ὺ Δ] θα ἴο, 68868 οσοὺγ ἴῃ ἩΙΟὮ δὲ8- 
[υΐο8 τηϑὰδ δὖ ὁη6 {ΐπηθ 8.6 γορθαϊθα οὐ πιο ῆοα δὲ δῃοῦβοῦ ; 85, 1 Εἰχοά. χχὶ. ὥ-- 7. 
οοραγοὰ πὰ Πουΐϊ. χν. 12---28.; Νυμῦ. ἱν. 24 -- 88. σοτραγϑά πεῖν ΝυΡΌ. νἱϊ. 
1---ῶ.; ΝΌΣΩΡ. ἱν. 8. οοτιραγοὰ τὰ ΝΠ. γν]}. 24.; 1,ονἱτ. χνὶ!. 8, 4. οοπιραγοάᾶ 
γι} Πουῦ. χὶϊ, 16.; Εἰχοά. χχὶϊ. 2δὅ. οοπιραγθαὰ σῖτ 1γ6αΐ. χχὶ. 19.: Εἰχοά. χχιὶ. 16, 
17. οοηραγοὰ νεῖ} θουΐ, χχὶϊ. 29. ; δῃὰ οἴμον ἴκθ ἰῃβίβποοβ Ηον οου]ὰ ἃ Θοτηρ!]ον, 
δὶ [86 τὴ ΟΥ̓ ἰμ6 οδρυϊν!γ, Κπονν 8ηΥ ἰδίηρ οὗὨ {6 οτῖ ταὶ ἸανΒ ἴῃ ἔμοβθ Θ8868, 
ὙΠ]. δὰ ρου6 ἱπο ἀδβαοίμ δ ἔγομι [16 ὑπι6 οὗἩ Μοβϑβ ἢ") 

ΑΙ] 8686 δχϑινρ]θβ ργουο ὑμαὴ [86 Ῥεοηϊδίουοι, γγ88 (88 1 ρῃυγροτγίβ ἴο Ὀ6) Ἡγϊ 6 ἢ 
Ὁγ Μοβεβ αἱ αἰ ογοηΐ (Ἰπλ68, ἀπ ᾿π ΤΏΔῊΥ αἰ δγθηῦ ράΓΟ 69 ἜΘΗ τ ΠΟΙ ΜΟΓ 8[- 
ἰδ αηϊ6ἃ. ΤῸ {686 σΟΠ 5: ἀΘΥΆΓΙΟΏΒ Ὑ6 ἸΏΔῪ 8], (μδαῦ Ὧο0 ΟΥΒΟΣ ΡΘΥΒΟΝ ὈΘ6- 
βἰ.68 Μοθ68 Βἰτπη86}} οου]ὰ τὶ [86 Ῥοπίδίθας ; Ὀδοδαδθ, Οἢ ΘΟμαρασῖηρ ἰοροῖμο 
ἰδ ἀἰβδγθηῦ ὈοοΪτ5 οὗ τ ΒίοΙ Ὁ 'ἴ6Θ σοπιροϑαθά, ὑῃ6Γ6 18 δὴ δχδοῖ δρτγϑοιηθηῦ ἴῃ {86 ἀϊ 
ἔδγθπὶ ρϑγδ οὐὁἨ τδ6 πδτυϑίνο, 88 Ὑ{6}} ἢ Θδοῖ ΟΥΒΟΥ 88 τ {86 αἰ γον βι ὑπ 0] ἢ 8 
ἴῃ πΒοἢ} Μοβοβ, 18 ϑυρροβοθαὰ δυΐῃοῦ, ἰ8 ρἰδοοὰ. Απα {18 ἀρτϑοιιθηΐ ἀἸἰβϑοου 8 
1186} ἴῃ οοἰποίἄδησεαβ 80 πιΐϊπιιΐδ, 80 ἰαίοπέ, 8ὸ ἱπαάϊτοοί, απ δὺ ουϊαάοηέν ὑπαεεϊρηπεα 
ἐμαἱ ποϊμίηρ οου]Ἱὰ παγὰ ργοἀυοσοα τΒοπὶ Ὀὰὺ τοδὶ ἐγ δηὰ σαΐ, ᾿ηΠισποῖηρ (86 πιὰ 
διὰ ἀἰγοσπηρ {86 Ρϑῇ οὗ ἴπ6 Ἰορ βίον. 3 
“Τῆς δοοουῃΐ Ὑο ἴδ ρίνοη ἴῃ η6 ὈοΟΙ οὗ Εχοάιυβ οὗ [86 οοῃάυοὶ οὗὨ ῬΒαΣγΔΟΝ 

ὑονΑγ 8 ὑπ6 ΟὨ ἢ] γοη οὗἁὨ ἴβυϑοὶ 18 βιὰ} 88 ἌΡΕΙ Ὀ6 ἀχρθοοϊρα ἔγοτῃ ἃ ὙΓΠΘΙ ὙΠῸ γγ 88 
ποῦ ΟὨΪΥ δοαυδίηϊοα τὶ {Π6 ΘΟΠΙΤΥ δὲ ἰασχα, θυΐ μαᾶ ἤγοασυθηΐ δοοθββ ἴὸ 1ἢ6 
οουτί οὗἁ 118 δονογείβῃ ; δηὰ {π6 τοϊπυΐα ρΘοΟρτΤΆΡἢ οὶ] ἀδβογίρίίοη οὗἁὨ {86 ράβεδσα 
ἑπτουρὶι ΑΥ̓ΔΌΪΘ 18 Β ἢ 88 οου]ὰ αν Ὀθθὴ ρίγθῃ ΟΠΪΥ ὈΥ 8 τηδῃ {|Κὸ Μοξοβ, ψ]ιὸ 
μα βρθὴῦ ΓὈΣΟΥ ὙΘΑΥΒ ἴπ {}ι6 Ἰαπὰ οὗὁἨ ΜΙάϊαη. ΤΒΕ ἰδησύυαρα [86] 18. ἃ ῥὑγοοῦ οὔ 19 
᾿ἰρἢ δηϊὶαυῦγ, τ ΒΟ ΡΡΘΔΓΒ ῬΑΓΕΌΥ ἴτοτα 86 στοαῦ δ πρ Ἰ ἢ Υ οὐἁἨ 186 δίγὶθ, ἀπά 
ῬΆΓΕΥ ἤτοι ὑπ 86 οἵ ΔΓΡΟἢΔΙΒΠ18, ΟΥ δηζαυδίθα ΘΧργθββίοηϑ, τυ ἢ16}} ἴῃ [86 ἀδγ8 ὄνθὴ 
οἵ Πανὶ ἃ δπὰ ϑοϊομμιοῃ σσοτα ονεοϊοίθΣ Βυὺ [86 βίγοηροβί δυσιυηθηΐ (Πδὺ ὁ Ὀ6 
ἀβεακίμι ἴο ΒΟΥ {πδῦὺ ὑπ6 Ῥοηίδύθο γ͵85 τσὶ υθη ὈΥ͂ 8 τηδὴ ὈΟΓΏ δπὰ οὐποείοα ἰπ 
Βγρῖ, 18 {π6 τπι86 οὗ Ερσγρίϊδη ογὰβ ὁ, τ ΒΙΟἢ ὩΘΥΟΣ ΜΟΓΘ ὯΟΓ ΟΥΟΣ σου] ὰ ἴανο Ὀ66α 

πϑοὰ ὈΥ ἃ παίϊνα οὐἩ Ῥαϊθϑιίηθ; δπὰ ἰὺ 18 ἃ ΣΙ ΑΓ ΚΑΌΪῈ οἰγουτηβίϑηοο {Ππ|2ὺ [Π 6 ὙΘΥῪ 
βδτη6 ἰϊησ τ Ίοἢ Μοβοβ πα οχργοββοα ὈΥ 8 ποσὰ {μαῇ 18 ρυγο Εργρίύϊδῃ, 153818}}, 88 
τοῖσῃς θα Ἔχρθοίθα ἔγοια ἷ8 Ὀἰγί ἢ δπα δαυσδίίοῃ, 888 Ἔχ ργθθβοα ὉΥ ἃ ποζὰ (μδὶ 18 
Ῥύσεὶγ ΗοΌτονν." ὃ 

Υ. ἯὙῆιι Πεγο οἷοββ {μ6 ροϑβίξίσο δυϊάθηοο ἔοσ {86 δ πο οἱγ οὗὨ (86 
Ῥρηίαίθυοι ἢ; 1Ὁ ΟὨΪΥ τοιηδὶπθ ἐμοσθίοσο ἐμαὺ γα ποῖΐοθ {86 ΟΒ9ΕΟ- 

᾿ Νοπὰ Απλογίσδη Εονίον, Νὰ ϑασίοθ, τοὶ]. χχὶϊ. ᾿. 2388. 
5 Ἴδεδο σοἰποίάοποθβ ἄγὰ 1ΠΠπϑἰγαιθα δ᾽ ἃ. Θοῃϑί ἀγα θη χίδ ὉγΥ τ. αταγϑδ, ἱπ ἢ18 ἰπἰτᾷ 

ἈΠ ἰοα ΤῈ Ἰοσξυγο8 (οη {πὰ Ῥοπιδιίθιοῖ, νο]. ἱ. ΡΡ. 69---121.}, [0 ΠΟ τὸ πιυδὲ τοῖος [ἢ6 
ΤΈΔΟΓ, 88 ἴῃ6 δραμηθηΐ ττου]ὰ ὃ6 ἱπιραίγεά ὈῪ Δογίἀστηθηῦ; 88 αἷβο ἴο “ Τὴὰὸ ὙΘγδΟΙΥ οὗ ἢ 
10 Εἶνο Βοοῖκ5 οὗ Μοβεβ ἀγριβᾶ ἔγοταῃ ἴπ6 υπὰοοὶρηθά Οοἰποίάοποοβ ἰο ὃ6 ἔουπά ἰπ τΠοτὴ, 
Ὑδεη οοτηραγοὰ ἰπ τμοἷγ βούεγαὶ Ραγίϑ. ΒΥ τ86 Βον. . ὅ. ΒΙυπί. Τοπάοηῃ, 1880.᾽ 8νο. 
ἢ Ἔον ἰπείδῃςα, ΝΕ, ἐ1ε, ἀπὰ Ἵ9)), ρμετ, νυ ἷς ἢ ἀτο πδοᾶ ἴῃ ΟΝ φοηάογδ ὈΥ͂ ΠΟ ΟἿΟΣ 

ὙΠΙῸΓ ἤδη Μοϑεβ. ὅὅεο ὅδηῃ. χχίν. 14. 16. 28. 55. δ7., ΧΧΧΥἹ, 2]. 25. 
ὁ ἘὸῪ ἱπείδῃςα, ἸΠὶξ (Ροτθαρ8 τυτίτδη οἰ ΣΙ ΠΔΠΥ ΠΣ, ἀπὰ τῃ6» Ἰοπρτηοηθοᾶ ἱπίο 1 ἘΥ͂ τπηΐδ- 

ἴακο), πε τἴθη ὉΥ (π6 ΠΧ Χ. αχι οἵ αχει, ὅ6ῃ. ΧΙ. 3. δηὰ Π5Π, Ὑγθ ὉΥ ἴδ ΣΧ, ϑιθὴη 
ΟΥ ϑιβις, 8660 1.α Οτοζο, 1χίοοη Εργριίδουσα, ατὶ, ΑΧΙ δηὰ ΘΗΒΙ. 

δ ΤΊ δαῖμο τίς Ὑγϊο Μοθοβ Θχργοβϑοδ ὈΥ ἸΠῚξ (6 6ῃ. χ]ὶ, 3.),, [βαίδῃ (χίχ, 7.) ὁΧ- 
ῬΓΕΒΒ65 ὉῪ ΠῚ Ἵ}), ἴθ [Π6 ΤΥ Χ. πανο ἰγαπβὶδιθα ΒΟ} οἵ [Π686 νγοχὰβ ὮΥ͂ αχι.--- ΤῸ ΑὐΙΒ6η- 
ΠΟῪ οἵ τη6 Εΐνς ΒΟΟΚΒ οὗ Μοδεβ υἱπαϊοαδίθα, ρὑῃ. 11---Ἰ4. 8366 αδἷδοὸ ὅδῆῃ, [ηἰτοὰ. δὰ 1,εΐ. 
γεῖ, Εαᾶ. ὑῃ. 204---209. 
Ὗς θδ οτεάϊτεὰ τμδὲ, αἴοσ (π6 Ὀοὰγ οἵ ονϊάθησθ δρουθ δἀ ἀποοᾶ (9 στϑαίδσ ρατγὶ οἵ 

πΉ ἢ 48 ὈΘΘη ΡΟ] Βμοἃ ἱπ [6 ΕΠρ6ἢ, Θοσταδη, οὐ 1ατίπ ἰδῃ 68 [ῸΣ ΠΟΑΥΙΥ͂ ἔνοὸ 
δαπάτοα 6818), [6 ἰαῖο Οουπὶ ὙΟΪΠΟΥ Βιουὰ δαθοσὶ [Πδὶ [86 ὈΟΟΚ τ ἄτπειν 6 ποῖ 8 Ὠ8» 
τοδὶ Ἰηοπατηρης οὗ {πΠ6 7678, θα ἃ (μα οδη τποπαπιοηΐϊ, τολοπομοᾶὰ δηὰ αὐτδημοὰ ΒΥ [86 
Εἰρῃ ῥτίεβὲ ΗΠΚίδΝ (ῆο Ἰϊνοὰ οπίν 827 γϑδγβ ΔῸΣ ΜΟβΌ8), 80 88 ἴ0 Ῥγοάῃορ 8 ρσοιμδάϊ αὐοὰ 
εἴϊεςι, Ὀοϊὰ Ῥοδοαὶ δηὰ τοὶ κίουθ 11] 



δὅϑ Οὴ ἰδὲ αἰτπμΐποηοδς απὰ Δι λοηπεϊοϊέῳ 

ΤΙΟΝΒ ίο 1Ὁ ψΈΙΟΝ πανα Ὀθθι ἀοαιαοθα ΕΠ τ ΔΥΚΒ οὗ ἃ Βα ρροβϑᾶ »ο9- 
ἐογογ ἀαΐο, δα δ͵80 ἔγοτλ τοϑυῖκβ οὗ βυρροβϑα ροδίογίον ἑπέεγροϊαϊοη, 
84 σῇ} Πᾶν 80 οὔἴδθῃ Ῥδθϑὴ υγροᾶ ψιῖ {86 Ιπβιαϊουβ ἀδδβιρῃ οὗ 
ΜΘ ΘΑ ΚΘηηρ {π6 ΔΙ ΒΟΥ οὗ {πΠ6 Μοβαῖο νυ ΠΏρΒ. 

[..7 ὙΥᾺ τοϑρϑοῦ ἴο {16 4] 6ρβαὰ τρδυκβ οὗ ροβίογϊοῦ αἀαίε, ἰὰ 18 ἃ 
βηρσιίαν ἰδοὶ {μαὺ 186 οὈ]δοίίομβ ΟΝ πᾶν θθοα ἔουπαθα οἡ {μθπὶ 
8Γ6 ἀογῖνοα ---- πού ἔγοτα (6 οΥἱρῖπαὶ Ηθῦτον, Ὀυὺ ἔγτοτα πιοάογη ἔγαπ- 
ἰαϊζίοηϑ; ἸΘῪ δὺο ἴῃ ὑποηΊβο γα 8 80 {ἸἘΕϊηρ,, {Παΐ, το γα 10 ποῦ ἴο᾽ (Π6 
᾿ΩΡΟΒΙῺρ᾽ ΤΔΏΠΘΥ ἴῃ ΜΏΙΟΝ (ΠΘῪ ΓΘ δηπουποθα ὈΥ {Πο886 ὯῸ ἸΩΡΌΡΗ 
{86 δογιρίαγαβ, {ΠΥ σψουἹά Ὀ6 υὐΐονϊν ἀπποσίθυ οὗ ποῦσο Τμδ 40]- 
Ἰονγῖηρ 816 {88 ῬΥΙΠΟΙρΑ] ραββαρθδ δ] υἀ δα ἰο : ---- 

ΟΒΥΕΟΤΙΟΝ 1. -- ΕὙοσα ὑμ6 ΟσούσΣΤο ΠΟΘ οὗ {86 ποσγὰ Οἰεηέϊοα τὰ [86 
ἘΠρ} 18} νογβίοα οὗ ἅδη. χ. ὅ., οὗ Ζεγαοῖ, ἱπ ἅδη. χχχῖν. 7., δὰ οὗ 
ῬΡαϊοοίΐπο, τὰ Ἑχοά, χν. 14., 1 8848 Ὀθθη δηγιηθα (μαὺ (Πο86 ἴπχο ὈΟΟΪΚ8 
ΜΟΥ ποὺ πιο {11 δἰΐοσ {π6 βγϑϑ  θϑθ Το γα Θβίδ ὈΠ]ΘΠῃ6α ἴπ ε76- 
ΤΌΒΔΙΘΙΩ, ΠΟΥ Ἰη 664 {}}} αἰὔον 186 τοΐυση οἵ {μ6 “6.77 ἔγτοῃι (86 Βαῦδγ- 
Ἰοηδὴ ὀρ ιν γ. 

ΑΝΒΎΓΕΒ. --- ΤΡ Βοπονοῦ, [Π6 οΟὈ]οοῖον δὰ τοίοττοα ἴο [86 ΟΥΡΊΏΔ] ρϑβϑασοδ, ἢ6 
πουαὰ Βᾶνο βαθη ἔδαῦ {Π6Γ6 γὙ838 ΠΟ στοιηὰ [ὉΡ ὑπ686 δϑϑεγίϊοπβ. ΕῸΥ, ἴῃ (86 ἔγαὶ 
ῬΪδοα, 6 Ηεῦσγον πογὰ ὨΝἿλ (ἀουτμ), 'ἰπ αβϑῃ. χ. ὅδ.) πιοβὲ Φγθα ΘὨΕΥ πιθδηβ πᾶ- 
ἔἰοηδ ἴῃ σΘΏΘΓΑΙ, Δηα 80 ἰῦ 18 τοηάἀδγοα βονϑῦαὶ (ἰπη68 ἴπ {818 σμαρίοσ, Ὀθβι 68 τ Δ ΠΥ 
ΟἴΒΟΥ Ῥᾶββαρθθ ἴῃ νγου8 ὈΟΟΚΒ οὗὨ {μ6 ΟἹ Τοβίδηιοπί, [86 δἰγία οὗ ψπῖοῖ ργονὸβ 
(παὺ [ΠΟΥ τότ τσὶ ύθη θοῖογα {86 ΘΑρΡΟνΙΥ ; δηὰ [818 σογὰ τγ88 ποέ υπάογδίοοά οὗ 
186 λοαίλεπ, ἰδὲ 18, οὗ [086 σῇο πδὰ ποῖ ἐμ8 ΠΡΟ οὐ ξὸ δὰ ὑουβῃρ Οὗ [μ6 Τγὰ6 
αοά, ἐπέ αὐίον ἐλ6 οαρέϊοϊίῳ.1 ϑοοοπάϊγ, [π6 ῬΤΟΡΟΣ γσοπαοσὶπρ οὗ θη. χχχίῖν. 7. 8, 
εὐτουρλὲ 7οἰΐϊν ΛΟΑῚΝΒΥ Ιβγδοὶ, ὑμαὺ ἰδ, ἀραῖπδὺ “8000, γὰο γ18 αἰἷβο Ἷδι δὰ [βγϑοϊ. 
866. ὅδθῃ. χχχίϊ. 28., χχχυ. 10., δῃὰ χ]νὶὶ. 81, Τὴ ρῥγοροβιοη 3 (Βείλ) τηϑθᾶπβ 

αἴηδὲ 88 ὋἪ6}1 88 ἐπὶ πὰ 8ὸ ἰὺ 18 στο οσρά ἰη ΝαΏΩΡ. χχὶ. 7.0. ΤΏ ἤδπὶθ οὐὗἁὨ [ξγϑ6] 
ἀιὰ ποῖ Ὀθοοπὶθ 8 ραίγοηυμίο οὗ ἷ5 ἀδβοθηἀδηΐϊβ 08} 0}} τοογθ (πδη ὑπὸ Βυηάγοά 
γϑαγβ δϊογναγαϑ. ἸΏΡΑΓΘ Εὐχοά. 'ἱν. 22. ΤὨϊγαϊγ, (88 πδπια οὗ Ῥαϊθβϑίϊπε 18 οὗὨ 
ΘΟΙΙΡΑΓΔΙΥΘΙΥ τηοάσθγῃ αἀδίθ, θαΐηρ ἢγβὺ υϑοὰ ὮὈγ (6 μοαΐδμιθπ ρϑορταρῇοτδι; δηὰ ἰ8 
δίνοῃ ὉΥ δἰπιοϑί 81} ἰγϑῃβ]αοτβ οὐ (86 ὈΟΟΚ οὗ (ἀθπϑβὶβ, ἴο ἱπάϊοαῦθ τλογα οἰθαυν ἐδ 6 
ΘΟΥΠΙΓΣΥ ἰηὐοηα 64, ὨΔΠΊ6Ϊγ {πῇ οὗἉ [6 Ῥ}]} 8.168. Τὸ Ηδῦχον πογὰ ἴῃ Εἰχοά. χν. 
14. ἰ8Β ΠΦῸΒ (Ραι ΒΗ τη), τ Βοι 186 Οτοοῖ υῖῦοσβ βοίυθηρα ἱπῖο Παλαιστίνη, ἀπὰ 
{86 1,δὐΐῃ ττιΐοσβ ἰπῖο αζαϑέϊπα, τ Θηο6 οὐγ Ῥα[θβιϊῃθ. 

ΟἸἾσ. 2. --- Πουΐ. 1. 1. σοηΐδιηβ 8. Οἶθαῦ ουάθηοο {μα΄ Μοβοδ οουϊὰ 
ποὺ 6 ἰδ6 δυίποῦ οὗ ὑπαὺ ὈοοΟΪκ. 

ΑΝΒΎΈΕΕ. --- ΤΠ οὈ͵οούϊοι ψγ88 ὅγβί τηδὰθ Ὀγ ϑ'Ρρίηοζβθ, δπὰ ἔγομι τω 1Ὁ 888 Ὀθθῃ 
οορίοα πίϊμουΐ δοϊκηοπ)θάρτηεπὶ ὈΥ ναγίουβ δα βοαιθηΐ Ορροόβοσβ οὔ {π6 βου ρίαγα : 
Ὀυὺ [Ὁ 18 ἑουπάοαἀ ο ἃ πιϊδίγαπϑἰδοη. Αοοογάϊησ ἴο ἐμ 686 οὐδ᾽ δοίοτβ, (88 νθῦβα σΠ8 
{μ8: --- “ὙΠ686 Ὀ6 {86 πογὰβ τσ βῖο ΜΌΟΒ68 Βρβαξθ ὑπΐο 811} [ϑγαθὶ Βευον Φογάδη ἴῃ 
[πὸ ψ ΠΟΥ 688. Απὰ 88 Μοββθβ πονὸῦ ψϑηΐ οὐοῦ Φογάδῃ, [ΠΘῪ ΒΥ ἰὑ 5 αυϊἀθπῦ ἐμαὶ 
[16 πτύον οὗ (86 ὈοΟΚ οὗ Πευϊοτοποιιν ᾿ἰνθὰ οἡ [86 τοδί διὰθ οὐ ὑπαὶ σίνος, δπὰ 
ΘΟΠΒΘαΌΘΗΠΥ οομ]ὰ ποὺ Ὀ6 Μοβοβ. Τμὸ ποθ 29  (Β6- 8868) πιθδῃ αὐ 186 
Ῥϑβαρο οὗ ὕογάαπ, ὑπαὶ ἰδ, ΠΟᾺΓ ΟΥ Ορροϑίϊα ἴο ἐμ ρίδοθ ψβοσα τη 6 [δγ86 068 ρϑβεβοὰ 
ΟΥΕΡ ὕΠ6 Φογάδη, αἴογ 196 ἀεαίῃ οὔ Μοβεβ ΑἸ βουρ 23 (868) ᾽β υβϑᾶ ἴὸ 
δ᾽ ΣΉ ὈΟΙ οἡ ἐλὶδ δίαδ ἀπὰ οἡ ἐλδ οἰδλον σἰδ (απὰ ἰμ6 σοπποοίίοη ἴῃ Ἡ  οἢ ἴδ βίαπαᾶκ 
ἐδ ΟἿ]Ὺ ἀδίθστηϊηα [86 τηθϑῃ ηρ), γοῦ ΒΘΓΘ 1ἴ δἰ στ ὶβ68 πϑιΐμοσ, Ὀαῦ ΒΙΙΏΡΙΥ {86 φέασε 
οὗ )ογὰ σἜθγα {86 βγδο] 168 ρβββθά ονὸσ Φογάβδῃ. 3 

Ἰ Ψογβίαβ, ἀς Ἠθργαίβηἷβ Νονΐ Τοβιβπιοηϊὶ, Ρ. 44. ϑνο. ΤΑρϑβῖθ, 1778. 
1 Ὁγ. Α. ΟἸαγκο ου Ἰ)δθαΐ, ', 1. Το Ἰοαγηθά ταῦἱ Οδἤθη ἰσγϑηβίαῖοβ δὼ ἴα γίοδ, ΟἹ {116 

ὑδηῖ οἵ Φοτάδῃ, 1,4 Βίδ]69... . ἀνος "᾿ἪδΡτοῦ δὴ τέμαγά, Τοι, ν. ". 1. 



Οὗ ἐδλε Οἰά Τεείαηιοηΐ. ὅ9 

[1.1 ὙΠ τοσατὰ ἰο {86 4116ρ6α τηλυῖκθ οὐἁἨ ροδέογίον ἐγιἑογ οϊαξίοη, 
πλιϑί Δοϊςπον]εσοα ὑμαῦ {Π6Γ6 Δ.Θ βοῖὴθ Β0 ἢ}! ραββαρθθ, δὰΐ 4 ὅδ 
᾿ΠΒΟΓΓΟΏΒ ΘΔ ὩΘΥΘΥ ὈΓΟΥ͂Θ {86 τολοῖδ ἴο Ρ6 βρυτίουβ. 7 86 παγνο, ᾿πϑρα, 
δϑαυπάδηῦ ΓΘάβοη 580}}} (ο γθοϑῖνα {Π6 γϑβῦ 88 ρῬ ΠΌΣΗ; ΤῸΣ ΠΟ ΟΠΘ ΘΟΥ̓́ΘΡ 
ἀδπιθα {86 1112 οὐ Οάγξβου ἴο δ6 {86 σοσκβ οὗ Ηοιλου, θθοδυβα ϑοηιδ 
διησιθηῦ ΟΥ̓ 08 Δα Ο,ΔΙΏΣΏΔΥΔΏΒ ἤδγο ΔΒβογίθα {παῦ 8. ὕδιο γ Υθ6 8 ΔΓ 
ἰητογροϊαιοηβ. Τὴ 1 οΓρΟΪ ὕΟἢηΒ ἴῃ ἴΠ6 Ῥοπίαίθυοι, ΒΟΎΤΘΥΘΙ, ΔΥῸ 
ἸΩῈΟἢ ἔδυγον ϑηα 1688 ΘΟΠΒΙ ΔΘ Ὁ186 ἔθδη ΠΟΥ ΓΘ ΘΘΏΘΓΘΙΙΥ ἐπηδρτηρά 
ἴο θ6; δῃα 411 (86 οδ)θούϊομβ ψ ποῖ αν Ὀθθη ουαηάρά ροη {ποθι 
(1 1ἴβ οὔϑοσνϑαᾶ ὈΥ {{|0 Ἰθαγποᾶ ρῥγοϊαΐθ ἰο μοί {818 βθοίίοῃ 18 80 
ἀδ ΡΥ Ἰπάἀθοίθα) τοϑὺ 6 Θοταρτῖβοα ἀπάθὺ 9Π6 σθηθσαὶ μ68α--- ΠΒΠΊ6]Υ, 
“ ρχργεβϑδῖοῃϑ απ ραδβασος ξοιπα ἴη ἐλ επέαἑεμοΐ τολὲοΐ σομα ποΐ παῦε 
δεεπ τογϊξέεπ ὃν Μοδε5.) Α ὈγΙοῖ πούϊοθ οὐὨἨ βοπιθ οὐ {Π|ῶ Ῥαββαρϑθ 
οδ]θοίοα ἴο τν}}} βῆονν μον 1016 γθαβοη {ΠΟ Σα 18 [ῸΓ βοι ΟὈ] οί οηΒ. 
ΟἸΕΟΤΙΟΝ 1. -- ἰἢ Ποῦ, χχχῖν. {Π6 ἀεαίς οὗ Μίοβοβ 18 ἀδβοσιβοϑᾶ : 

δηα {πογοίοσα ὑμαὺ οπαρίον οου]Ἱα ποῖ μᾶνθ θθθη τυ θη ὈΥ Ὠΐτη. 
ΑΝΒΎΓΕ. --- Τ)ευϊ, ΧΧΧΙΪ. 88 αν  ἀθῃΐ τλαγκβ οὐἁὨ Ὀοίηρ (6 οἷοβα οὗ {86 Βοοκ, 88 

βηϊβμοα ὈγῚ Μῶόοθαοϑ ; δὰ {86 {μϊγιγ- στ Ομδρίον γὰ8 δ θα, οἴ μ6ν ὈΥ͂ Φοββυβ ΟΥ 
Βοῖὴ6 ΟἾἾΠΟΡ δου α νι Γ, 88 ἃ ΒρΡρ᾽θηχθηῦ 0 6 ψ 016. ΟΥ, 1Ὁ ΤΩΔῪ ΤΌΓΙΙΟΥΪΥ Βανθ 
Ὀδθη {86 φοπιμηθηοθιηθηῦ οὗἩ (μ6 Ὀοοῖκ οὗ Φοβῆιυδ, δπὰ ἴῃ Ῥγοόὺθϑᾶβ οὗ ὑτὴ6 γοπιονοὰ 
ἰδοποδ, δηα Ἰοϊμοά ἰο Π.ου ογο ΟΙΩΥ ΟΥ̓ Ά8Υ Οὗ ΒΟρρΙομιθηί. 

Οὔἱσ. 2. ---- ΤΒΟΙΘ ΔΓῸ πϑηιθ8 οὗ οἱζ168 τηϑη!οηρα ἴῃ ἐπα Ῥοηίδίουος, 
ὙΠ ΠΙΟἢ ὨδΙη68 ὍΟΓΘ ποῦ ρσίνθη (0 {πο86 οἰδἼοβ {}}} δέου {πὸ ἀθδίῃ οἔ 
Μοβεβ, ΕΣ ᾿ἱπβίαποθ, ἃ Οἱ ὙΠΟ τγὰ8 Οὐ σῚ 4 ΠΥ σ60}16α 1, αἰβῃ, θὰΐ 
Θδαηρσοα [05 πδᾶπι6 ἴο {παι οὗ ΠΏ Δη, ἴον 186 1βγβθ 68 μδα οοπαυογοά 
Ραϊοβίπο (παρ. χνἹ!. 22.), 18 γοῦ ἀδποιηϊηδίθα θθδῃ ἴῃ {μ6 Ὀοοΐϊς οὗ 
(ἀοποβι8. (χῖν. 14.) ὙΠῸ ὈοΟΪΚ 186], {Ππογοῖογθ, 10 18 βαϊ 4, πησδῦ ἢᾶνθ 
Ὀοθὴ νυ 6 δέον [Π6 Ιβγδϑ ἴθ ῃδα ἰδθῃ ροββϑββίοῃ οὗ {με Ηοὶγ 
Ἰμλπά. 

ἈΑΝΒΜΕΒ.---Βυΐ ἰδ 10 ποῖ 1016 ἐμαὺ Μοβοα οὐἹρίηΔΠΥ πγοίο 1,αἰβῇ, δηὰ {Πδ, ΔΙ͂ΟΣ 
86 βᾶπιδ ΟὗἩὨ 186 οἱἵγ μαά ἱερὰ Θῃδηρσοα, ὑΓΘΏΒΟΡῚ ὈΘΓΒ, ἔοὸχσ [86 βδῖκθ οὗ ρεγβρίου γ, 
βιυ δ αἰρα {πὸ πον ἴον {Π6 ο]ἃ απ ἢ ΤὨὶβ πιϊρῦ 80 ΘΑΒΙΥ μᾶνο Βαρροηθὰ {πδὲ 
[86 Βο[ποη 18 ΒαΡΟΪΥ ἴοὸ Ὀ6 ἀϊδβραΐϊθα, ἰῃ ἃ οῶ86 βοσθ ἴδ6 ροδϑίἐϊνο δυζυτηθηίδ ἴῃ 
ἔἴλγουν οἵ Ὡ6. νγοτὰ ἴῃ υσβίίοῃ 8.6 80 ΨΘΥῪ ἀθοϊδβῖνα. 

Οὕ. 8. --- ΤΠ ἰοτοῦ οὗ ΕἰΔαρ, τωθη!]οηθᾶ 1 ἀοῃ. χχχνυ. 2]., νγϑ8 
(6 πα οὗ 8 ΤΌΘ Οὐ ῦ ομ6 οὗὨἨ ἰδ ραίθβ οὗ “θγυβαίοια; δηᾶ 
(πεγοίοσα {πα δυΐμοσ οὗ {86 θοῸΚ οὐὗὁἨὨἁ (6: 6818 τηυδί δ Ἰοαϑὲ ανθ θθθῃ 
ΘΟ ΟΙΙΡΟΥΑΓΥ ΜΠ ὅαμ] δηα 1) αν]ά. 
Ακέτεκ. --- ΤῊ8Β οὈ]δοίίοπ ᾿πσοῖΐνοθ ἃ τηϑηϊδϑὺ δΟϑυγἰγ, [ῸΣ 1 ὑ86 τυϊίον οὗἁ 

{818 ραββασα δὰ τπθϑηΐ [86 ἴονγον οὗ Εάδσ ἴῃ Ψεγυβαίθαι, 6 που]ὰ Βανθ πηβᾶθ [5τϑο] 
ξργοδὰ ἢἷ8 ἴδ Ὀθγομα ἃ ΤΟΥΤΟΥῚ μαι ὈΓΟΡΔΌΪΥ ἀἰὰ ποῖ ὀχ ἰβῦ 111} τϑην Βυπάγοα γϑαγθ 
δἰζου Β]5 ἀραῖῃ. Ὑ8Π6 ἴονγον οὗ Εἰάδσ βἱστι δ, ᾿116ΓΆ}]γ, 86 ἴοττον οὗ {86 ἤοοκϑ:; δηὰ 
85 [818 παπλ6 γγ85 ἀπ ἀοι ίοα]ν ρίνθη ἴ0 ΤΩΘΗΥ͂ ὕΟΥΤΘΓΒ, ΟΥ̓ Ὀ]8068 οὗ τούγεδῦ ἔν βμ6ρ- 
μετά, ἰὴ [ῃ8 Ορθὰ σου ΠΥ ΟΥ̓ Ῥαϊοβίϊπθ, τ μιοῖ ἴῃ [886 ἀδγ8 οὐὗἁὨ (86 Ῥδίγ δυο 8 τγὰ8 
ἐλ δὸς 1} θος 8, 1Ὁ 18 ὉΠΙΗΘΟΘΒΒΑΓΥ 0 ΒΌΡΡΟΒΕ (πὲ 18 πλοδηῦ ἴῃ ΡΑΓΌΟΌΪΔΓ 8 ΤΟΎΤΟΥ 
οἵ ΦοΓΊιδΑ 6, 

θυ. 4. ---- Τὰ Εἰ χοά, χνυὶ. 3δὅ, 36. γα τοδᾶ (ῃυ8 : --- “πη ἐΐο οί] γ θη 
0Γ ἸΙεγαοῖ αἰά ἐαὲ πιαππα ξογίψ ψεαγβ, μηξὶΐ ἐλον σαπιθ ἵπίο α ἰαπά ἴπ- 

1 Δῃ ἜΧΔΠΡ]6 οὗ ἴπ6 βαπιθ κί πᾶ ἰβ “ Ηθθσγου " (6 6η. χἰϊ!. 18.λ, ψ ΐοῃ θοίοτο μ6 οοπαπθδὲ 
οἵ Ῥαεβιίῃθ τγϑβ οδἱ]Ἱεὰ Κιγζδι -Ασθα, 88. δρρϑᾶγβ ἔγοπι Φοβξ, χίν. 15. Το ἄχ δορὶ ἘΘΑΥ͂ 
δε ἀχρ]αἰηρὰ ἰπ ἐἶννο δᾶ π6 ΤΏΒΏΠΟΣ 88 ἴμ6 Ρχγθοθάϊηζ. 
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μαδίϊοα : ἐΐλον αϊά οοὲ πιαππα, μηξὶὶ ἐλϑψ σαπιθ ἱπίο ἐλε δογάενς οΥΓ ἰδέ 
ἑαπὰ 9 Οαπααπ. οῖο απ ὀμιεν ἐδ ἐλε ἑεηίλ ρατέ φῇ ἐδδ ὁρλαλ. Τ|ϊα 
οοὐἹὰ ποὺ μανα θθθῃ γι θῃ ὉῪ ΜΟοβ68, 88 [86 «6νὺ8 αἸα ποῦ γοϑοῦ (Π6 
δογάογβ οὗ Οδηδδῃ, ΟΥΓὁ οθδ86 ἴ0 δαῦ τζδῃπϑ, ὑπ} ΔΊΟΥ ἢ18 ἀθϑί : ΠΟΡ 
σοῦ α Μοβαβ βρϑαῖκ (ῃυ8 οὗἨ δὴ}: ΟἸΘΥ, Π6 Τηρθθυγο ὈΥ ν' ὨΙοἢ 4}1 (Π6 
ῬΘΟρΙα ραίμογοα [86 τηᾶπηϑ, απ ΟΠΊ6Ρ ΚΓ εὐυεγν πιαπ. 10 18 ἴΠ6 ἰδησιαρα 
ΟΥ̓ ὁπ6 Βρϑακιίηρ πο Π18 ταθαϑυσο ψ͵δϑ οἂὐ οὗἨ ι.86, δηα δὴ Θρῃδῃ 
ΤΩΟΓΘ ΦΘΠΘΙΆΙΥ ΚΉΟΨΏ. 

ΑΝΒΜΕΒ. --- ΤῊΪΒ Ῥαββαρο 18 ου θη} Ἰηβογίθα ὈΥ͂ 8 ἰαίοσ ἢδαπᾶ. 7 (ὈΥΤΩΒ 8 οο- 
ἰοΐθ ραγθῃιῃοβ18, ΘὨ ΓΙ ΤΟΙ ἀποοπηθοῖθα τι {86 πατταίϊνο, ππιοἢ, μαυΐηρ σίνθῃ 8 
Ἰ] δοοουππὶ οὗὁἨ 186 πιϊγδοῦ]υῦβ ῬΓΟΥ Βῖ0ῃ Οὗἁ ΤἸΠΔηΉη8, ΟΙο8685 1Ὁ τινὰ [86 οχᾶον ἰὸ Αδσγοῖ 

ἴο αν ἈμΡ απ ὁποῦ ζμϊ 0 πιαππα τη ἐλ ατλ, α8 α πιοπιογίαϊ ἰο ὃ κερί 70γ᾽ ἰλεῖγ βὁπϑτγαζιοη. 
ΤῊΪ8 τγἃ8 δυο] 186 Ἰαβὺ οἰΓοιπϑίδποθ τοι ηρ (ὁ [818 τοδίῦον τ! οἢ Ὁ γγ88 ἢ6- 
ΘΟΒΒΘΙΎ [Ὁ Μοβθβ ἴο πιθπίϊοη : βῃκὶ ἢ6 ΒΟσΟΓΟΙ ΠΡῚΥ ΓΒ ΘΏ ταβιιπιθβ ἴΠ6 ΓαρΌ ΔΓ δοοουπς 
οὗ {π6 ᾿ουγπογίηρβ οὗ (Π6 ρϑορῖίθβ. ὅϑοιιβ ἰδίθι σοῦ τγἃ8 ὙΘΓῪ Ὠδίυγα ΝΥ ἰοὰ ἴο 
ἱπβοσὺ ἰ(δ6 δὰ"! 004] οἰγοιπιδίδηςα οὐἁὨ ὑμ6 ἔπὴ6 ἀυτίηρ τ βίο (818. τιϊγδου]ουθ. ὑτὸ- 
γἰ βίοι! ἯὙ8 σοη Πυθα, ἃπὰ ΡΓΟΌΔΟΪΥ δα ἀρὰ δὴ δχρ μδίουυ ποίρ, (0 δϑοογίμ!π [86 
ΘΆΡΔΟΙΕΥ οὗ δῃ οἴμθῦ, ΠΟ 88 1[η6 ἀΌ ΔΉ Υ οὗ οοά ρῥγχονϊ θα [ὉΣ ϑδοῖὶ ἱπαϊνίἀυ δὶ 
Ὁγ αοά. Τὸ δβοοσίδιῃ ἰδ, ὑπογθίοσθ, πηϑὺ παν Ὀ6Θῃ ἃ πιδίίευ οὗ ουὐτγϊοβἰὑγ. 

Τη ᾿Κ6 τππδῆποσ, ΝυμπὉ. χχὶ. 8. γὰ8 δου θην δἀ ἀρὰ αἴνον ἴμ6 ἀδγ8 οὗἁὨ “οββυᾶ: 1Ὲ 
8 Ῥαγθη Βθιῖοαὶ, πὰ 8 ποὺ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ ἴ0 σοι ρ]οῦθ {86 παιγϑίνο οὗὁἨ Μοβεβ. 

Οἱ. ὅ. --- Τὸ {πϊγτὰ νοῦβα οὗ {π6 ὑπ ῖ ἢ οπαρίον οὗ [86 ὈΟΟΙΚ οὗ 
Νυμθοῖβ (οι ἐδ πιαπ Δῖοδοβ ιρα8 ὑεῦψ πιεοᾷ αὖους αἷΐ ἐλ τπεὲπ 
εοὐίοῖ, ἰοόγὸ προη ἐλ ἔασε ὁ ἐδ6 φαγί) ὈΘΆΥΒ βιι δποιθηῦ ργοαῦ {παῖ 
Μόοβϑθ οουἹὰ ποὺ 6 {π6 δυΐμοσ οὗ 1; αμᾶ {παῦ ὯῸ τὥϑη, Πού ΥῸσ 
στοαί Ὠἰ8 ορσούϊβηι, οου]Ἱὰ ᾶνα πυι θα βυοἢ. ΔῈ αββογίίοῃ οὗ μἰπιβ6 1}, 

ΑΝΘΎ ΕΒ. --- {6 δββοσίου. οὐ [818 οὐ)θοϊΐοῃ δὰ Ὀδθοῃ δοσπαϊπιοα τὶ 086 οτῇ- 
εἷμα] οὗ ()}8 ραϑεαᾶσο, ᾿ἰπβίθδα οὐ δάοριίηρ ἰὑ αὖ βοοοπά- βαπα ἴγοπὶ βοηια οὐ ἴβοβθ νά 
οορϊοα ὦ ἔγοιαῃ ϑ'ριῃοζα ([Ὁγ ἰῦ νγα8 ἔγβι Ὀσοδοβοά ὈΥ μη), 6 που]ὰ ἢδνα Κπονπ 
{παῦ 186 ᾿αββαρ γγχ88 τη β ΓΒ] αίθα, ποῦ ΟΠΪΥ ἴῃ οὐῦ οὐ ΕΠΡ] ΙΒ. νογβίοη, Ὀὰὺ 80 
π᾿ αἷϊ πιοάδγη ἰγδῃβ᾽αἴϊοθβ. ὍμῈ σπορὰ 2)} (οναν), νυ βῖο 18 ἰγαπαϊδυθα πιδθὰ, 18 
ἀοτίνοα ἔγομι "7 (ΟΝΑαΗ) ἴο αοέ τροη, ἰο λιωπδῖε, ἄθρναα8, αὔλιὶοί, ἀπ 80 ἰδ 18 τϑη- 
ἀεγοὰ ἴῃ ἸΔΥ 0Ϊ]8668 ἴῃ ἴπ6 Ο]α Ταοδίδιηθηϊ, δὰ ἴῃ [18 8Β6η86 [ὖ οὐρῇ ἴο Ὀ6 υπ- 
ἀογβίοοά ἱπ ἰἢ6 ἀφρμον ΠΟῪ πάθον σοπδϊἀογαιίοῃ, Ἡ ἰοἢ οὐρ]ιῦ ἴο Ὀ6 ὉΠ ἴγΓΆΠ8- 
Ἰαίθα, ΝοΝ (86 τῶδῃ Μίώοβϑβ τγὰβ ἠδργϑϑβθὶ οὐ αὐήιοίεα πιοῖο᾿ ἰλαπ ἀπ πιαπ ΠΟ Π 
(ΒΕΑΡαΜαἘ) οὕ ἐλαί ἰαπμά. Ατπὰ ὙὮΥ τγ͵ὰ8 6 δο Βθολιβα οὗ 86 στοαῦ Ὀυγάδηῃ Β6 
δά ἰο βυϑίδϊ! ἴῃ 1116 οᾶγα δηὰ σονογηπρηῦ οὗ [86 18γΆ36 1068, δα αἰ80 οπ δοοομηῖ οὔ 
τες ἱηρται δ δηὰ το 6] οη, ὈοΐΒ ἀραϊπϑὲ αοὰ δπὰ δϊπιβο,, ΟΥ̓ τ818 αβ]οϊίου 
δηὰ ἀδργοββίοῃ, ἔποσα ἰδ {86 (1 68ὲ ὀνυνϊάθπος ἴῃ 186 Θ᾽ ανοη τη ΟΒαρίον οὗ {86 ὈΟΟΚ οὗ 
Νυθεσθ. ΤΏ νΟΤῪ ΡΟν6 Ὁ πο 186 1ΒΓ86 1168 Θην θὰ τγᾶ8 Ορργαδϑῖνο [0 18 ρμοϑ- 
86580, ἃπα γΥῦδ8 τόσο ἴθδη Οἰἴποῦ οὐὗἢὨ ἐλοὶνγ βδῃουϊάουβ οου]ὰ βυβίαίη. Βαὶ οἱ {16 
Ῥδεβᾶσθ Ὀ6 ἱπίογργεῦβα ἴῃ (Π6 8Β6η86 ἰπ ψ ΒΙΟΙ ἰὑ 18 τοπάἀθγοαὰ ἴῃ οὐγ δυϊῃογιβοεά Επ- 
ἸΙδὲι ναγβίοῃ, δπὰ ψμδῦ ἀοθβ 'ὺ ὑγονῦ Νοιβίηρ δ 411. ὙΠ6 οδαγδοίερ ρσίνοη οἵ 
0868 88 86 τηροοβῦ οὗ πηθῃ τηϊσῦ θ6 δα ΤΑ 8 Ἰηβϑογίθα ὉΥ ϑοπμ6 οὁη6 ΒΟ γονογοά 

118 ΠΔΘΙΏΟΤΣΥ. 

Οὕἷσ. 6. -- Τα ταοϑὺ ἰουτη Δ Ὁ]16 ΟὈ]θοίίοη, πούσονοσ, (μα μα5 Ὀθοη 
ἀτροᾶ ἀραϊηϑὺ (86 Ῥαεπίδίοθυσι, 18 ὑμαῦ πο 18 ἀγα οι {π6 ὑνο 
το] σὴν 68, ἰῃ6 ὁπ6 ἴῃ {86 ὈΟΟΚ οὗ Οομποβὶβ (χχχυὶ. 81.), [86 
ΟἴΠΟΡ ἴῃ {π6 δοοῖς οὗ Πουΐϊογοποου (]. 14.): 7Τήθ8ε αγε {λ6 ἀξπσε 
ἐλαὲ τεϊσπεα οὐδ ἐΐε ἰαπά 9} άοπι, ΒΕΒΟΒΒ ΤῊΕΒΕΒ ΒΕΙΟΝΕΡ ΑΝῪ 
ΚΙΝᾺ ΟΥ̓ΒΕ ΤΗΒ ΟΗΙΠΡΌΒΕΝ ΟΕ ΙΒΒΑΕΙ. Αμπά δραίῃ, «αΐγ, ἐλε 8οὴ οὶ 

δ. 7)υ. Α. Οἰανκοβ Οοιηπιοηίδευ, ἰη ᾽Ιος. Η]ἀοἢ Β ΟἈτἠθιϊδη Ἐιχροβίζογ, νοΐ. ἱ, ῥ. 160. 
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Μαπασϑεῆ, ἑοοὶ αἷΐ ἐλ σομπίγῳ ὁ Αγφοῦ μπίο ἐΐδε οσοαδές 9.γΓ, Οεελιτγί, 
απὰ Μααεολαΐλὶ, ἀπά οαἰϊοαά ἐΐοηι αὐεῦ ἠδ οἱση παπιο, Βαδλοπ-Παυοΐδ- 
7αἷγ, ΟΝΤΟ ΤΗΙΒ ῬΑΥ. Νον 1 18 οουίδιη ἐμαὶ [86 Ἰαδὺ οἶδιιβα ἴῃ βϑοὴ 
οὔ {8686 ΘΧϑΙΡ]68 οου]ὰ ποὺ αν Ὀθθῃ υυϊἔθη ὈῪ Μοβοβ; ἴογ {π6 οπθ 
ἹΠ101168 ἃ ὙΤΙΟΣ ὙΠῸ ᾿ἰνρὰ αἴνογ {86 ϑϑίδ Ὁ ἸΒμτηθηῦ οὗ ΤΟ μΆΛΟΩΥ ἴῃ 
ἴβγδ], {16 οὐμδὺ ἃ τυ οσ ὙΠῸ ᾿ἰνθα δὖ Ἰϑαδὲ βοιὴθ ἃρ68 δῇοσ (Π6 βαί]6-- 
τιρηὐ οἵ [86 «6ν.}7ὰ8 1π ῬΑ] βηθ." 

ΑΝΒΎΓΕΕ. --- ΤΡ [8686 οἰδιι568 ὍΣΟ ποΐ τγιϊίθη ὉΥ {86 δαῖβοῦ οὗ (86 Ῥοηϊδίδυςξ, 
θαὺ ἰηβογίοα ὈΥ Βοπ|6 ΓϑΠΒΟΥ ΡῈ 1η 8 ἰδίῃ δρθ, [6 αθδοῖ ποὺ (86 δυϊβαηι οι οἴ 
[86 ψοῦκ 1186]. Απᾶ Ὑβοθυοῦ ἱπιραγ ΠΥ ΘΧΑΙΠΝΪΠ68. {86 σοηίαηΐβ οὗἉ 8686. ὕνο 
ῬδΘθΔΡΌΒ, Μ11 πὰ τπδὺ {Π6 οἶδι865 ἴῃ ΠΠΒΠΙΝ 8ΙῸ ποῦ ΟἾΪΥ ὈΠΗΘΟΘΒΒΑΓΥ, Ὀυΐ ον θ ἢ 
8 Ὀυτίίδη ἴο [86 8686. Τδ6 οἴδυϑθ οὗὨ [86 δϑθοοηᾶ ὄχϑίρὶα ἴῃ ραγίϊουϊαγ οουϊὰ ποῖ 
ῬΟΒΔΙΌΪΥ μάνα Ῥγοοθοαθα ἔτοπι ἐδ δυῖμορ οὗ {Π6 τοϑὺ οὗ ὑἐμ6 νοσβϑ, πῖιο, τ βοίθον 
Μοβαβ ΟΣ ΒΩΥ ΟΕ ρϑσβοῃ, σοῦ Βδνὰὶγ μᾶνο ττὶ θη, “ Ηδ 6811. ἃ {π6πὶ δῇνοσγ εἷϑ 
ΟἾΤΏ ΠΔΠ16 ἐσιζο ἐλὶΣ ἀαν." ὙΤὉδδ δαΐδον οὗὨ 86 Ῥοηίϊδίθυςδ: πτοίθ, “Ηδ οδ]βὰ ἐβοῖα 
δον ᾿ἰ9 ΟὟ ὨΒΠῺΘ : ἢ ΒΟΠ]6 οσηὐγίο5 ΔΙ͂ΟΣ (86 ἀραίῃ οὗ {86 δυΐδον, ὑμ6 οἴδιιϑ6 
“πηίο {Π||8 ἀΔΥ "ἢ γ͵ῶὰδ8 ὈΓΟΌΔΟΪΥ δαι]θὰ ἴῃ [6 τπιδυρίη, ἴο ἀθποία ἐμαῦ {πὸ ἀἰϑύγιοῦ 8.}}} 
τοιδίηθαὰ (Π6 ὩᾶτΩΘ Ἡ ΠΙΟὮ γγὰ8 σίνθη Ὁ ὈΥ δ αἷγ, δπὰ {818 τολυρὶηδὶ τολαϊηρ γα 'π 
βυθβοαυοης ἰΥΒΒοτρί8 οὈἰγυἀοα οη ἴΠ6 ἰοχῖ. ὙΥ̓Βοονασ ἀουθίδ {μ6 ἐγυςἢ οὗ {μ18 
Δ3ΒΟΓΊΟΙ, ΠΟΘ8 ΟἸΪῪ ἴο ΔΘ ΓΟΟΟΌΓΒΟ ἴ0 8:6 τηΔῃ δορί οὗ 186 ατοοκ Ταοβίδιηρηῖ, 
δηὰ Βα νἱ}} πᾶ ἰμαῦ {88 βρυτίουβ δά 0.8 ἷἰπ μα ἰοχ δ οὗ βοπιθ τρϑπυβοσὶ ρὶβ ΔΓΘ 
δοΙΌ}}}}γ ττιτθ ἴῃ 186 τηδηρίη οὗἁ οἴου. 

80 ἴιγ, βονεθυου, 8 [Π6 ᾿πβουϊζοη οὐ Β00 ἢ} ποίθ8 ἔγτοτι τ ροδοξίηρ [86 Δη ] αῸ ΠὟ ἀπά 
δδηυ πο η688 οὗἩ [ἢ6 ΟΥ̓́ρΊπαὶ παγτδίνθ, [Παῦ, ὁ ΤΏ6 ΘΟΠΙΓΒΓΥ, ᾿ξ ταί 6 Ὁ ΘΟΒΗ͂ΓΙΙΒ ἴῃ 6: 
δηὰ βοἢ Ἔχ ΡΙ ΘΠ ΙΟΥΎ ἰηβογίοιδ ψουἹὰ ποῖ δνθ ὈΘΘῺ σηδάσ, 1 Ἰοηρί οὗὨ πη μαὰ 
ποΐ τοπάογοὰ [ΠΏ θτὴ ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ ὃ 

Ἧ76 δανθ {δμουθίοσθ ΘΥΘΥΎ {π- ονάθποθ {παὶ {π6 βαδδίδμοα οὗ 
(86 Ῥεπίαιθοἢ; ργοσοοαρα ἴγοτη {πΠ0 μαηᾶάβ οὗ Μοβϑθβ; “δηὰ (89 
ΥΑΙΙΟῸΒ ΟὨΔΓρ6Β [μα΄ παν Ὀ66η Ὀγουρβί δραϊηδύ 1Ὁ ἀπιουπΐ 0 ποίϊην 
ΤΊ ΓῈ ἔπ {Π|8, ὑμπαὺ 10 Π45 ποὺ ἀβθοθῃαθα ἴο {86 ργοβοηῦ ἀρὸ ψὶπουῦ 
ΒΟΠῚ6 6 Ὁ Δ] ΘΓ 018; ἃ ΟἰἸΓΟυϊηβίδηοα αὖ Ὠ]Οἢ τὸ οὐρῇύ ποῖ ἴο 6 
ΒυΓρΙΙΒοα, τ μοὴ τὸ τοῆθοῦ οα {Π6 το ὑπουβδηαβ οὗ ἰγβηβογιρίβ ὑπαὶ 
ἴᾶνα Ὀθθὴ τηδθ ἴτοι Ὁ ἴῃ {π6 οουγβα οὗ ἰγθο ἐβουβαῃά γϑαγβ.᾽ “4 
ΤΊ δα ΠΟΥ ΤΥ οὗ {π6 Ῥαεπίαίδαοι μοὶηρ ἰδ18 ΘϑίδὈ Π]Βμ64, ἐμαὶ οὗὨ 186 
οἴμοσ θοοΚβ οὗ 86 ΟΙα Τοβίαμηθηῦ [Ο]Ἰονγβ οὗ ΘΟΌΓΒΘ; [ὉΓΡ 80 στϑϑί 18 
{μοῖν ταῦτ} δηα ᾿τητηθαϊαίθ ἀθρθηάθποθ ΡΟῚ 680} Οἰμοσ, ἐμαΐ 1 ὁπ6 
06 ἸἈΚΘΏ δα , [86 Δ Βουιτν οὗ {π6 ΟΥΠΟΙ τηυϑῦ ὩΘΟΘΒΒΑΣΙΥ (Ά]], 

1 Ὑπεῖαδ, ἰη 8 ΜΊΘΟΘΙΠδηθα ἥδοτα, Ρ. 125., 8875 ἴδ οἶδδο, “ θοίογο ἴΠ6ΓῸ τοὶ ζπθα ΔΗΥ 
Ἰπηρ οναῦ [86 ΟὨΠ]άγθη οὗ 156186],᾿ ταν μανθ ὑθθι τχὶεθη Ὁ Μοϑοδ; Ὀαὰὲ Βο ου8 [6 Κηοὶ 
ἰπβίορα οἵἉ ππιγίπρ; ἰξ. 

5 Τὸ τηθηξοπ ΟΠΙΥ͂ ὑνο ΘΧΘΙΏΡ]68, ΤῊΘ σοϊηγηοῃ τεοβάϊηρ οὗ 1 ΟὐΥ. χυὶ. 3. ἰβ. μίαν 
σαββάτων; Ὀπὶ {πὸ Οὐἄεχ Ρείϊανίδῃμβ 8. [848 τὴν κυριακὴν ἴῃ ἴΠ6 Τηδγρχίη, δπὰ ἰῃ ΟἿ οὗ ἴΠ0 
ἹΠΔΠΌΒΟΣΙΡΙ8 πδοὰ Ὁ Βοζβ {18 τηδγρὶπαὶ δ ἀϊ οη ἢ88 θθθη οδίσπτιἀρ οἡ ἴδπ0 ἰαχί, 8.66 ἢΐ8 
ποίβ ἰ0 ἐΠ8 ρβββαῦο. ΑΠΟΙΠΘΥ ἰπδίδησο ἰἱβ 1 Φοδη 1ἱ. 27., ἤοσο ἴ6 χοηπίηθ τοδαϊηρ ἰ8 
χρῖσμα; Ὀπΐ ὟΥ εἰδίδίη ποῖθ8 ἔτγο τη παβογὶ Ρι8 ἰπ τος πνεῦμα ἰδ νετξίθη ἴῃ [86 τηατρίη, δπὰ 
1819 τηλγρίηδὶ τεδάϊηρ [88 Τοαηὰ ἰδ ὙΔΥ Ὠοῦ ΟὨΪΥ ἰπίο (16 Οοάοχ ΟὐΥΘ 1 2., θεὲς ἱπῦο τἢ9 
Οορίο δὰ ἘΠμϊορίς γογβίοῃβ. 

ὁ Ὧτ. Οσανοθβ 1 οϊαγοβ, νο]. ἱ. Ρ. 846. 
ὁ Βίδμορ Μαυβῃβ Αὐεμοηιογ οὗ 180 ΕἾνο ΒοΟΚΒ οὗ Μοβοβ νἱπᾶϊςαῖθᾶ, ρῃ. 15. 185... Τδο 

Ἰεχ δον οοῃβίἀογοὰ, ὙὩ]ΟΝ ΟΤῸ οχοορίεα δραΐϊπεὶ ὉγΥ 5 ρίηοζβ, [5 ΟἸοσο (σ8ο δβαῦθ6- 
ΔΟΘΏΙΪΥ ττοῖθ ἃ Τἰββοσίδιίίοη ἴὸ σεΐαϊα 818 ἔοστηοῦ οὈ)δοϊοη8), [86 Ἰαίο Ὁγ. δά ἀε8, ἀπά 
δ0Π16 ΟΡΡΟΒΟΙΒ ΟὗὨ ΤΟΥΘΙΒΕΟΙ βίη 8 ἄθοθδ80, δγθ οοηῃδιἀογοά, ἀἰβουββοα, δηὰ βαιδίδοι ΣΙ 
Εχρίαἰποᾶ δἱ στεδὶ Ἰθηρτ ὉΥ Ηποῖ, Ποτα. Ενδηρ. ὑτορ. ἷν. οϑρ. 14. (ἴοσω, ἱ. ΡρὈ. 354---264.), 
δηὰ Ὁγ Ὦγτ. Οτάυθβ ἴῃ 186 Δρροπάϊχ ἴοὸ ἢΐβ 1,βοϊυσοβ οὐ [86 ἴουγ ἰαϑὲ ΒΟΟΚΒ οὗ ἔπε Ῥοπίδ- 
ἰρας), νο], ἱ, ὑῃ. 832----361. 8.66. αἷ8ο (δύρζου. [πἰτοᾶ. δὰ Τύρσγοβ ΒΙι]οοβ Ὑεῖ. Τοδῖ. ὈΡ. 
88--41, Μο]άοηδανοτν, [πἰγοὰ. δὰ Τὐῦγοθ Οδηοηΐοοβ οὶ. οἱ Νου. Ἰοδὶ. ὑρ. 16, 17 
[Βοοκε 1] Βεϊρίοπίβ Νδίασα!β οἱ Ἑονοϊδις Ῥχϊποίρίβ, ἰοτα, ἰΐ, ὑρ. 8--δ1. 
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ΒΕΟΤ. ἢ, 

ΟΝ ΤῊΒΞ ΘΟΕΝΟΌΙΝΕΝΕΒΒ ΑΝ ΑΥΤΗΕΝΤΙΟΙΤῪ ΟΕ ΤῊΞΒ ΝΕῊῪ ΤΕΒΤΑΜΈΝΤ. 

Ι. ΤΗΑΤ 8ῃ δα γβου ΠΑ ΥῪ ρουβοη, ο81164 «6888 ΟἸγῖδθί, βουνϑ θα ἴῃ 
Ζυάφξα ἴῃ [ῃ6 Αὐυρπδίδη ἀρ, 1Β 4 ΕΛΟῚ (ποῦ 8 τυτὰ οὐ οι ουδ ΠΔΓ- 
ταῦϊνθ)' μοί βΒυρροτγίοα δῃὰ δυςῃϑηςοαίοθα ὑμδη ὑπαὺ ὑμογὸ ᾿νϑᾶὰ δυσὶ 
ΤΩΘῊ 88 Οὐσαβ, Α]Ἰοχδηᾶοσ, δα “0]108 (βδγ; ἴον δ μου ρ {πον Πἰβίοσι δ 
δ΄6 ΤΟΟΟΓΘα ὈΥ γϑγίοιιβ δποϊθηΐῦ ἩτΙΟΓΒ, γοῦ [86 ΠηΘΙΠΔΟΥ418 οὗὨἨἁ {Π6ῚΓ 
ΘΟ ααΘΒβίβ δηα ΘΙ ΡΙΓΘΒ Βᾶνο ὉΓ {86 τοδί ραγύ ρουβῃθά, Βδρυίοῃ, Ῥογ- 
Β6ρ0]18, ἀῃᾶ Εἰοθαΐβπα δγ6 πὸ ποστο. Ηον ἔδυ νοϑίροβ οὗ ΑἸθχαπάθυ δ 
νἹοὐουΟυ8 8.8 δ.Ὸ δ ργϑϑοηῦ [0 Ὁ6 βθθὴ ἴῃ Αϑιὰ Μίποῦ δῃᾶ [ηαϊα] 
Απᾶ δαυλ}}ν ἔδνγ ἀγὸ {86 βίδη αἴπρ' ΤΩ ΟΠΔΟΥ]Α18 ἴῃ ΕΎΑμοο δηα Βυιίδϊη, ἴο 
δνίποα {πα {Π6Γ6 τγ88 βυοἢ ἃ ῬΡΟΥΒΟῚ 88 “Ψυ}108 (ὐπβασ, νἢὸ δυρθαποα 
{Π6 οη6 δῃηὰ ᾿πνδαβα {π8 οἴβοσ. Νοῖ 80 ἀοίθοιίζνε δῦ [86 δου ἀθῆσθθ 
Φοποογηΐηρ (86 Θχϊδβίθηοα οὗ ὁ 6ϑὺ8 Ομ τιδί. ὙΤηδῦ 6 Ἰνοϑα ἴῃ {πΠ6 τοῖρπ 
οὗ ΤΊθογῖαβ, θιωροσου οὗ Βοιλθ, δηα {πᾶῦ Βο βυβογοα ἀθαί ἢ ὑπάθγ 
Ῥοπᾶμυδβ Ῥιαΐο, (πΠ6 Βοτηδῃ ργοουγϑίον οὗ πᾶ, ἀγὸ ἔβοῖβ τ 816} ΔΓΘ 
πού ΟὨΪΥ δοκπον]οαροα Ὀγ ὑμ6 96 )18 οὗἨ ΘΥΟΤῪ Βυ βοαποηῦ ἀρθ, δῃα ὈγῪ 
{π6 τοβίλτηοηϊθβ οὗ βουοσαὶ Ἡθαίμοη πύου, Ὀυὺ α͵8ὸ ΟΥ̓ ΟἸ γι βύϊδηβ οὗ 
ΘΥΟΙῪ 8216 8πα σουπίσυ, Ὑὴ0 ἤδυΘ ΟΟΙΠοΙΟΥ̓ΑΙΘα, δ πα 8.1}} δοϊητηθ- 
τηογαῖο, ὑἰμ6 δἱγίι, ἀοεί, σοϑυσγθοίοη, δηα δϑοθηβίοῃ οὗ «6818 ΟἸ τἰβί, 
δηα ΒΒ Βρ᾽ γι] Κιηρσάοτῃ, ὈΥ {μοὶ οοπβίδηὐ δηα ππίνοσβαὶ ργοΐθβϑιοη 
οἵ οογίδϊη ῬΥΪΠΟΙΡ]68 οὗ τϑ]ρίοη, δα ὈΥ ὑπο 1 ΘαΌΔΙΪΥ οοπδβίδηϊ απα 
ὈΒΊγΟΥΒΆ] οϑἰθσαϊοη οὗὨ αἰνηθ ΟΡ οα {86 Ἰωογ δ ἀΔΥ, οὐ Ηχδί 
ἀΑΥ οἵ (86 ψϑοῖκ, δηὰ {κου 86 οὗ [06 ὕτνγο ογσάϊπβηοθβ οὐ Βαρίϊβια. δηᾶ 
{Π6 Τι γα 8 ϑρρου. ΤΆθ86 σο]ρίουβ ἀοοίγμθθ δ8πα ογάϊμβηοθθ ἐμ  Ὺ 
Ρτοίδββ (ο ἀδσῖνο ἔγοιῃ ἃ οοϊ]δοίίοῃ οὗ τυ ηρϑ οοΙαροβοα δέοσ (ἢ6 89- 
οθηβίοη οὗ 6ϑ8 Ομ γιβί, τ] οἢ ΠοΥ Δοκηον]οᾶρα ἴο μα αἰνηθ, δηά ἴὸ 
δΒανο θθθὴ ψτιτθη ὈΥ [86 γϑύ ργϑδοβοῖβ οὗ (γι βυδηϊγ.3 

ΑΒ 411] σψγῆο πᾶνο οἰαἰτηθά ἴο [ο (16 ἔουπαοιβ οὗ 8ΠΥ ραγθουϊαν βοοΐ 
ΟΥ σοὶ] σίοι πᾶγθ ἰϑϊν βοηθ πυϊτθη τοοοσάβ οὗ {μι ὶνγ 1ηδιυιξαΐοβ, 10 18 8 
αΐαγαὶ Βυρροδιύίοη {μπαῦ {π6 ἢγβὶ Ῥγθδοῦοσβ οὐ {86 ΟΠ γιϑιίδη (ΔῈ 
δου α πανα Ἰϑ βοῖηθ τὶ πηρ οοπίδὶϊπρ (86 ῥΥΠΟΙρΡ᾽ 68 τ ΒΙΟΒ ἱΐ 
ΓΟΟΌΪΓΟΒ ἰο0 6 ὑ6]1ογοά, δηα {Π6 τλογαὶ ργθοθρίβ ψΐοῖ 10 ΘΏ)Ο] 8 ὑο θ6 
Ρογίοσταθα. ΕῸΓ δἰ πουρὰ ΤΠ6Ὺ ποτ δὺ ἤγϑὺ οοηίθηΐ στὰ [Π6 οτγαὶ 
ῬυθΠοαῖοι οὗ {86 δοίϊοηβ δῃα ἀοοίσι ποθ οὐ {μον Μαβίος ; γοῖ {π6γ 
τηυδὲ αν ὈΘΘὴ ΔρΡΡΥΘμθηβῖνο ἰοὺ {86 ρυτὶγ οὗ {παὶ ἢγϑί ἰγβά! θη 
Βῃοι]α Ὀ6 αἰΐογθα αἷνον ὑποὶς ἀθοθαβθ ὈΥ [8186 ἰθϑοῖθσβ, οὐ ὈΥ͂ ἴβοϑθ 
ΘΕΔΏρΡΘΒ ὙΏ1ΟΝ ΔΓΘ ΟΥΑΙ ΠΑΥΙΥ οἰΐθοίθα ἴῃ {86 οΘουγβο οὗ ἰϊα ἴῃ ψΠδῦ- 
ΟΥ̓́ΟΥ 18 ἰγδηβιη64 ΟΥ̓Δ] γ. ἑδαίάοο, ἴΠ6Ὺ σου ]ὰ παν ἴο δΏΒΟΥ (δο8θ0 
0 οοηβυϊ θα {Π6πι; Ππ6 Υ σου μαννα ἰο αγηϊδῃ ΟἸ γβίϊδηβ, νγῆο 
Ἰϊνοα δ 8 αἸδίδηοθ, ψῖῖ ᾿θαβοῦβ δηα ᾿πϑίσγυοίίΐοπβ. Τῆι 10 ὈΘοδμλΘ 
ὨΘΟΘΒΒΑΙῪ ἰπαύ {Π6Υ βου] ἰθαᾶνθ βοιμοίίηρ ἴῃ πυϊίησ; δηά, 1 186 
ΘΡΟΒί]68 ἀἸὰ ἰθᾶνθ ΔΩ πτὶ Πηρ8, {ΠΟΥ πλυβὲ 6 1Π6 βαπὶῈ ψοἢ Πανθ 
ὈδΘη ργεβουνϑα [0 ΟἿΓ {ΠῚ ; ἔν 10 18 Ἰπογθα!}]6 ἐμπαῦ 4}1 {π6ῖν τυ ησβ 
Βῃου]α παν Ὀθθῃ Ἰοβί, δῃὰ βυσοθοαθα ὈΥ Βρροβιυ οι Ρ16668, δὰ {μαΐ 

1 Τδδὲ (δο 119 οὗἩἨ 6565 ΟἾγίβέ, τοοοτάοα ὈΥ͂ 16 ΘΥδηρο βι8, ἰ6 ποῦ ἃ οοἸ]οοιΐοη οὗὨ την 8, 
8᾽)48 ὈοΘη ἀοτηοπβίγαιβα δὲ Ἰδησίι, δῃ ἃ τηοδϑὲ σΟποΙ πδίγοὶυ, ὈΥ Ὦτ. 7. 1. ΑἸοχδηᾶοσ, ἰη μἷ8 
“ Ομ γῖδὲ δῃὰ ΟἿ δε ΩΣ, ΡΡ. 88---122. ἘΝῚ πὈυτρῖι, 1854. 

5 ἢγχ. Ηδλγποϑαβ [πιἰγοἀποϊοη (0 [6 Νον Τοδίδηθηῖ, νοὶ, ἱ, ΡΡ. 1---θ. 
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ἐμα στβο]6 οὗἩ {86 ΟἸγιδύϊδῃ (1 Θμου] ἃ πανϑ ἴὸσ 18 Του ἀαο0η ΟΠ] 
ουρβά οὐ βρυτίουβ τι ησΒ. ΕἸΣΙΒοΥ, [πδὲ (86 σὲ ΟΝ γι βίδηβ ἀϊά τ- 
ΘΟ 6 ΒΟΙ2Θ τογίξζειι, ΔΒ Ὑ76}] ἃ8 ΒΟΠ16 ΟΥΑΙ ᾿πβίσ οἴ 0η, 18 ἃ ἕδοί βαρροτίοα 
ὃγ 1.6 ὑπδηϊτηοὺβ ὑθϑμ ΟΥ οὗὨ 411} {86 ΟΠ τιϑδη ΟΠ το 68, τ Ιοἢ, ἰῃ 
ΘΥΟΙΎ 806 Βῖποθ {Π6 }} Θβίδ Π Ἰβηγηθηΐ, ἤδγο ῥγοΐδαεβοα ἰο σοδα δπᾶ ἰο 
γοβογαῖθ δοσυίδὶη ὈΟΟΚΒ 88 {86 ῥγοἀιιοοῃβ οὔ (Π6 δροβίϊθβθ, δῃὰ 88 
θοὶηρ [86 ἐουπάδϊοπ οὗὁὨ {μοὶν ἴα. ΝΟῊ ΘΟΕ {πὶησ ψΠΟΝ τ 
ΚΠΟΥ͂Σ ΘΟμοοσηηρ [86 Ὀ6]16Γ, ΤΟΥΒΕΪΡ, ΤΩΔΠΏΘΙΕ, δηα αἸβοῖ ρ]π6 οὗ (ἢθ 
ἢγοὶ ΟΠ γΙβ 1 8}}8, ΘΟΥΤΘΒΡΟΠἀβ ΘΧΘΟΌΥ τι (Π6 οοηίοηίβ οὗ {δ 6 ὈΟοΟΚΒ 
οὔ (86 Νονν Τοδβίδπχοηΐ, τ] ἢ ΔΓΘ ΠΟῪ οχίδηϊΐ, δηα ὙὩ1ΟΝ ἀχὸ {Π6γο- 
ἴογα πιοϑῦ δουίβι νυ {86 ᾿Υϊτἶνθ ᾿πβσ οἴἽ0ΠΒ πΒΙΟὮ (Π6Υ τϑοοϊνϑα. 
ΤῊ οοἸ]ϑοίζλομ οὗὨ [π686 ὈΟΟΚΒ ΟΥ ὙΠ ΏΡΒ 18 σΘΏΘΓΑΙΥ Κηοσῃ ὈΥ͂ 

ἴ6 Δρρο δου οὐ Ἢ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΉ, τδ6 ΝΕ ΟΟΨΡΕΝΑΝΊΤ, 
ΟΓ᾽ ΝΕῊῪ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ; 8 {16 ψ οἢ, (ΒουρΡἢ ποθ. ̓  ρίνθη ὈΥ αϊνὶπθ 
ΘΟ Δ ὦ, ΠΟΙ ΔΡΡΪΙΘα ἴο {686 τ ϊηρβ ὈῪ {86 Δροβίθβ, νγὰδ δαορίοα 
ἴῃ 8 ΥΟΓΥ ΘΑΥΪΥ ἀρο.} ΑἸΤΒΟυΡὮ {86 Ὀγϑοῖβο {ἰπλ6 οὗ 118 ᾿πιτοἀποίίοη 
18 ποῦ Κηοῦσει, γοῦ ἰῦ 18 υδβάποα ὈΥ ΒΕΥΘΙΆΪ ρϑδϑαρθθ ἴῃ {μ6 βου!ρ- 
[Γ683, δΔηα 18, ἱπ ρΑγ οΌ αν, γασταηῖοα ὮὉγ βαϊηῦ Ῥϑὺ], γἢ0 64118 {Ππ᾿ 
ἀοοίσμθδ, ργθοθρῖβ, 8Πα ῬγΟσΏΪΒ68 οὗ ἴὴ6 ἀἀοδραὶ ἀϊβροπβαίϊοη Καινὴ 
Διαθήκη, ἰ6 Νονν Οονθμημδηΐ, ἰῇ Τρροβιοη (ο {πμοθ6 οὗ {86 Μοβαῖο 
Ῥιθροπβαοι, πῇ] ἢ μ6 τοσηβ Παλαιὰ Διαθήκη, ἴμ6 ΟἹ] Οονεηβηί.ὃ 
ΤῊδ Δρρϑ]ὕοπ, ἴῃ ΡγΌΘαΒ8 οἵ πι|6, γγ88 ᾿Υ 8 ἸηΘἸΟΠΥΤΙΩΥ͂ ὑἰγδηβίογγοα 
ἰο [86 οοΟ]]Θοἴοη οὗὨ δροβίο!τοαὶ δα ϑναηροὶοαὶ τυϊπρθ. ὙΤΒ6 {1116, 
“Νον Οονθηδηΐ," {μοῃ, εἰρτῆοθ {μ6 θοοῖκΚ πο οοη δὴ {Π6 ἰδ ΥΠῚΒ 
οὗ [ΔῈ Νονγ Οονοηδηΐ, ὑροι 0} Οὐ 18 μ] ΑΒ α ἰο ΟΥ̓͂Σ βαϊναίοη 
ἴο πιδηκιπα {πγοῦρἢ [86 τηραϊδίίοπ οὗ «68ὺ8 ΟΠ γιδῖ, Βαΐ δοσογάϊηρ 
ἰο (6 τηδδῃϊηρ οὗἨ {π6 ῥγϊπη να οπυγοῖ, τ ΒΙΟἢ. θοδίονθα {818 Ὧ{]6, χὲ 
18 ποῦ δ ορούμοῦ ἸΤΩΡΤΟΡΟΥΥ τϑηᾶογοα ει Τοείαπιοπέ; 88 Ὀοϊπρ ἐπα 
ἴ ΜΉ ΘΒ τὴ6 ΟἸΓΙβυ δ ἢ Β ἸΩΒΟΥΆΠΟΘ 18 Β08]6α ἰο Ὠἰϊη 88 ἃ. Β0ῃ δηὰ 
μοῖρ οὗ αοά, δηᾶ πὶ νοῦ [6 ἀδαίῃ οὗ ΟἸτιδί 88 ἃ ἰθδίαϊου 18 το αἰδά 
αἰ ἰαγρθ, ΔΠ4] δρρ]16α ἰὼ οὐγ Ὀομοῆς, Α'β {8]8 {1016 ᾿τὰ}}168 {παὺ ἴῃ 186 
(οδροὶ ὉΏΒΡΘΘΚΑΌΪ6 ρηϑ ΓΘ ρσίνοη ΟΥὁ Ὀοαμπθοαί θα ἰο 8, δηΐοοραοπηξ 
ἴο 411 οοπάϊομβ τοαυϊγοὰ οὗ υΒβ, (86 16 οὗ ΤΈΒΤΑΜΕΝΥ ΠΊΔΥ ὉΘ 
Τρία μ64, ΔΙ Βουρὰ (μαι οὗ ΟΟΥΕΝΑΝΥ σουἹὰ 06 τόσ οοστοοῦ δηά 

ῬΓΟΡΕΣ. ἡ 
Π. Το πυυϊτηρβ, μὰ οΟ]] ον ο γ ἰοιταθὰ {16 ΝΕΡ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ, 

τ ΜΙΟΝΑ6116᾽ 8 Τηἰγοἀαςίοη ἴἰο ἐμ6 Νονν Τ᾽ οδίδπιθηϊ, νοὶ], ἷ. Ρ. 1. Βίβῃορ Μαγβῆ, ἰῃ ἃ ποῖθ, 
{π|ΠΚ8 ἴς Ῥγοῦ8Ὁ]9 ἴπαὲ 1818 Ε1116 νγδδ πιδοὰ 80 ΘδΥΪῪ 88 156 δοοοπα ΟΘΏΓΙΓΥ, θοΟδΌΒο ἴη6 νοτὰ 
ἱεκρίαπιεπίνε 788 υϑοἃ ἴῃ {πδὲὶ δθῆδο Ὁ 106 Γο ΟΠ τ βι]8η8 Ὀοίοσο 80 οχρίγαϊίοη οὗ 1ῃδὲ 
Ῥεποά, 88 δρροᾶγβ ΠοῸπι Τογ δὴ, Αἀγεγβυβ Ματγοίοπομ, 110. 'ν. 6. 1. Βαξ [πὸ ἢγβι ἰῃ- 
δίδῃςο ἴῃ ψ ὮΙ Ὦ ἴΠ6 ἴογη καινὴ διαθήκη ποῖ 8}}}7 ΟΟΟΌΓΒ 'π ἔπ 86η86 οὗἁ “ ὙΤΙΠῊρΒ οὗἉ [Π6 ΠΟῪ 
ἐογοηδηΐ ἢ 18 ἴῃ ΟΤ ρθη ἰγϑαιθα Περὶ ᾿Αρχῶν, 110. ἱν. ο. 1. (ΟΡ. ἴοπι. ἱὶ, Ρ. 156.)--- ΜΙΘΙ ΔΕ] 18, 
γοΐ. 1, Ρ, 343. 866 δ͵δὸ Ἐοβϑῃπλ} 6 γ᾽ 8 Β.0Πο}18 ἴῃ Ν. Τ. ἰοπι. ἱ. Ρ. 1.; Βυτηρεθὶ Οοτητηθηῖδ- 
ἴο Οποα ἴῃ Τὐῦτοβ Νονὶ Τοβιίδιηθηῖϊὶ, ρρ. 1---8.; 1ϑυδάθη᾽ Β ῬΒΙ]οΙορμι8 ΗἩθῦγο- ασρβοῦϑ, 
Ἀ 1.; δηὰ Ῥυϊὶ Ιηϊτοά. ἰῃ Νον. Τοβῖ. ῬΡ. 9---1}. 

Σ Μαιὶ, χχυΐ. 28,; 6]. ἰἰϊ. 17.; Ε.6Ὁ. νἱῖ!, 8., ἰχ. 15---20. 
2 Οὐογ, 1, 6. 14. 
Ἅ Ἴ}ιο Ἰοατηθά ῥγοΐδεϑθου ΦδὈϊοηβκὶ Π88 δὴ οἱερδηΐ ἀἰββογίδιϊίοη οἡ (06 νσοτὰ ΔΙΑΘΗΚΗ; 

Υ]ιςὶ, ἢ6 οοῃομ 8, οαρῆϊ ἴο Ὀ6 ἰΓαηδαιοὰ Τεβίαπιεπί, 1. Ἐγοτῃ [Π6 πβᾶρὸ οὗ [π6 Οτθοκ ᾿δῃ- 
ξιδρο; 2. Ἑτοσὴ [Π6 παίαγο οὗ ἴη6 ἀδδίρη δηὰ ν}}} οἵ αοά, ψῃοὰ 8 ο8]19ἃ ΔΙΑΘΗΚΗ͂; 
δ. Ἐγοτὰ γδυΐουβ Ῥβββαροβ οὗ [186 Νονν Τοβίδιηθηῖ, τ ΒΊΟἢ ΟΥΙΔΘΠΕΥ δασαϊξ οὗἨ ΠΟ ΟἾΠΟΥ δὶξ- 
εἰδοδίοῃ; 4. ἘΥΌΤῚ (π6 ποίΐϊοη οΥ̓ ἱῃμοσίίδποθ οὐ Βογβρ, ὑπερ ΜὩΐοι τ16 ϑοΓΙΡ[ΓΘ 
[ΕΔΌΘΠΙΥ ἀοείμτιαῦθθ [86 β8π|6 {πΐηζ; δηᾶ, ὅ. ΕἸΟΏ ἰῃ6 οοπϑοαῦ οὗ δηΐήᾳαϊγ. {δ4}» 
Ἰομβκι Οραδβοῦϊα, ἴοιη. ἰϊ. Ρ᾿. 398---428. Ι,ὑρ. Βδζ, 1804. 



64 Οἡ ἐλε Οοπεΐπεποβα απὰ “ιμοηεϊοϊέῃ 

οομβὶϑὺ οὗ ὑυγθηίγ -ϑαυθη ὈΟΟΪΚΒ, ΘΟ ΡΟΒΘα ΟἹ γα ΟΌΒ ΟΟΟΑΒΙΟΏΒ, δηᾶ αἵ 
ἀετοὶ ἄμηθβ δῃα ρ]αθθθ, ὈΥ εἱρῃύὺ αἸξογθηῦ δυΐμοσβ, 4}1 οὐ νὑ βοῖὰ 
ΘΓ ΘΟΠ ΘΙΏΡΟΥΑΤΥ ὙΠῸ «689 ΟἸγῖβί, νἱΖ. (π6 ΕῸΓ τ Ῥη, τ ΒΙΟἢ 
Ῥθαγ {π6 παηθ8 οὔ Μαίζμον, Μακ, [μ01κ6, πα ΦοΒη, [Π6 Αοίβ οὗ {86 
ΑΡροβί]οθβ, {86 Εουτγίοθῃ ΕἸ β|168 το θθὰγ [86 ἤδη οὗ Ῥαυ], δῃὰ 
ψΒοἢ τὸ δἀαγθαβοα ἰοὸ {Π6 Βοιηδηβ, (ὐουἰδηθ, Οαἰαΐδηβ, Ερμ6- 
ΒΔ 8, ΡΒΠΠρρίαμβ, (ὐο]οββίαπθ, Τοββα]οπίδη8, (0 ΤΙηοίδγ, ΤιΐαΒ, 
ῬΒΊ]ΘμοΙ, 8πα ἰο {π6 Ηοργονβ, (16 βδϑνθη (ὐὑδίμοϊο ΕὑρΊ80168 (848 ὑπο Ὺ 
ΛΘ 681164) οὗ 4168, Βοΐίον, 1, 2, δῃὰ 8 “ομη, δηὰ “πάᾶ6, 8πα ἰδς ὈοΟΚ 
οὗ ἐμ6 Βονοϊαύΐοι, τυ ῆϊο ΠΠΚονγῖβο Ὀθαγβ {Π6 πδηηθ οὗ οῆπ. Τθβα 
ΤΙ ὩρΒ οοπίαϊῃ {86 ἰδίου οὗἩ “6808 ΟΠ γιβῦ, {86 ἢγβὺ ργορασαίϊοι οὗ 
18 το ρίοη, ἱοροίβον τι 1Π6 ῬτῖποΙρ] 68 οὗ ΟΠ γιβιϊαηϊύυ, δηὰ νϑυουθ 
Ῥγθοθρίβ Οὐ τΐοθ οὗ 6. Τὴ (οβρο]8 γεγο Ὑεϊ θη δὖ νδυῖου 8 
Ροσγῖοάβ, δηά ρυ 18 η6α ῸΓ γογῪ αἸδγθηῦ οἰαββθθ οὗὁἨ 6! Θν ΓΒ; ΨἘ16 
(86 ΕἸ β|168 σοῦ δαάγθββθαᾶ, δθ ὁοοβϑϑίοῃ γϑαυγθαᾶ, ὕο ὑμοβα νδγίουθ 
ΟἸγβῦϑη ΘΟΙΤ 1165 ΜΔΟΏ, ὈῪ {Π6 βιοοθββα! Ἰδθουσα οὔ (86 
ϑροβί]θβ, μα Ὀθθὴ βργϑδᾶ οὐϑσ ἴδ ρτοαίθδεῦ ραγύ οἵ 186 18ϑὴ Κπονῃ 
ψγ ΟΣ], δηα αἶβο ἴο ἃ ἔονν ργῖνδίδ ᾿πα νἀ 1.818. 

Ὀιβογθηῦ ομυσγοίο8 γτοοοϊγνοα ἀπἴογοπί ὈΟΟΪΚ5 Δοοογά!ηρ' ἰο {861 δ᾽1ι- 
ΑΙΟΠ δΔηα οἰγουμαβίδηοοθβ. ΤΏΘΙΣ ΟΔΏΟΣΩΒ ὙΟΓΘ σΥΘ 08} ΘηΪαγροα; 
ΒΑ δὖ Ὧ0 ΨΟΙῪ ροτοδῦ ἀϊδίδῃοο οὗ πη ἔτοτλ [86 ἂρὸ οὗ {86 Δροβέίεβ, 
ΜΠ 8 ὙἹΘῪ (0 ΒΘΟΌΓΘ ἴο ας 6 δσ68 ἃ αἰ γη6 δηα ρογροϑύπδὶ βίδηἀαγά 
οὗ δ} δπα ρῥυδοῖοθ, (μ686 ὙυϊηρΒ ἡ γα οΟἸ]θοίθα ἰοροῖμοσ ἰπο οη6 
γοϊυσταθ, ὑπ 66. ἐπ6 01{16 οΟὗἨ (ῃ6 “ Νοὸνν Τοδϑίδιμθηΐ," οὐ {86 ““(ὕδποη οὗ 
1.6 Νὰ Τοβίδιηθηι," ΝΟΙΠΟΥ [86 πϑηηθθ οὗ [Π6 ῬΘΥΒΟῺΒ ἐῃπαὺ γ6ΓῸ 
ΘΟΠΟΘΙΙΘΩ ἴῃ τ δ κῖηρ' {818 ΟΟἸ]ΘΟΙΟΏ, ΠΟΥ 1π6 οχϑοὺῦ 1π|6 ΒΘ ῃ 1ΐ τγδβ8 
Ὁπαογία θη, οδὴ δὖ ῥγοβοηῦ 6 δϑοουίδι θα τ ΔΗΥ ἄσρτοο οὗἉ οοσ- 
(Δι ΠΥ ; ΠΟΡ 18 1 αὖ 81} ΠοΟΘΒΒΑΤῪ {μαΐ γγὸ Βμου ἃ Ὀ6 Ῥυθοΐίβοὶυ ἴπ- 
[ογηηθα ΘΟμοοσππρ' ΟἸΠ6Σ οὗ {8686 ραγίλουϊασβ. [10 18 βιιβηοϊοηῦ [ῸΓ τ8 
ἴο Κπον {παῦ {Π6 ὈΓΙΠΟΙ͂ΡΑΙ ρᾶγίβ οὗ {πὸ Νο Τοβίδιηθηῦ ογο ς0]- 
Ἰοοίοα Ὀϑέογα {π6 ἀθδίὰ οὗ [86 ΑΡροβί]ο οἤπ, οὗ: δὖ Ἰϑαϑῦ ποί Ἰοτρ; δέν 
{πα΄ ονοηί, 

Μοάογῃ δαἀνοοδίοβ οὗ ᾿η8 46 ]1γ, 1} {Π6ῚῚ δοουδίοτηθα ἀϊθτορατάοῦ 
ἰγαῖῃ, πανο δββογίθα {παὺ (μ6 δογιρίαγοθ οὗ [86 Νὸνν Τοβίδιηθηΐ 6 ΓΘ 
ΠΟΘΙ δοοοπηίθα ΘΔΠΟΙ1ΟΑΙ] ππῚ}} {Π6 τηθοίϊπρ οὗ [Π6 ῬγΟΥ ποῖαὶ βυποά 
οὗ θΙβῆορβ ἔγοιῃ ραγίβ οὗ γάϊα δηα Ῥάγυρῖδ, δου ΟὩΪΥ ἰδιτηθα {ἢ 6 
σου ΠΟΙ] οὗ Ἰμδοάϊορα, ἀπά μο] 4 δὲ 1,δοάϊοθα ἴπ Ῥθγυσία Ῥαοδίϊϑηας, 
Α,Ὁ. 864. ΤΒδ βἰμαρίο ἔδοῦ 18, {παῦ {η6 ὀδῆομβ αἰἰγιρυίοα ἰο {818 
ΒΥΠΟΑ ΟΥ̓ ΘΟυΠ61] ἃτο (86 θαυ ]θϑὺ οχίδηΐ, ΒΟ ἢ ρσίγο ἃ ἔοσημδὶ οδία- 

᾿ ΟἵὨ 8]} (86 ναγίουβ ορίπίοηβ ὙυΒ] οἢ μανὸ Ῥδθὴ ταδί ηἰδίηθᾶ σοποοζηΐπρ [06 ῬΟΥΒΟΠ ὙΠῸ 
ἤτβί οοἸ]οοὐἰοα [6 οδηοη οὗἨὨ ἴ0 Νονν Τοδίδιωθηϊ, (6 τηοβὲ ζϑῃ σαὶ βθο8 ἰοὸ δ6, [μὲ {π6 
ΒΘΥΟΙΆΪ ὈΟΟΚΒ ΟΓῸ ΟΥ̓ ΠΑΙ]Υ σΟἸ]Θοιοἃ ὈΥ δι. Φοδη ;---- δὴ ορίηΐοῃ ἴοσ πο τθ6 ὑδδιὶ- 
ΤΩΟΠΥ͂ οὗ ΕΟ ῖι8 (Η δι. Εἰοςο]. 110. 111, 6. 24.) 18 ὙΘΣΥ͂ ΘΟΠΒ ἀΘΠΕΙΥ αποίοα 88 δῇ ἱπάϊϑρυῖδ]θ 
Δ ΒοΥὙ. Βαὶ ἰΐ 8 ἴο 06 οὐδβογυβᾶ, βαῦβ Μοββοίτω, (παῖ, δ] οννίης ονθη τμ6 Βἰρῆαβὲ ἀ6- 
ξτοο οὗ μοῖρα ἴο ΕἘαΒΘὈΪ 168 δ ΠΟΥ ν, ποίησ ΓαγΠοΣ οδη Ὀ6 ΟΟἸ]οοϊοα ἔγοτλ μἷ8 ᾿ψογὰβ 
ἴμδη {πὶ δὲ. Φοῆπ δρργονϑὰ οὗ τῆ Οὐοβρϑὶβ οὗ Μαιίίμον, Μαγκ, δηὰ 16, απὰ δα δὰ Ηΐδβ 
Οὐ ἴο (Π6πὶ ὈΥ͂ ΨΔΥ ΟΥ̓ ΒΕΡΡΙοπθη. (ΟΠΟΟΓΗΪΩΡ ΔΗΥ͂ οὗ [ΠπΠ6 οΟἾΠΕΓ Ὀοοΐδ οὔἨ (6 Νοιυ 
Τοδίδπιθηϊ, Επιβο οἱ π8 18 ΤΟΙΔΙ]Υ͂ 8:1Θηϊ. Μοβῃρὶ μι Β (ὐοπητη θη δγῖοβ, (γα ηβ]αιθὰ Ὁγ Μτ. ὙΊ1ἀΑ], 
ν0]. ἰ. Ρ. 151. ϑίοβοϊ, ἰῃ ἰδ Ἰθαγποὰ Οοιημπιθηΐαο ΟΥἶοα ἀθς Τιργογασα Νον, Τοβῖ. (ἃ- 
ΠΟῸΠΟ (ρΡΡ. 108. δὲ δ6ᾳ. ϑγο. ΕὙΔΗΚίοτί, 1755), Βα8 ρίνθῃ [Π6 ορὶπίοπβ οὔ Επβ, Γηρα, 
Ἐτοκίυβ, θϑοᾶννοῖ!, τ αἰηρα, δηὰ αρη. Ηθ δἀορίβ ἴΠ6 ᾿δ5ὲ, ῃϊοἢ ἴῃ βαθείαποο σοῦτο- 
Βροῃὰβ ννλ ἐμδι Δρονυ αίνθη, δῃὰ ἀοίομαβ Ὁ αὖ σου βί ἀθγαυ]ο Ἰοηρί, [Ιυϊὰ, ΡρΡ. 118. οἱ 58}. 



ΟΥΓ ἐδε νειυ Τεδίαηιεηί. θό 

Ἰοστιο οὗ {16 ΒΟΟΚΒ οὗ {86 Νουν Ταοβίδηιθηί, ὙΠοσα ἴα, ἱπ4 664, ΘΥΘΡῪ 
ΤΟΆΒΟῚ (0 θ6 116 ν6 ἐμαὶ (86 ὈΊΒΏΟρΒ ὯῸ 6 γ6 ργοβοηΐ δ Τδοαΐοθα αἰ 
ποῦ Ἰηθ8ῃ ἴο βοίι]6 {π6 σδῆοῃ, θα ΒΙΏΡΙΥ ἤο τηθηΐίοη ἴἤοδβα ὈΟΟΪΚΒ 
Δ ΙΟἢ γα ἴο 6 ΡυΌΠΟΙΥ τοϑα.}Σ Αποίπου γθᾶβου ὮΥ {ἢ 6 ΘἈΠΟΏΪΟΔΙ 
θοΟΚ8 τ γα ποῦ τηϑη οηθα Ὀοΐογο {ἢ 6 ρῬγον 6121] ΘΟΌ 01] οὗ 1,Δοαΐοθδ, 
18 ρΓαϑαηϊθα 1π (ἢ6 ῬΘΥΒΘΟΌ ΙΟΠΒ ο ὙὙ 16 ἢ {Π6 ῥγοΐίδθβϑουβ οὔ ΟἾγσίβ- 
{Δ ΠΥ ΤΟΥ͂Θ ΘΟΠΒίΔΗΓΥ ΘΧΡΟΒΟά, δηᾶὰ ἰπ {186 ψαηῦ οὗ 8 παίϊομαὶ 
ἐβ Δ Βῃγηθηὺ οὐὗὁἨ ΟἸΥΙΒΌΔΗΣΟΥ [ῸΣ βϑυθσαὶ οδηίαγῖθβ, τ ΠΟ ργονοπίρά 
ΔΏΥ͂ ΈΠΟΙΑΆΙ ΘΟΌ 6118 οὗὨἨἉ ΟἾἸγβύδηβ ῸὉΓ ἐπ6 ρυγροβα οὗ βου ηρ {Π6ὲΓ 
(Δη0η οἵ ϑοτιρίυτο.2Σ Βαυΐ {πουρῇ {πὸ πυροῦ οὗ {π6 ὈοΟΚκα ἐδιι8 
το γα ἃ8 Βδουβα δηα οδῃοηἶο8] γγ88 ποῦ ἴῃ {π6 ἢγδί ἰπϑίδπος ἀδίου- 
ἠϊηοα Ὀν {π6 ΔϊΠοΥ Υ οὗἨ Θου πο 118, 6 δῇ ποί ἰο ἴῃ ὑποογίδι ἰΥ 
ΘΟΠΟΟσηρ {Π 6 }Γ ΘΘΠΌΪΏΘΗΘ88 8ηα δα η(ΟἰΥ, ἴῸΓ ΒΟ ἢ τὸ Ὠανθ 
ἸΠΠΠΙΓΟΙΥ ἸΟΤΘ ἀθοίβῖγα δηα βαὐβίβοιοσυ δυάθηοα ἰθδη ΜὙ͵ὸ πᾶνα ἴῸΓ 
(16 ὑγοδυοίίζοπθ οὗἠἨ ΔΎ δποϊθηῦ οἰδβδίο δυΐμοσϑ, ΘΟΠΟΟΓΏΪΏ ΩΣ ὙΠΟΒΘ 
δ. ΠΘΏ 688 δηα ἀλ ἀρν τόνον Ὧ0 ἀοιμδύ νγὰϑ Ἔνϑσ δηξου δι ηθα. 

1Π. Ὑῦε τϑοοῖνο {π6 Ὀοοΐβ οὗ 6 Νονν Τοβίαπιοπξ 88 [Π6 ρζβϑηυ]η6 
πότ οὗ Μαιίμον, Μαγκ, υΚο6, Φομη, Ιδυ], δηγ68, Ῥαΐοσ, δὰ «υάς, 
ἴον ἴῃ: βαπ16 ΓΘΆ80ὴ {πε 16 τϑοϑῖγα [Π6 ὙΓΤΙ ΩΡ οἵ ΣΧ ΘΠΟΡ μη, οὗ Ρο]γ- 
δῖα, οὗ ὕφβασ, Τδοϊίαβ, πὰ Ουϊπία8θ Οὐγάμβ; ΠδΙΏΘΙΥ, θθόδιδο γγ6 
αν {Π6 πὶ ογτυρίοα ἰοβσαοηυ οὗὁἨ δρθ8 [0 ὑμῖν φζ ΘΠ ΏΘΏΘΒΕ, δπά 
6 ἴδΔΥ6 ΠΟ ΓΘΆΒΟῚ ἴο βυθρθοῦ πηροβιίοῦ, ΤῊΪΒ ἀγραπιοηΐ, ΜΙΟἢΠ46118 
ΤΟΙΏΆΓΪΒ, 18 ΤῸ Οἷ ΒΙΣΟΠΡῸΣ 6 ΔΡΡ]]6α ἴο [π6 ὈοΟΪΒ οὗ 6 ΝεῖῪ 
Τοβίαιηθηΐ [δὲ ΒΘΩ ΔΡΡΙ6α ἴο ΔΗΥ͂ ΟΕ ΓΙ ΏρΡΒ; [ῸΓ (ΠΕΥ͂ ἡΧ6 70 
ΔηΠἀγοββοα ο ἴαγρθ βοοιθθθ 'ἱπ ψ]Δ6]Υ αἰδίδη ραγίβ οὗ {86 ψου]ά, ἴῃ 
ἩΠΟΘ6 ὈΥΘΒΘΏΘΘ (ΠΟΥ͂ ΘΓ οἰΐοη χοϑα, δῃὰ σψόγὸ δοκπονιοαρσοα ὮγῪ 
ἔδοτα ἴο Β6 {86 υυϊηρθ οὗ [Π6 δροβίῖθβ. ὙΒοτοαβ {Ππ6 τηοβῦ διϊπϑηΐ 
Ργοίδπο τυ ηρθ, {πδῇῷ ἀγὸ 80}}} οχίαπί, οτ δααἀγθεβοα ΟὨ]Υ ἴο 1πάᾶ]- 
γἹ 0.818, ΟΥ ὉὉ ΠΟ ῬΘΥΒΟῺΒ δ 41}: ὅπὰ γχὸ βάν πὸ δ ΠΟΥ Υ ἴο ϑῆστα 
{δαῦ (ΒῸῪ στο σορᾶ ἴῃ ΡυΝ]1ο; οἡ {86 ΘΟΠΙΓΑΙΥ, 6 ΚΠΟῪ {μαΐ ἃ 
᾿θοταὶ οἀυοαίου νγ88 ὉΠοοσώσλοη, ὈΟΟΪΘ ΘΙ Βόδγοθ, δηᾶ ἐπα Κηον“- 
ἰοᾶσα οἵ {βοτὰ νγᾶβ δΘομπβηθα ἴο 8 ἔδνν ἱπᾶϊνιάιι418 1 ΘΥΟΓΥ πδίϊοηῃ. 

6 Νοὸν Τοβίαμηιθηϊ γγχὰ8 ΓΟϑα ΟΥΟΣ ἰἤγοο αὐδτγίογβ οὗ {86 που]ά, 
ΜὮ1]6 ῥγοΐδπθ Ὑυϊίουβ ἡγοῦο ᾿Ἰπϊ 6 ἴο Ο᾽6 πϑῦοη ΟΥ̓́ΌΟ ΟΠ6 ΘΟΙΠΊΕΣΥ. 
Αἢ υπ᾿ϊπίοχτιιρίοα βιιοοοδβδίοη οὗ Ὑ τ ο Β, ἔγομη {Π6 δροβίοὶο αρὸ ἴο 
ἴμ6 ργοβθῃῦ ἔληδ (ΠΙΔΗΥ͂ οὗ ὙΒΟΠλ γ6ΓῈ πλθῃ οὗ αἸβυϊ ρθη θα ᾿ραγηηρ 
ἈΠ δου 6 688), ΟἸΠΟΥ αποία (86 ϑεοτοα ΥΥ τ πρθ, ΟΥἩ ΤΔΆΚ6 ΑἸ] 5108 
ἴο ἴβοπὶ; δηά ἴδθϑθα αυοίϑιϊοηβ δηα 8]}π|8] 08, Α8 Ὑ1}} Ὀ6 βῆονῃ ἴῃ ἃ 
δβυθδεααποηῦ Ρᾶρ6, 8.6 τηϑᾶβ ποῖ οὐἱγ ὈΥ͂ ἔτη β, θὰ: 4180 ΕΥ̓ ΘΠ ΘΙΙΐ68. 
ΤῊΙΒ οδηποὺ δ6 αϑϑοσγίοα οὗ [6 Ὀοβϑὲ οἰαϑβὶς δ ΠΟΥ; δηα 88 ἰγβηβ] τ 0} 
οὔ ἴῃ Νονν Τ δίδιμμθηϊ ἡγοῦ τηϑδ ἰπ (Π6 ββοοπάᾶ δοηΐζυσυ, ᾿ ΒΙΟὮ ἴῃ ἴῃ 
ΘΟΌΓΒΕ Οὗ ΟΠΘ ΟΥ̓́ΪΝΥΟ ΘΘὨΓΕΓ168 ΠΟΤ ὙΓῈΓΘ σΊΘΔΙΪΥ τ] 1}0}164, 10 θΘοδταΘ 
ΔΌΒΟΪ ΘΙ Υ ̓πηροβϑὶ Ὁ]68 ἴο ἴΌΓΡΘ Ὡδν ὙΓΙΙΏΡΒ, ΟΥ 70 ΘΟΥΤρᾧ ἐμ6 βαοσϑᾶ 

1 ΤῊΐβΒ 16 ονϊάθμς ἤοτι [86 πογὰδ οὔ ἴδ, ΑἣῪ «ἴηι οδηοῃ:---Οὐ δεῖ ἰδιωτικοὺς ψαλμοὺς 
λέγεσθαι ἂν τῇ ἐκκλησία, οὐδὲ ἀκανόνιστα βιβλία, ἀλλὰ μόνα τὰ κανονικὰ τῆς καινῆς καὶ 
παλαιᾶς διαθήκης.--- “ Ῥγίναϊα ῬΒ88]Π)8᾿" [οΥ ῬΒΔΙ 8 σοτηροβοὰ ὉΥ ῥγίνδαϊο Τ06}}} “ γησδβὶ ποῖ 
ὕο τεδὰ ἴῃ ἴδε ΟΒυτοΝ, Ὀὰξ ΟὨΪΥ ἴ86 σβποηΐοδὶ ὈοοκΒ οὗ 86 Οἷὰ Τοδίδσηθηι. "ἡ Βεγυεγοερὶϊ 
Ῥρηάοοί: Οδποπῦμ), ἰοπι. ἱ, Ρ. 461. ὙΒο Βον. Β. Ε. Ῥοδίοοις μδ8 οὐἹ εἰ 81} 7 ἐχαρϊποὰ 
ἴδιο 1,λοάϊοεδη οδδοη ἰπ Ὠἷ8 ΗΪδίοσυ οἵ ἔθ δποη οἵ [86 Νονν Τοδίδιηθηὶ, ΡΡ. 496---508. 

" Βγ. ΤοτοϊποΒ Ε]οτηθπιδ οἵ ΟἸτἰβείδῃ ὙΠ ΘΟΙΟΘΎ, νοὶ. ἱ, Ρ. 270. 9οπεβ οὐ 186 Οβηοῦ, 
τοῖ. ᾿. Ῥ. 41. Οχίοσὰ, 1798. 
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(οχῖ, ὉΠ]|688 γ78 ΒΌΡΡΟΒΟ ἰδαῦ τβϑῃ οὗ ἀἰογοηΐ πδίϊομβ, θϑη πιο θ, απ 
Ἰαησυδρθδ, δηᾶ οἴὔθηῃ δ χοθθασηΥ ΒΟΒΙ1]6 ο θδοῖὶ οἶδμα, βου] αἱ 
ἽἌΔΡΤΘΘ [ἢ ΟὯ6 ἔοσροτγ. ΤΊθ δυρυμθηῦ 18 80 βίγοῃρ, (μδ΄, 1 γγὸ ἀΘΩΥ 

τὸ {π6 δυϊποπίοῖν οἵ ἰδ6 Νὸνν Τοβίδιηθηΐ, ͵ὸ σοΔΥ 1 ἃ ἰδβουδβεαπά 
υἶταθϑ ζυθδῦοσ Ῥσορσι θῖν το͵θοῦ 81} {ῃ6 οἵβὲὺ τυ πρβ ᾿π [86 που]Ἱά; --- 
6 ΙΔΥ ΘΥΘῺ (ΠΓΟῪ 88146 δυμηδη ἰθβίοηγὶ Βαῦ 88 {118 βυβ)οσοί ἷ8 
οὗ {86 ρστοαίοβὲ ἱτωρογίϑμοθ (ον (6 ἀγρυμπλθηςδ ἰπδὲ ργουα {86 δ Β6ῃ-- 
τοῖν οὗ {6 Νον Τοβίαπιθηΐ 4180 ρσουα [86 συ οὗ ἰδ6 ΟἸχιβεδη 
ΤΟ ]]ρΊ101), γγ6 888}} ΘΟΠΒΙἀδΓ 1Ὁ τΊοΥ6 αὖ ἰϑηρσία ; δῃὰ μανίηρ σϑ βῆοτεῃ 
{παὺ 6 ὈοΟΙκΘ, τ] Οἢ σοσροβθ [86 οδποι οὗ {86 Νὸν Τοϑίαμηθπί, ὅσ 
ποῦ θρυγίουβ, γ716 88.4}} ὈΣ ἢ ΘΟμΒΙ ἀδν [86 ΡῬοβιίῖνθ ϑυάθμοο ἴον (μοῖσ 
δα ομ λον. 

Α ρσομυΐῃθ ὈΟΟΚ, 88 γα τοι ΚΟα, 18 ὁπ6 τειτθῃ ὈΥ (86 Ρ6γ- 
ΒΟ ὝΠΙΟΒ6 ΠδΙῺΘ 1ὖ ὈΘΔΙΒ 848 18 δΔυῖδοῦ ; (Π6 Ορροβὶίθ ἰο σϑηυΐπο 18 
ϑριιγίοιδ, ΒΌΡΡοΒΙ αὐ]ουΒ, ΟΥ, 88 Βοὴ6 ΟΥ̓ 108 ἴδῃ 1ὑ, »ϑεμαορίσταρλαΐ, 
ἰδαῦ τ ΠΙΟΝ 18 οἰδη ΘΒ 6]. Ραῦ ἴῃ {πΠ6 ρ]Δο6 οὗἩἨ δποίμοσ. Τῇ γϑαϑοὴβ 
ὙΏΟΝ ΤΩΔΥ ἱπάμοοθ ἃ οὐἱῦο [ὼ ϑυδβροοῖ ἃ ΟΣ ἰο θ6 βρυχίουβ, 8.6 
βίαια Ὁ ΠΑ ΥΚΙΝ ἰο Ἀ6 {π6 Ο]οσίηρ : --ς 

1, θη ἀουδίβ αν Ὀθθῃ θηίοσγίδι θα ἔγοιη 18 ΔρῬθδγαηοθ ἴῃ {86 
πο], τ Βοί ΠΟ 10 ργοοοοαοά ἔγοτα {6 δυῦμοῦ ἴο Ῥ Ποιὰ 10 18 δβοσι θᾶ : 
--2. δ; {δο ᾿τπητοαϊαΐο ἔγλθμαβ οὗ [86 ργούθηαρα δυΐίθοσ, τὸ ΟΓΘ 
ΔὉ]6 ἴο ἀδοῖϊάθ ροὶ {π6 βυρ᾽θοῖ, ανὸ ἀδηῃϊθα 10 ἴο Ὀ6 ἷ8 ργοἀυσίοι : 
-- 8. Ὑ Βοὴ ἃ Ἰοῃρ βουΐθβ οἵ γϑδσβ 88 δἰαρβϑα δι ἢ18 ἀθδίῃ, ἴῃ συ Β 1 ο ἢ 
{86 ὈΟΟΙΚ νγα8 ἀππονη, πᾶ ἴῃ οἷ 10 τηυϑὺ ἀν  ἀΔὈ]Υ παν Ὀ66α 
ταθης]οηθα Δπηα αυοίοα, Παά 16 ΤΘΑΙῪ Οχιβίοϑα ; ----4, ὙΒΘη (86 βίγ]8 
18 ἀπογοιύ ἔγομι {πα οὗ Βῖ8 οἴ ΟΣ ὙΧΙΌΠΡΈΒ, ΟΥ, 1π 6886 Π0 Οἶδοὺ γϑιηδῃ, 
αἀἰβδογοηῦ ἔσομαι ἐμαῦ  Π1ΘὮ τοῖρῦ ΓΟΑΒΟΠΘΌΪ Ρ6 οχροοίοα ; ---ὅ. ΒΘα 
ουθαΐβ ΔΓῈ σου θα πο Βαρροποα ἰαίοσ ὑπαὶ 86 (πα οἵ ἐμ6 ργϑ- 
ἰομάρά δυΐδον ;---- 6. ὙΆΘῺ Οριπίομθ 8.6 δανδῃοϑα τ βῖο οοπίχδαϊοξ 
{ποθ6 ἢ 18 ΚΏΟΏ (0 τι ηὐδὶη ἱπ ΠῚΒ ΟἾΒΟΥ πτϊηρθ. ὙΒουρὮ {88 
Ἰαυνεσ δρυγηθηῦ δ]οπα 1688 ἰο πὸ ροβιἔλνα ΘΟ ΌΒΊ0Ὲ, Β' 66 ΘΥΘΥΥ ΤΏ8} 
18 180]6 ὕο ομδηρα 818 ορἱῃ!οῦ, ΟΥ, ὑπτοῦρ Τογροί ] 688, ὑο ναΥῪ 1ἢ 
186 οαἰγουμηδίαποοθ οὗ [π6 βϑὴβ χοἰδίίοῃ, οἵ σι βιοἢ «086 ρ 8, ἴῃ 18 
Απθαυο8 δπα Ὗγασ οἵ [89 68, δἴογαβ ἃ βί σι Κιηρ ΧΙ ρ]6. 

ΝοΥ͂, οὗ 411 (π686 ναγίουβ στουῃαβ ἴῸσ θην ὴρ ἃ ἡγοῦ ἴο 6 μοπυΐηθ, 
ποῦ ὁη6 ο8} δ6 Δρρ)]16ἃ ὙΠῺ υδίοα το 86 Νὸνν Τοδίδιηθηί, ΕὟΣσ, 1π᾿ 
{86 ,γ8ὲ Η]δοθ, 10 οαπποῦ Ὀ6 βῃονχῃ {παῦ ΠΥ ὁη6 ἀουλίοα οὗ 18 Δ ἢ 6ῃ- 
(ΟἸΤΥ πὶ 186 ρατῖοα ἴῃ τ μῖο 1 ἢγϑὺ Ἀρρθαγοᾶ; ----- ϑεοοπαάϊΐν, πὸ δποϊϑηΐ 
ΒΟΟΟΌΩΐΒ ΔΓΘ ΟἹ ΤΘΟΟΙ, ὙΒΘΏΟΘ ὙὙ6 ΤΑΥ͂ ΘΟΟΠΟΙιἀδ 1 ἴο θ6 ΒρυΓΙΟυΒ ;---- 
Τλίγαϊν, τὸ ΘΟΠΒΙἀοσ Ὁ ]6 ρατϊοά οὗ {ϊπι8 δἰαρβοά αἴον {μ6 ἀθαίῃ οἵ (88 
ΒροΒβίΪ68, ἴῃ ψμῖο ἰδ6 Νὸν Τοβίδιιθηῦ γἃ88 Ὁ Κηότῃ ; Ραΐ, οη {8 
ΘΟὨΥΓΑΓΥ, Ὁ 18 τηδηθοηθα ὈΥ ὑπ6 Ὁ ὙΘΥΥ͂ ΘΟΠ ΘΙΩΠΡΟΓΆΓΙΘΒ, δηα {Π6 
δοοοιῃίβ οὗ Ὁ ἴῃ (ἢ6 βοοοπαὰ οϑῃζυσΥ 816 δ50}}} ΤἸΟσα ὨΌΣΏΘΓΟῺᾺΒ ; ---- 
Τοιγίλίν, ὯῸ ἀὐρυμηθηῦ οδὰ θ6 Ὀγουρμῦ ἴῃ 118 ἀϊδίου ἔγοτα {86 
πϑίαγο Οὗ {86 βέγ]6, 10 Ὀοΐηρ Θχδοῖν βυσῇ 88 τηῖρσΐ θ6 ἐχρϑοίθα ἔγομν 
(86 δροβί]θβ, ποὺ Αὐΐο, θυῦ ΨΦ 618} Οτθοκ; - Εὐλῖν, τὸ ἔδλοΐβ ἀτθ 
τοοοσαθαὰ το ΒαρΡρΟμΘα αἴΐοσ {μοὶσ ἀδδί ; --- αδέϊψν, πο ἀοοίσί ποθ 
ΔΓΘ τηδιηἰαὶποα ὙὩΟΝ οοπίγασιοῦ (86 Κπονχῃ ὑδηοίβ οὗ ἰδ6 δυΐδοσα, 

} Ἐπογοεϊυρεράϊα Βυϊδηηΐςα, νο]. χυὶΐ. ῥ. 185. ϑὰ οὐϊέ, 
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βἷθοθ, δαϑιἀθ {Π6 ΝΘ Ταβίδιηθηϊξ, πὸ τυσιηρβ οὗ (86 δροβίϊθβ δγθ ἴῃ 
Ἵχϊβίθῃοθ. Βαυΐ, ἴο (86 ποποὺγ οὗ 186 Νὸ ἡειιμαροὶ θ6 1 βροκοη, 
10 ὀομίβι δ ΠυΙΔΘΙΟῸΒ ΘΟὨ ΓΔαΙ ΘΠ ΟὴΒ ἰὼ ἴπ6 ἰοηοίβ δηα ἀοοίγ 68 οὗὨ (86 
ΔΊ ΠῸ 18 ΟἿ {Π6 βοοομά δῃὰ ἰδιγὰ οϑηϊυγίθδβ; ΒΟΒ6 ΤΩ ΓΑ ΠΥ 18 αἰ ογοπὶ 
ἔτοιῃ ἰδὲ οἵ 86 (ἀοβροὶ, τ ΒΊοἢ τοοοιητθηᾶθ ἔοσί τυ ἀδ δηα Βα Τα Ἰ88: 0 ῃ 
(0 Ἀπδυο 86 6ν1]8, πε ποῦ {παὺ Θη μυδίαϑο ἈΓΔΟῸΓ [ῸΓ ΠΥ τ οπιὶ 
ἴοσ ψ ΒΙΟἢ (Πο86 οοηίτῖο8 αῦὸ αἰ ρου ϊδηοα, ΤῈ Νον Τοβίδπιθηΐ 
8180 αἰ .668 ἴο ΘΕΓΘΙΟὨἶο8, ὙΠΙΟἢ πῃ 186 ΓΟ] οὐτηρ᾽ ἀρο8 τὰ ἀἰδιιβοᾶ 
ΟΥ ἈΠΚηοννη ; 81} τ] ἢ Οἰτουχϊηδίβηοσβ 1π|8}}}0]γ ἀδτηοποίσχαίο ἐμαὺ ἰδ 18 
ποῖ ἃ ργοσυοίίοῃ οὗ ΘΙ μ6. οὗὨ [μοβα δϑῃίατσθβ. 

ΙΝ. Ετοπὶ ἰμ6 ῥγθοθαϊηρ σΟὨΒΙἀΟΣΑΙΙΟΩΒ 1 18 ουὐἹάδπὶ {πὶ ΤΠ6ΓΘ 18 
ποὺ {πΠ6 8:81 6ϑὲ τθαβοῃ 10 ἀουδὲ ὑμαὺ {π686 ὈΟΟΪΚκα ΓΘ 88 δου] Υ͂ 
θοηυἶπ6 88 186 ταοδὺ παρα ]6 όσα οὗ {π6 ασθοκβ δμὰ Βομηδηβ. 
Βαὶ ἰδαῦ {86 ραοῃυϊηθηθδ8 δα δυςποη οἱ οὗ (86 Νονν Τοθίδιηθηΐ ἀο 
ποῦ Γαδῖ ΟἹ ΠΊΘΓΟΙΥ πορδῦνο ργοοῦ, ψγ͵ὸ μβαῦθ ϑνυϊάθησα 86 πιοβὺ ἀϊγοοῖ 
8 ροβιεῖνθ τ ]οἢ σδῃ ὍΘ ἀθδβῖγοα, δπα [8]8 θυ άθῃμσθ τηδῪ 6 ἀὐτδηροᾶ 
ὉΠ6ΘΡ [Π6 0] ονἱηρ μαβαβ; Ὡδλοὶγ, 1. ΤΠ Ζηροεείδιϊιέν 977. α ογ- 
φεγῃ, δυϊβιαρ ἔγουη ἰὴ 6 πδίαγο οὗ 186 ἰδίην ἰἰβοϊ; -- 2, Εἰσίεγπαϊ οΥ 
Ηϊειοτίοαὶ υΐάσποε, ατὶδῖτρ ἴγοτὰ (86 δῃοϊθπὺ ΟΠ γϊβδη, “} ον δὴ, δηά 
Ἠραίδοη ὑδϑπηοηΐθδ 1ῃ 118 [ἈνΟΌΣ, δηα 4180 ἔγομα 6 δῃοϊθηΐ νΟΥΒΙΟῊΒ 
οὗ (ἢ Νενν Τεβίδηρηΐ, τ ΠΟἢ. γαγα τηδα6 ἰηΐο νυ ουβ Ἰδηρσίαροδ ἴῃ 
106 γῈσῪ ἢσγϑῦ αρϑϑ οὗ 16 ομυσοῖ, ἀμὰ ἡ ΚΙΟΐΝ νυ ΒΟ. 8 ἀγα 81}}} οχίδηϊ ; 
'π- δηά, 8. 7πέεγπαϊ Εσυΐάεποε, ατιδιηρ ἔγοτα 186 οπαγαοίοῦ οὗ {(ῃ6 Ὑτὶίοσϑ 
οὔ [86 Νοὸνυν Τοβίδμιθηϊ, ἔγοια 118 ἰδησυδσο δπα βίγ]6, τότ {16 σἰγουτῃ» 
Βίδ 14} }ὺ οὗὨ (6 παγγδίνθ, δῃα ἔγομῃ ἴῃ 6 Ὁπάθδιζηθα οοἰϊποιάθῃοϑβ οὗ 
(86 δοοουμιίβ ἀοϊνοσοά ἴῃ ἰδ6 Νὰ Ταβίδιηθης τι {86 ἰδίου οὗ 
ἴμοδα ἔλμλθει. 

1, 7Ὺὲ ἹΜῬΟΒΒΙΒΙΣΙΤῪ ΟΕ Α ΕΟΒΟΕΒΥ, αγίεῖησ ἥοπι δε παΐμγε οὗ 
ἐδε ἰλίπο ἐξδοῖῇ, ἐε ευϊάφηί. 
1 ἰβ ᾿παροδβιθ]ο ἰο δβίδ 188} ἑοσροα τυϊηρβ 88 αμέλεπέϊσ ἴῃ ΔΏΥ͂ 

Ῥίδοα τθοχα ὑπο Γ6 ΓΘ ῬΘΥΒΟΏΒ ΒΙΤΟΠΡῚΥ ἱπο] πο δηά ν6}} αὐΔ]1ῆἀ ἴο 
ἀρίοοί [86 Ἰταια. 
Νον [86 96νγ͵ ψόγο (ἢ6 πιοϑὲ νἱοϊθηΐ δϑηθιϊθβ οὗ ΟἸ τ ΒΕΔ Υ͂ " 

ἰμ6Ὺ Ῥὰΐ 118 ἔουμάοσ ἰο ἀδδί ; {μ 6 Ὺὺ ρογβθουΐθα δ18 ἀἸβοῖρ]6θ8 τ 1 
ἸΏ 4 680]6 ΓΌΓΥ ; δῃά [Π6Υ ΓΘ δῃχίοιϑ ἰὸ βί 166 (Π6 ποῪ σϑ! ρίοῃ ἴῃ 
ἰῷ τ. 1 (86 νιϊηρβ οὗ 16 Νὰ Τοβϑίδιηθηῦ πα Βδθῃ ἰογροί, 
ποῦ α ποί {Π6 “96.718 δάνο ἀοίθοιθα {Π6 ᾿τηροδίυχο ἢ [8 ἴΠπ6Γ6 ἃ Β]ῃρ}6 
Ἰηβίβῃοθ Ο Τοῦτα, ΨΈΘΣΘ ἃ ἔδυ ἱπάϊνιἀυ8]8. ἢανα ᾿ἱπιροβθα ἃ Πἰβίο συ 
ρου (86 ποΥ]α δραϊηβῦ (μ6 ὑδβ τον οὗ ἃ σΠ016 παοη ἢ ου!ά ᾿ 
ἴδε ἐδ  τδηίβ οὗ Ῥαϊδβδίπθ Βαανα σϑοοϊνοα π6 (οβροὶβ, 16 (867 Βαᾶ πού 
᾿ιδὰ βυβῆοῖοπε ονυϊάθηοα {μδὲ 6δι8 ΟἸγὶϑὲ σθαι ]ν Δρρβαγοᾶ δηιοπρ {Π θὰ, 

" ΜΙΟΝΔοΙΙο᾽ ε Τηἰτοἀποιίοη, νοὶ. ἱ. ΡΡ. 25---80. 
5 ὙἩΝΏοκδ 106 μόρα, Ὁ ὉΠ δ. ΟΟΟΘΒΓ]]Υ τηδὰθ δὲ (ἢ 6 οἷοδο οὔ 106 οἰιύθθηι ἢ οὐ ΤΥ Ὁ 

Μυ, Ἰτοϊδηὰ, Ἰαπίοσ, ἴῃ δἰβ οοἰοὈγαῖοὰ Κ'Βα κβροσίδη Μαημβοσὶρίδ, [πῃ6 ἐδογι σίου οὗἨ νὩὶς 
τὰς ἀοϊροίεα ὈΥ Μτ. Μδίοηο, ἴῃ ἰδ τη δ βίο “ Ιπαυΐγγ ἱπῖο ἔπθ ΑὐἸ Βα πεο Υ οἵ [6 Μ|6- 

ῬδροΙΒ δὰ [8] [πδβιγυσ 8 ΡΟΝ δμοὰ ΘΙΌΟΣ 24. 1795, ΔηἋ διϊγὶ υϊοὰ ἴο 
᾿ Θπεοη ΕἸ σα οῖῃ, δηὰ Ηδητγ, Εδτὶ οἵ ϑουϊπαιηρίοη." Τοηπάοη, 1796. ὅνο. Τὸ 

ἩΝΙΟΝ ΤΩΔΥ ΠΟῪ [1856] Ὀς δἀάεὰ [80 50-ο]1οὰ ὈοοΚκ οὗὁ Μοτπιοη; τβοβα ργθίεποθβ ἴὸ 
Γχνίαο δ ΠΟΥ ΕΥ̓ δζθ πιόοὶ οδοίυ δ! οχροθοὰ δηὰ τοίαιθα ὃγ Μι. Τ. Ἢ. ". Τδυγ εν ἴω 
“ἼῊο Μοιτηοπΐθ οσὴ Βοοῖ; οἵ, Μοττωοηίδπι ἰτἰϑὰ ὉΥ ἐξ ον Βιδηδατάβ,-- δδδοη δηὰ 
δεσίρίαγο." Ιοῃάσοη, 1856. 8γνο. 



θ8 Οη ἐδε αἰεπεΐπεηο88 απ Δ ιμξοηπεϊοϊέν 

δηα ρογίοσιηϑα [Π6 ΤΩ]ΓΆ0168 βου δ6α ἰο Βἷπι ὃ ΟΥ ψου]Ἱὰ {86 ΘμυτοΒ68 
αὖ Ἐοπιθ οὗ δὖὺ Οουϊπίμ ἤᾶνα δοκηον]οάσοα [Π6 ορίβι]68 δα ἀγθββϑα ἴο 
[ποτὶ 88 {86 σα μαϊπθ ΌγΚΒ οὗ ϑαϊπῦ Ῥαυΐ, ἢ 6 πδᾶ πουϑὺ ργοδομοϑᾶ 
ϑιηοηρ ἰδοῦ ΟΥ̓́, Βρροβίῃηρ, ΔΗΥ͂ ᾿προδίου 0 δυο αἰθιηρίθα [86 
Ἰηνθηοη δπᾶ αἰ βισ ας οη οὗἨὁ νυ ηρβ που ΗΪ8 ὭδτηΘ, ΟΥ [8:6 ΠδΙΏ 68 
οὗ [π6 οὐΒῈῚ δροβί]θβ, ἰ8 18 ροββι 86 ὑπῦ [Π6Υ οου]ὰ Βανθ Ῥθθη σϑοοϊνϑᾶ 
αι πουῦ Θοπ τοῦθ ἴῃ 411 {πὸ ΟἸγΙϑεδη δοτασηππιί168 οὗ {86 ῃτθθ 
ΘΟΨΘΟΙᾺΪ αυαγίογβ οὗ {πΠ6 ρσίοθρο ῦ Υ͵ο τιϊσηῦ 88 Ὑγ6}} δἰζετηρύ ἴο ῥγῦονθ 
ἰδὲ 1π6 Ὠβίοσγ οὗ ἰδ τοϊοτστωδίοη 18 {π6 ἱηνθπίίοι οὐ δἰβίουβη8, δπά 
{μπαῦ πὸ ΓΘ  αΠ]10 ΠΑρραπϑα ἴῃ ατοαῦ Βυιίδϊῃ ἀυγίηρ [86 βανθηίθομίῃ 
ΘΠ ΤΥ, ΟΥ ἴῃ ΕὟΔΠΟΘ αυτχὶπρ {π6 αἰ μύθθηἢ σϑηΐυσγ, ἀπὰ {86 γϑί 
βἴθθθη γϑᾶγβ οὗ {Ππ6 πἰποίθοηῃ οθηΐασγοὶ [πάρθ64, ἔτΌΤὰ [86 τρλγῖβ οὗ 
ἸπίθοΥ, ΒΓ Ρ]1ΟΣΥ, δηα ΠΟΙ ὨΙΟἢ ΘΥΘΙΥ͂ ΠΟΤῈ ρογνδᾶθ ἐπ 6 
ΤΙ ηρΡΒ οὗὨ [6 ἀρΟΒί 68, γγ716 ΤΩΔῪ Ὧθ οογίδίη παὖ (Π6Υ νου] ποῖ πᾶνθ 
αἰἰετηρ θα ἃ ΤΌΣΘΘΓΥ ; δηά, 1 ἴπον Βα τηδάβ [86 αἰξοτηρὺ ἴῃ {Π6 ἀρο8- 
[0116 ἀρ6, ἤθη {Π6 {πηρθ δ βαϊα ἴο ἤδυθ Ὠδρρϑηθα, δ ΓΎ ῬΘΊΒΟΙ 
τηυδῦ βανθ Ῥ66ῃ Β6Ώ810]6 οὗ {86 Ὀγροσγ. Α8 {6 νοΐϊυταθ, οΑ116α {86 
Νοῖν Ταβίδπχθηΐ, σομβϑίϑ οὗ βϑυϑσαὶ ρίθοθϑ ὙὨϊοΝ δγὸ ἀϑουιροὰ ἴο 
εἰσἢῦ ῬΟΥΒΟΏΒ, 6 ὁδηποῦ ΒΌΡΡΟΒΘ 1 ὑὁ ανα Ὀ6θὴ ΔῊ Πηροβίαγα; [ῸΓΣ 
1{{μ6γ Βαά πυιθη ἴῃ σοποοσ, {ΠῸῪ που] πού ἀπῆδν (88 ἴῃ 8 βιῦ86- 
αυοηῦ ρᾶρα γγὲ 5[.8}} β66 ἰμαῦὺ ἐμ6ὺ 40) 1ῃ δ᾽ σὺ ταδλίῦοσβ ; δπά 15 ὁΠ6 
ΤΩΔῺ ὙΓΟΐΘ {6 ψγ 8016, μοσα σου] πού θ6 βυοῃ ἃ αἰνουβιυ 88 ἯὧΘ 866 
ἴῃ 86 βίγ]6 οὗ {ΠπῸ αἰ ογθηῦ ρίθσθθ, [1 {Π6 Δροβί]θ8β σοῦ 41} ποπϑϑί, 
ΠΟΥ “66 ᾿ΠΟΆΡΔ0]6 οὗ ἃ ΤΌΥΡΟΥΥΣ ; δηᾶ 1 ΤΠ6Υ ΤΟ ΓῈ 8}} Κπδνθβ, {ΠΥ 
ὝΟΥΘ ὉΠΊ ΚΟΥ ἴο ἰΑΡΟῸΓ ἴο ΤΟ Π6Γ τηθη νἰτίθουβ. [{ βοπια οὗ ἔμοῖα 
ὝΟ͵Ο Ποηοβί, δὰ {πα τοϑί ομοαίθ, {π6 ἰδίίοσ. οουἹὰ ποὺ δανα ἀδοοϊνοα 
[6  ΟΤΙΩΘΥ ἴῃ τοϑροοὺ ἴο πιαίΐοσβ οἵ ἔαλοῦ ἢ ΠΟΥ 18 10 ργόραῦ]ο ἱμπαῖ 
᾿ηροβίοσβ σου] μαναὰ δἰὐθηιρίθα ἃ ἔὈΥΡ ΤΥ  ΒΙοἢ που]α μανο Ἔχροβρᾶ 
186 πὶ [0 ΤΩΔΗΥ͂ ἱποοηγθηΐθποοβ. Ηδβα ραγίβ οὗ (86 ϑβοσίρίατσ θθῈπ 
ἰἈρτιοαίθα ἴῃ (Π6 Βοοοηᾶ οὗ (μγὰ σοπίυτΥ ὈΥ ΟΡβοῦσο ρϑύβοῃβ, {86 γ 
ἔογρϑυῖθβ του αὶ ἤᾶγα θθθη σοὐθοίθα Ὀγ {π6 ᾿πἰο!]Προηΐ δπα γοϑρθοίβθῖθ; 
ἘΝῚ 16 ρίουβ δῃα Ἰ᾿ϑασγπθὰ τρϑῃ δὰ ἔογροα οογίϑιῃ ραββαρθδθ, {Π 61 
ἔγαυαβ, Βοονου ψ16}} Ἰηἰοπαοα, που] αν Ὀθθη αϊβοονοσθα ὌΥ {πὸ 
οδρίϊουβ δηα ἱπδιρηϊδοδληΐ, ΤΟ ΔΥῸ ΘΥΘΙ ῬΓῸΠΘ ἰ0 ΟΥ̓ Γ10186 {ΠΕΣ ΒᾺΡ6- 
ΥἹΟΥΒ ἴῃ Ὑἱγίαθ ΟΥ ΆΔ01|686. [1 (886 ἰοβοόδοσβ οὗ ΟΠ β αἱ ἴῃ ΟἿΘ 
Κίησάοτῃ ἐογροα οογίϑ! ἢ ηαμρμυλάι Οὗ Θοηρίυγα, {86 ΘΟρῖθ8 ἴῃ {86 
παπᾶ οὗ ἰαυίγθῃ τουἹὰ ἀἰβοουοσ βιιοἢ ἐΟΥΡΟΓΥ ; ΠΟΥ σου] Ὁ αν 
Ῥ6θῃ ροββϑίδ]θ ἰο οδίαϊῃ ογϑαϊῦ [ῸΣ βοῇ ἃ ὈΥΡΘΥΥῪ ἴῃ ΟἾΒΟΥ ὩΔΏΟΠΒ, 
Μαίδον, Μαρκ, Τὺ, δπᾶ «“ομη, Βανίησ ππἀογβίοοα ατσθοῖκ δπᾶ 
Ἡδοῦτον, {μοῖρ ἀο8ρ618, ψ Βἱοἢ ογο τ ὕθη ἴῃ {86 ἔοστηηοῦ Ἰδηρσυδσα, 
Ἰοη δῖ ΤΔΠΥ ΗΘΌΓΘΥ ΙΔΙΟΙΒ 8ηα γοσγᾶβ. Ηθηοθ Τὸ ΤΩΔῪ 6 οογίβῖῃ 
{πᾶ {π6 (ἀο8ρ6}]8 σγϑγθ ποῦ ἔογρϑᾶ ὈΥ [πο86 ϑαυὶγ ΟἸγιβεῖδιι υυϊίοτβ, ΟΥΓ 
αι ποτ (88 [Π6ΥῪ ἀγα 0841164, γγῖο ὑγθῦθ βίγδηροιβ ἰο ΗἩΘΌΓΣΟ, βίποα ἱῃ 
ΒυΟἢ ὁ84886 ΤΠ6Υ που]ὰ ποΐ δρουπᾶ νι ΗΘΌΓΟΥ νγογ 8 ; ΠΟΥ Ὀγ υϑη 
Μαγίγυ, Οτίζεϑ, οὐ ΕἸ ὑΡβδῃΐῃβ, βίμοθ [86 βἰ}]6 οὐ (86 ατθοκ τι ηρβ 
οὗ [8686 ἔλίμογβ αἰ ἴδ ἔγοσα {μα οὔ {η9 οβροὶβ. Τ,δβῦγ, 48 1η6 ΝῸΥ 
Τοδίαπλθῃῦ 18 ποὺ οαἰουϊαίοα ἰο δἄναμοθ {π6 ῥγῖναῦθ Ἰηϊογαβέ οὗ ρῥγίβδίβ 
ΟΥ̓ ΤΌΪΟΣΒ, 10 οοὐἹὰ ποὺ Ὀ6 ἔογροα ὈΥ͂ {π8 ΟἸΕΤΡῪ ΟΥ Υ ὈΓΥΙΠΟΘΒ; 

" Μι|οΝΔ6]} 18, γοϊ. ἱ. Ρ. 81. ἘποΥ. Βγίξ, γο]. χυϊὶ, Ρ. 185. 
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ὉΠ 848 115 ἰβδοθοσβ βυογοα ἢ ργοραραίηρ 1ἴ, δηα 88 1Ὁ Ῥδῶδβ ποὺ {89 
Θϑ 8 Ὁ 8 ῃ:6 ἃ το] σίου οὗὁὨ ΔΩΥ πδίοη [ῸΓ ἰπγθθ Βυπάγοα γρδγβ, 10 18 ρεὺ- 
(οὐ γ ἀρϑυτά ἰο 80 1 186 ΟΒΠΔΕ οὗ ρῥγἹθβίογβδεν, Οὐ τβθῦθ Ρ0]1- 
ἰἴοα] οομίγῖνβῃοα. ἸΝ ἴπγοθ δυπάγοα γϑᾶσγβ αἴνος ΟἾ γὶδί, πο τηδῃ 
μι Δηγ {Βῖηρ ἴο ἀγεδα ἔγοπη δχσροβίῃρ ἃ (ὈΥ̓ΡΟΣΥ ἴῃ (86 θΟΟΚΒ οὗ (86 
Νεν Τοβίϑιαθηῦ; θθοϑιβθ, ἀυγηρ ἰδαῦὺ ἄγηθ, ὑμ6 ΟἸ τἰβίϊδηβ μδά ποῖ 
186 ΡΟΜΟΙ οὗὨ Ῥυπμίβῃϊηρ' ἸΠ ΟΣ οσβ.Ϊ [10 τγᾶβ {πο γοΌ ΓΘ τωόσα! ]ν :π- 
Ροββῖ 16, ἔγοτῃ 86 ὙΘΙῪ πδίυσο οὗ {86 δίηρ, {παῖ [Ποβ6 θοοῖβ οου]ὰ 
δ6 ἔογρϑά. 

βαθαέβοίουγ 88 ἴδ6 Ῥγϑοθάϊηρ δυρυσαθηῦ ἴῸγ (86 ρσϑηυηθηθεθ δηά 
δυ μου οἰτν οὗἩ [86 Νὸιν Ταοβίδιηθηΐϊ, δυιβίηρ' ἔγοτλ (86 Ἰτη ροβϑὶ Ὁ] οὗ 
8 ΤΌΓΩΟΤΥ, Ὁπα ΘΒ ΟΏΔΌΪΥ 18, 

2. 77}λε αϊγεοί απα ροδίζυε ἐεδέϊπιοην ατὶδῖηρ ὕγοηι ἐδόὸ ἘΧΤΕΒΜΑΙ, ΟΥ̓ 
ΒΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΕΥ̓ΙΌΡΕΝΟΕ ἐδ ὃψ πὸ πιέαπβ ἵἩΓΕΥΟΥ ἐπ ἀδοϊεῖυοηε85 ΟΥ ἴηι- 
Ῥοτίαποο. ΤὨ8 ουϊάθποθ 18 [ὈσπΙΒηοα ὉΥ {86 (σίου οὗ δποῖδηϊ 
ἩΠΙΙΟΙΒ, ὙΠῸ μαγα αὐυοίοδα οΥ 84]1]υἀ6ἀ το {86 ὈΟΟΚΒ οὗ 86 Νὸνν 1ο5ίδ- 
τηϑηΐ, ΔΠα 4180 ὈΥ δηποϊθηῦ γϑυβίοηβ οὗ [86 Νοὸνν Τοβίδιηθηϊ, ᾿ἢ γαγὶοιβ 
ἰδῃσυᾶρθδ, ὙΓΙΟΝ 8Γ6 81}}} οχίδηξ, 7716 δοοὶξ ΟΥ ἐδε ΙΝειο Τεείαπιεηΐ 
αγε ψιοίεα οΥ αἰϊμάδαά ἐο ὃψ α εεγίε5 οΥΓ Οὐτγιβέϊαπ τογίζεγ, αϑ τοοῖϊ αα ὃν 
αὐἀνεγεατίεα ΟΥ̓ ἐλε Οἠτγίδέίαη ζαϊίδ, τοῖο πιαψ δὲ ἐγασεά δαοῖ ἐπ γοσιΐαῦ 
διιοοοδδοπ ἥγοπι ἐδ ργεδοηΐ ἔπι ἰο ἐδια αροξίοἰϊο αρε.3 
ΤΠ βοχύ οὗ ονιάθηοθ, Ὁγ. ῬδΙΟῪ [88 τϑιηδυκοα, “18 οὗ 411] οὐῇδσβ 

186 τηοδὲ τπιπα ΘΒΈΟΠΆ0]6, ἴπ6 Ἰοαδῦ 1180]6 ἴο ΔΗΥ Ῥγδοίδοδα οὔ ἔταυᾷ, 
Δα ἐξ ποὲ αϊηιϊπίδιεά ὃψ ἰδὲ ἰαρδο 9.7) ασε8. Βιιδῆορ Βυγῃηεῖ, ἴῃ {6 
Ηϊβίοσυ οὗἉ [ῖ8 οσσῃ Τίμηθ8, ᾿πβουῖβ ναυϊουβ οχίγαοίβ ἔγοια 1, ογὰ (]8- 
Το Πἀοη Η!:βίοσυ. Οπὸ βΌ ἢ Ἰμβογίοη 18 ἃ ὑρσοοῦ {πα μογὰ ΟἸαγοη ον Β 
Ἠ]ΒΙΟΥΥ γνᾶ8 οχίδηϊ δὖ {6 πὶ θη ΒΙΒΕΟΡ Βυτποὶ πγοίθ, {πα ἰΐ δα 
Ὀδθη Τοδαὶ Ὀγ Βίβῃορ Βυγῃεί, ἱμαὺ 1Ὁ νγδϑ γϑοοϊγοα ὈΥ ΒΙβῆορ Βυγηοῖ 
88 (86 ποῖκ οὗ Τωογὰ ΟἸδγοπάοῃ, δῃᾶ δ]80 ταραγαθα ὈΥ πὶ 88 δὴ 
δ Ποη ἧς δοσουηΐ οὗ {86 ἐγαηβδοῦοηβ Ἡ ΒΊΟΝ 10 τοἰδίθβ; δηᾶά 10 Ψ1}} ΒΘ 
8 Ῥγοοῦ ΟἿ [Π686 ροϊπίβ ἃ ἱμουβαηῃα γθδγβ ἢ ΠΟΘ, ΟΥ̓ 88 ἰοῃρ' ἃ8 {Π6 ὈσΟΪΚ8 
οχἰδὶ. 32 ΤᾺΪΒ Β:ΏΡ]6 ᾿ἰπβίδῃο6 ΤΩΔῪ ΒΕΙΥΘ ἴο Ροϊηΐ ουὖ ἴο ἃ ΓΟΔΘΓ, γγῃ0 
18 {{1Π6 ἀοουδβίοσηθα ἰο βῳο ἢ ΤΣ βου 68, {86 παίαγο πα νδ]ὰθ οὗ ἰδ6 
ΔΙ η, 

ἴπ Ἄχαηϊηΐηρ (86 αὐυοίϊαίζοηθ ἔγοτα ὑπ Ν᾽ ν Τδβίαπιθηύ, τ ΠΙΟΒ ΔΥῸ 
ἴο "υκ ἔουπά ἴπ {86 τιϊπρϑ οὗ [Π6 ἢγβὺ θοο θβιδδίϊοαὶ τυϊύθυβ (οοπλ- 
ΤἸΔΟΏΪΥ ἰοτιηθα {86 ΕλίμοΥΒ οὗ {86 ΟΒγιβδη οπυγο), [π6 Ἰοαγηθα Ῥτο- 
ἔδββου Ηρ ὁ [88 ]αϊὰ ἄοψῃ {86 [0] νης ὈΥῖ ποῖ ]68, (86 δοπβὶ ἀδγαίζοη 

1 Ὧχ. Βγδῃδ Ενϊάθηοοβ οὗ ἴπ0 Μοβαίς δηὰ Ὁ γιβιϊδη (οάθβ, Ρρ.1ὅ0, 151. ϑνγο. Ὀυ] ἢ, 
1795. ΤῊΘ διρυμπίθηξ δθοόγυο, ὈΓΙΟΗ͂Υ δἰαιοὰ, 18 αγροὰ δὲ Ἰθησίῃ ὙΠῈ της ἢ ἔογοθ δηὰ δο- 
ΠΌΓΆΟΥ ὉΥ͂ ΑΡῦυδάϊο, ἰπ πἷ8 Ὑταϊνό ἀθ ἴα γέτγιυδ ἀθ 6 Βοϊ σίου ΟὨγξιθημῃο, ἴοπ. ἐϊ. Ὀρ. 89--- 
46. Απιοίοτάδιι, 1719. 

5 Τῃ [86 χει οἀὐϊίίοη οὗ (88 νοτῖ, [86 ἰδίου 81] οὐϊάθηοθ ἴῸΓ 6 ροηι 6685 δηὰ 
ΔΌΓΠΟΠΟΙΟΙΥ οὗ 106 Νονν Τοβίδσωθης νὰ ὀχ δἰ το ὰ τἰΓο πο Τσιοθεν ἔγοτα ἴπ6 δροβίο]ίς αρὸ 
ἄτῃ τὸ ἴλ6 ΤΌΌΤΙΝ οοηΐστΥ; Ὀαΐ 85 [6 οΠσοποϊορίςδὶ βοσίθβ οὗ ἐπὶ ονυϊάθησο ἢδ8 ὈΘΘη 
ἐΑΥΠοὰ δὲ ὈΥ [Π6 ὁφρροῃθηίδ οὗ ΟἿ ΓΒ ΒΥ, ἰδ 18 ποῦν ἰγβοοὰ δαοσλισαγάς ἴτοπι ἴῃ6 Τουτγτῃ 
ΘΟΩΙΌΓΥ ἴο [86 δΔροβίοϊς αρο, ἕοσ ἴ)6 τοὶ σὨΥ δηὰ 8815 Δ οἴ ΟΥ̓ Χοαδοῃ5 (ὙΠΟ ἀο οὶ δάἀππκίς 
οἵ δυγἀκτηοη) δβεϊστιοά ὉΥ Βίβῃορ Μαδσβῃ, ἰπ εἰν “ Οοῦτγθο οὗ [ϑοΐυσεβ οἡ Ὠἱν ἐπ γ,᾽ ρασί ν.. 
ῬΡ. 11---18. 

ὃ ῬΑΪογ 5 Ενίάοποαδ, νοὶ. 1. ἢ. 178. 
4 Οε)έτγίον, Ἐδββαὶ ἀ ἀπὸ [οἰτοἀποιίου Οτἰαθθ δὰ Νοανοδα Ἰαεδίδιηθηϊ, ΡΡ. 17---19. 

Βας, Ιπιτοἀποϊδοπ ἰο ἐπ Ὑντἰιηχε οὔ [86 Νονν Ὑοδίδιηεπὶ, ὉῚ χσ. Ὑδἷϊ, νοῖ. ἱ. μρ. 
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10 Οἡ ἐλε ον ίηοηε85 ἀπά Αμλεηεοϊέν 

οὔ πιο 1} θ6 δυβηοίοης ὑο βοῖνθ θαυ] 411 {μ6 οὈ᾽]οοίάομβ τ ποῖ 
ανθ θθθη τηδ6 δραϊηδὺ {μὲν οἰ Δ ΟΙΒ : -- 

1. ΤμῸ δῃοϊδπὺ Ὁ γιβδη τυϊίοσβ οἵα (86 ΟἹά Τδδβίαμλθη σὰ 
στοαῖοσ Ἵχδοίμθβθ βδη {6 Νὸν Τοβίδιημθης ; Ὀθοϑαθο (Π6 ΤΌΓΏΊΘΓ, 
Ὀοϊηρ 1688 σΘΏΘΓΆΙΥ Κπονῃ, γοαυγοα ροϑέξίσα αποίδίοη8 ταῖμοῦ ὑΒ8ὴ 
νᾶριιθ δἰ υδίοπβ, δηα ρουμαρ8 480 δυϊποθα τογθ δγιαϊοη ᾽πὶ {86 Ρ6Γ- 
ΒΟ ὙΠ0 Δρρθαϊϑα ἴο 118 [θβ ΠΟΥ. 

2, ἸῺ ραββᾶρϑθ ἰβκϑη ἴγομι {86 Ηϊδβίοσίοαὶ ΥΥ σι ΐοσβ οὗ {86 Ο]ὰ ον 
Νον Τοβίαδμαθηΐ, 6 βοϊάοιῃ σηϑοὺ σὴ {π6 Ἰἀδηίσ4] πογαβ οὗ {86 
δΔαΐποι οἰϊοά : Ὀὰΐ (818 ἀοοβ ποῖ ργανϑῃῦ δ᾽] υ810}8 ὕο ΟἸΓΟυ δία ΠΟ68, 
ΟΥ ἴο {ἢ 8 56:86, ἴῃ ΥΘΓΥ͂ ΤΏΔΩΥ ᾿πϑίβηοοδ, ἔγοιῃ σα πἀοσῖηρ ουϊἀθῃΐ ροίἢ 
{86 οΥἱρὶη οὗ {πΠ6 ραϑβαρθ δῃά {π6 ἀδϑισῃ οὗ {Ππ6 δ ΠΟΥ, 

8. Ουοίαἰϊοηβ ἔγοπι {π6 ἀἸΙάδοῖο πυϊηρβ οὗ (89 ΟἹα Τδβίδιμθπί ἃ γῸ 
ΘΘΈΘΓΔΙΙΥ ὙΘΙΥῪ Οχϑοΐ, 8 Πα δοοοιηρδηϊθα 1} {Π6 πδηλ6 οὗἉ [88 δυῦθοῦ 
αυοίοα. [1 {818 6386 ἢ18 ΠΆΠΔ6 18, ἱπά 664, σἜΠΘΟΓΔΙΪΥ ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ. 

4, Τῃ Ια τρϑπηθσ,  Β6Ὼ αἰιοίαίϊοηδβ ἃΓ6 τηϑδ66 ἴγοση {86 Εὑρ  βί168 οὔ 
{η6 Νὸνν Τοβίαπγχθηί, [6 πατὴθ οὗ {π6 διυιΐύΐδμοσ οἱνθα 18 σθΠ σαν σίγα, 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ θη {(Π6 ῥαββᾶσα 18 ποῦ ΠΟ ΠΥ βἰδίθα, 

ὅ. ΤΟ ἔδίμουβ οὔϊθῃ διαρ ΕὟ δοηΐθμοοϑ οὗ δογιρίασθ, ἴο τ] οἢ ΒΘΥῪ 
ΑἸΙυἄδ; ἰπ ΜΈΣΟΝ οα86 ΠΟΥ ἀἰβγορασαὰ [Π6 τοογάδ, ἴῃ ΟΥΘΓ ὑο ἀθυθὶορ 
{π6 ἑάραϑ οὗ [6 βδογθα ὙυΊῦθτΒ. 

6. ὙΥΒΘΩ Ιγοπροῖιβ, ἀπα {Π6᾽ Δί ΠογΒ τ 8ὸ ΤΟ] ονγοα Βΐτ, σοϊδαΐθ {88 
ΔοίΟΠ8 ΟΥ αἸδβοοιχβοβ οὗ “688 (Ἰ σῖϑύῦ, ΠΟῪ δἰπιοδὺ δἰ ΤΥ ΔΡΡ6Ά8] ἴο 
Ἠῦύη, δρᾷ ποὺ ἰο {86 δνδῃρο δῦ μοῦ (ΠΟΥ οορΥ. 70τ6 Ζογτά βαγε--- 
7}: 7ογτὰ μαΐδ ἄοηο 1ἐ---- ἀγα ΤΟΙΣ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏ 8, ΘυΘ 1η [8ο86 ᾿πβίδηοϑϑ 
ψν Βογα [ἢ 6 ΟΠ ΟΓΠΆΥ͂ οὗἉ {ΠΟΣῚ ΧΙ ΠΡΒ 1 ΟἿ ΘΟΡΙ68 οὗ {86 ΟΥΡΊΠΑ] 
ΔΌΪΠΟΥΒ 18 πού βυ ΠΟΙ ΘΠ ]Ὺ δ γι κίησ ἴο ϑχοϊυαδ 4}} υποοχίδϊπίν γοβρθοῦ- 
ἱῃρ; 186 βοῦγοθ ψΏθμσα (ΠΟΥ ἄγον ἰμ6 ἔδοίβ ΟΥ βδυϊηρδ σγο]αίθα ὈΥῪ 
{Π6. (Τῖθ γϑιλαυὶκ 18 ρΑΥ ΠΟυ]ΑΥΪῪ ποτίθυ οὗ αὐξοπίϊομ, Ὀθοδαδβα, οὗ 
811 ΓΠ6 ἀποϊθηΐ [λέ Βογβ, ᾿γϑηθθι8 ' 18 6 γῇ 0 δὰ Τα μαεγοα πο βίσοηροβὲ 
δηα τηοδὺ Ὄχρύθββ (θβΕ ΠΟΥ͂ ἴο {86 Δ ΒΘ ΠΟΥ οὗ ΟἿἿ ἔουσ (οΒρο]8, 
8ηα ψγΠλ0 ἢδ5 ΘΟὨΒΘΟαΌΘΏΓΥ ἀγαάῦγῃ ἴσοι ἰμ6πὶ [Π6 ἔμοίβ δῃὰ ἀἰβδοουγβαθ 
Ὑ Β1Οἢ Β6 88 γοϊαϊθα ἴῃ 18 τυ ηρ8.) 

Ἴ. ἸμΑΒΕΪΥ, τὸ τηυβῦ οἢ ΠΟ δοοοπηῦ 6 ἑοτροίίοῃ ὑπαὺ {86 αυοίδί!οηβ 
οὗ {π6 ΤΑΊ ΠΟ 8. δγθ ποὺ ἴο 6 οομηραγθα νι ο" τὶ θα δα! ΟΠ 8, ΟΥ 
ΟἿ ἐοχίι8 γτϑσορίμα, Ὀὰὺ πὶ {Π6 ἰοχὺ οὗἉ ἐῤεὶγ ΘΒ ΓΟΙ, δπᾶ οὔ {πΠ6 ἂρϑ 
ἴῃ ὙΠΙΟΩ {Π6Ὺ ἰἰνθα ; ἡ ΒΊΟΝ ἰοχὺ τῦᾶβ βοιηθίμπηθβ ΡΌΓΟΣ, ἐπουρσῆ ταοδὲὺ 
ἔγθαιι θη }γ 1688 οουγϑοῦ πῃ ΟἿΓΒ, ΔΠα αἰνγδυβ δχῃι 18 αἰ νγβ 168, 1 
1Πποιλβονοβ πα δρα οὗ {16 ἱταρογίδησο, θὰ Ἡ ΙΟὮ πον μ6 1688 τπσου]Ἱᾶ 
Ῥ6 βυβιοϊθηῦ Βοιῃθῦηθβ ἴο σοποθαὶ {86 ρῇγαβο οἱὐδα ἔγοτη γθϑᾶϑυβ ψἢὸ 
Βῃοι]α ποῦ ΓοΘΙΘΙ ΟΣ ἐμαὺ οΟἰΓοβίδῃ 66, 

ΕῸΣ {86 γϑδβοῃ ρον βίαΐθα, ννα δοωσηθησα [ἰδ6 ΒοΣῖθΒ οὗ ἰδ τωομδθβ 
ἰο [6 σ,ΘΠΌΪΠΘΉΘαΒ δηα δυο ον οὗ ἴη6 Νὸνν Τοβίαιαθηῖ, ψ ΒΙΟΒ 
ΒΓ [τπϊβδηῆθα ὈγῪ (μ6 αυοίαἰϊομϑ οὗ δηοϊθηῦ ΟΠ γιβίδη τυϊΐοσβ, τ ἢ 
{6 ἰαίποσβ οὗὨ {π6 ζοιγίλ οοπίωτῳ ; Ὀδοδυβα ἔχοι ἐμαὶ θα οΣΥ ἀοτνγῃ- 
τγᾶγαβ, (86 ψοΥΚΒ οὗ ΟἨΕΚΙΒΤΙΑΝ ΥΥΕΙΤΕΕΒ ἅΓ6 80 ἔ0]] οὗ σϑΐοσθῃοθδ 
ἴο 6 Νονν Τββίδμηθηΐ, ὑπαῦ 1 ὈΘΟΟΠ 68. ἩΠΠΘΟΘΒΒΑΤῪ 0 δάάδυσα {μοὶν 
ὑθϑυϊ 0168, ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ 848 ΠΟΥ σου] ΟΠΪΥ ρον ἰμαὺ ἐμ Ὀοοῖκβ οὗ 

Δ ἼΊ (65  ΠΊΟΗΥ οἵ Ιγϑῆδουβ ἰ8 σίνθῃ ἴῃ Ρρ. 77, 78. ἑη γα. 



ΟΥ̓ ἐλε ει Τεείαγηθηΐ. 11] 

βογιρίαγο πῦον ἰοδὺ ὑπ ν ΟΠυβοῖο ΟΣ δυϊδουῖν πὶ (δ6 ΟἸτἰδύίδη 
οὔυσοῦ. ΤἘ6 ὙϊΏΆΘΒΒ6Β 0 [86 σοπαϊηθΏθ88 οὗ ὧς ὈοΟΙΚα οὗ 86 Νὸν 
Ταεδβίαπιθηῦ, 1π {Π18 ΟΘΗΓΌΓΥ, ΔΙῸ ὙΘΙῪ ὨΠΠΏΘΓΟΌΒ; Ὀυΐ 88 1 που] 6χ- 
6 πα {Π18 ΘΟὨαρίον ἴο ἴοο στοδῦ 8 Ἰθηρίν, ΟΓΘ τὸ ἴο ἀοί81}} (Βοῖὴ 4]], 1 
ΙΏΔΥ ΒΌΡΟΘ ἴο ΤΟΙΩΔΙΚ, μα τὸ μανθ ποὺ ἔδυ πδῃ ΤῈΝ ἀἰδίϊπος 
οϑίδοσιιθθ οὐὗἨ {ποθ Ῥοοκβ.': ΟΥ̓ ἰδεβθ, δὶ ἀρτθθ δβχδοῖὶγ 1 ΟἿΣ 
Ῥγεϑοηῦ ΟΆΠΟΙ ; ΠΆΠΊΟΙΥ, {π6 ]1618 οὗ Αἰμαμπαβιιβ (Α. ἢ. 316) 3, Ἐρὶ- 
ῬΒδηῖυσβ (Α. Ὁ. 370), “ἀγοαθ (Α. ἢ. 392)., Βυβηυβ (Α. νυ. 390), 
Αὐυρτιϑιῖπο 5, Βίβδορ οὗ Ηρρο 'π Αἰγίοα (Α. ἢ. 894), δῃὰ οὗ {86 ἤογὶγ- 
ἴουγ ὈΙΒΒΟΡ8. δββθιι θα ἴῃ {π6 {μῖγὰ ΘΟΌΠΟΙ] οὗ Οαγίμδαρο (δὲ ΟΝ 
Αὐυρυθῦμπθ 88 ργϑβθηῦ, Α. Ὁ. 3897)7 ΟΥ̓ {πὸ οὗμοσ 00. οδίδιοραεθ, 
(ιο86 οὗ Οὐ] ΒΊΒμοΡ οὗ «Θγιβαίοπι (Α. ἡ. 840)", οὗἩ 186 ὈΙβῃορβ αἱ 
1856 δγποᾶ οὗ 1,Δοάΐοοδα (Α. ἡ. 364)", δπὰ οἵ Οσθρβοῦυ οὗ Ναζίδηζαμι, 
Βίδθορ οὗ (ὑομβίδππορὶ6 (Α. ἡ. 876) 19, ἀγὸ Ἐῃ6 βϑῖὴθ 1 ΟἿΓ ΟΔΠΟΙ, 
δσχοθρέπηρ ἰδαὺ [86 Πουϑἰδιοη 18 οὐ θα ; δπὰ ῬΠΣ δία οσ ΡὮὲΪ88- 
{τἶυδ ᾽., Βίβδμορ οὗ Βυῖχία οὐ Βγθβοὶδ (Α. ἢ. 880), ἴῃ Ϊ8 1188, οσωηϊίβ {86. 

1 Το οαἰδίορτο οὔ βοοῖ δ οὔ 86 Νονν Ἰεδιίδιηθης κίνϑη ἴῃ [26 δου ΠΥ -δἰχιῃ (ΟΣ, δοοοτγάϊηρ ἴο 
Βοῖωθ οὐἱὴςβ, ἴῃ (86 οἰ γ- 86.) οὗ [26 ῥδοπάο- ΑΡοθτΤΌΙΟ ΟΑΝΟΝΒ, ἰ8 Πογὸ ἀεαϊρηοαὶ 
οτἑι δα; [8066 ῥγεϊθηαἀθα σβη0}}8 δεΐπρ [Π6 ΤΟΥΖοτὶοΒ οὗ ἀρο8 δι υδοαυθηῖ ἴο [ἢ Δροδι]68. Ὑγπ 
τοβασὰ ἴὸ ρα ἐρελ ἐδεια ἐδοη, τ. δηὰ Ῥγοίΐδβδεοῦ Ο. Ὁ, Ευδθθο, οἵ Κὶοὶ (σῆο ἴῃ Ηἷθ “ 1)16- 
βεσίδεῖοι οπ 1ῃ6 ΟἜἝΠΟΠΒ᾿᾽" δα8 ἱπυοδιίραίθα [6 οτἱρίη οΟὗὁὨ ΘΥ̓ΟΓΥ ΟΠ6, ΤΟΙΏΔΓΚΒ τε Θαπ4] 
ἴοττο δηὰ ἐγ ἢ, [Π8ὲ “΄ ΒΟΔΙΟΘΙΥ͂ ΔΩΥ͂ ΟΠ6 οὗ [Βοπὶ ὈΘΑΣΒ ΠΡΟῺ ἰἰ86], ΤΏΟΓΘ ΟΡΘΏΪΥ τμδη [ἢ Ϊδ8, 
86 γεδιῖρεδ οὔ δ ἰδίο ἴτπη6. [1 18 {πο Γοίο το ΘΑΒΥ ἴο ἢχ 106 δρθ οἵ 118 ογἱρίη, ΤῊΐ8. σϑηοη 
ῬΓΕΒΟΠ8 ἃ οδίδίοσιθ οὗ ἴμ6 δδογοὰ Ὀσοκβ οὗ ἴη6 Νοῦν Τοβιδιηθηΐ, οηπαπηογδιὶηρ 41] ἰΠ 86 
πΠΙςΝ 10 ἀθο 8 σδποηίοδὶ...... Ἐνθη ἴΠ6 ἔνγο ἘΡίβε)65 οἵ ΟἸεσηθης [ίβῆορ οὔ “16 σμυτοΣ 
οἵ αοἱ π ΒΓ ἢ δοὐοπτγπθῖῃ δὲ Ἐλοπιθ,᾽" 88 ἢ δίγ]685 ἰξ ἴῃ 126 σοιηπιθηοθιηρηὶ οὗ ἢὲ5 ἢτβὶ Ερ δε 19 
ἴο 1:6 ΟοΥ πε 4η8], δηὰ 86 [ρβεο- ΑΡροβίο!!ς41} οοπβιϊειἰομθ, ἀγὸ δοῖ ἕοτι ἢ ἰη ἰδ δ 
δοίην Δροδίο] οὶ. 1, πουν, τγο ἱπβεϊταῖθ ἃ σοι ρασγίδοη δοινγθοη ἐπ σβποη δηὰ {Ππ6 οδίδίοσυθ 
ἩΔΠΙοΝ ἘΠΔΟΌΙαΒ, ἰῃ ἷ8 ΕΘΟΙοδίαβεῖοαὶ Ηἰδβίογυ, Ὁ. 111. 6. 3ὅ., [248 χίνδῃ τι8, γγ σδά ἢ] γ ρδῖ- 
οεἶνο [πὲ ΟἿ σδβοη Μὸ8 ποῖ ἐβογοδίϑα Ε1}} [Π6 δηὰ οἵ [86 Τοπτι ἢ σοπίυγΥ, ΒΘ 16 ὈΟΟΙΒ 
ἦπδὶ πον πηϑπίϊοποὰ ὑγαγὸ Ὀγοῦρς ἰπίο 1[ῃ6 ἐβποη οὗ 1ῃ6 ϑιεογθὰ ϑογρίῃσο Απὰ {{ πὸ 
Ἱπαπίγο ἩὮΥ ἴδ 88 ΤΔὈχϊοδίθαὰ, [ἢ6 ΔΏΒΥΓΟΙ 18 ΘΑΔΥ͂ δηὰ Ῥγοτηρὶ,-- πὲ ὉΥ 118 δἰὰ, βρυγίοιιβ 
Ὀοοκδ τοῖσξ 6 οοτηπιοηοὰ." Ὧγ. ΟἾδδο᾿  Ἑαϊείοη οὗ ΓΜ σιοα Ἐπρ ᾿ἰ8 ἢ} Ὑογοΐοη (Το - 
Υἱδεὰ οστὰ ἐμὸ σοὶ) οὔ “ (6 Οοπβειπιοπθ οὗ τῃ6 ΗΟΙΪΥ ΑΡοβίϊεβ, δηὰ ἴῃ δῃοῃβ," ὙΠ 
ἘγαῦθοΒ Ῥσῖσζο ἘΦΒΑΥ͂ οὐ ἱδμεὶγ Οτίψίη, Ρ. 496. (Νονν Ὑουκ, 1848.) Μτ. Ὑ εδίοοιξ (δ η ΚΒ 
ἴθδι [06 ΒΟΥΘΏΙΥ-δἰχι ἢ (οτ εἰσ ῖγ- Β.1}}) Ρδου ἀ0- ΔρΟδίο 8] σϑΏοη “ νγα8 ἄγανγῃ ἤτοτῃ ϑγτίδῃ 
βοῦτγοεβ, δπη ἃ ΡΓΟΡΘΌΪ ἀδίεβ ἤόΌτῃ [86 δίχί ἢ οοηίυτΥ." (Ηἰδὲ, οὐἨ ἐδὸ (δῆοη, ὑ. δ06.) “48 
ἃ Ρίεοο οὗ ουνἱάθηςς," ΒΘ ᾿:60}} τοτηδυΐκβ, “ ᾿ξ 18 οὗ Ὡο γαϊυβ." 

3 Τῆο (ΘΕ ΠΟΙΥ οἵ ΑἸΒΑπδδί.5 νν1}} δ6 Του ὰ δὲ Χ111 Ἰθηστι ἱπ τ. Γαγάπογβ Οὐ ΠΥ 
οὔ το Οοβρεὶ ἩΪδβίοτυ, Ῥατὶ 1, ὙοΥΚΒ, γο]. ἱν. Ρῃ. 380---3994. οἵ (Π6 8γο. οἀϊείου οὗ 1789, 
ΟΥ̓ γο]. 12. ΡΡ. 8388---406. οἵὗὨ [δο ἐΐο οἀὐϊεῖοη. ΤῊΘ γδσζίουιβ ὑεδεσαοη οβ, ὈΟΓῺ ἔγοια οοπηςὶ δ 
δηά (δι εσα, δα ἀποδὰ Ὁ. ΓΑΥΠΟΥ, ΔΣῸ [Ὁ}}Υ βἰδιθὰ δηὰ Ἵοοῃβίἀεσοὰ Ὁγ Μτ. ΥΥ εβιοοῖέ, ἰῃ ᾿ηἰδ 
ἨϊείοΙγ οὗ [6 Οδηοη οὗ {μὸ Νονν Τοδβίϑιηθης ἀυτίηρ ἰῃ6 ἔτει ἔουσ Οδηξζατίεβ. Οδιη υλάρο, 
Ι865.8το. ὙΠ6δ6 τοδι ΟἾ 65 ΤΏΔΥ 6180 ὍΘ Β66Π ΟἹ 8. ΒΑ ]1ΟΥ 808]6 ἰῃ ῬΓΟΐδθδοσ 1.988 8 
γΑΙΌΔΌ]6 ᾿σοτῖκς οὐ “ ἘΠῸ ΑἸΒΘΏΕΟΣΥ͂, ἀποοττυρίοα Ῥχοδογγυδίίου, δὰ ΟΥϑα Ὁ γ οἵ [}6 
Νὸν Τεδίατηοηῖ," ἐγαηδ᾽δέθὰ ὉΥ Μτ, Κἰπράοη, ϑνο. :οπάοη, 1804 ; δηά οερθοίϑ!}} } ἰῃ Ο. Ε. 
Βοδαι! ἀΐτιθ᾽ Β “ Ηἰδίοσί Απιχαδ οἱ ΨΊπάϊοαιῖο Οδποηΐβ βϑοῦῖ Υ δίοσῖβ Νουίαπο Τεδιδσηθηίῖ." 
ὅὃγο. ΙΔρεῖΐεα, 1775. 

᾽ Ιατᾶποσ, 8γο. το]. ἦν. Ρῃ. 811---819.; 4ἴο. νο], ἱϊ. ΡΡ. 416---430. 
4 Τοϊά. 8νο. γοϊ. υ. ὑρ. 1---74.; 410. νοὶ. 11. ΡΡ. 531] ---ὅ72. 
" Τυϊὰ, 8νο. νοΐ. νυ. ὑρ. 75---78.; 4ἴ0. νοὶ, 1ϊ. ὑῃ. δ72---574. 
5 Ἰοϊὰ, δ8γνο. γοΐ. ν. ὈΡ. 81----123.; 4ἴ0. το]. 11, ΡΌ. δ76--699. 
Ἶ Ιυϊά, 8νο. γ0]. νυ. Ρρ. 79, 80.; 4ἴο. το]. ἰδ. ῬρΡ. 574, δ7δ. 
5 Ἰροϊά. ϑνο. νοΐ. ἱν. ὑρ. 299---808.; 4ϊο. το], 1]. Ῥῃ. 409---411. 
" ὕδῆοη ὅ9, ΤΏ σδῃοηβ οὗ {π|8 οοπηοὶϊ τόσο, πος Ἰοης δϊοσασαδ, τοοοϊγνοὰ ἰηίο (ἢ 6 

Ὀοὰγ οὗ [80 σβῃοηδ οὗἉ ἴπ6 πηΐγοτβαὶ ομσσοῦ. Τιδγάποῦ, ὅγο. υοἱ. ἦν. Ρρ. 808---8311.; 410, 
γῸΪ, ἢ, Ρρ. 414---416. 
 Ἰασάποσ, 8νο. τοὶ. ἵν, ρῃ. 406---411.; 410. γο], ἰΐ. Ρ᾽. 469----472. 
" Τά, 8γο. τοὶ, ἷν. ρῃ. 499---501.; 4ϊο. το]. ᾿ϊ. ΡΡ. 522, 523, 

Ῥ4 
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ἘΡ 816 το (86 Ηδρτονβ, δπᾶ {86 Ἐμουοϊδίίοη, ἱμβουσῇ 6 δοκηον]θάροβ 
βοῖὰ {π686 θοΟΐκΒ ἴῃ ΟἴΒΟῚ ρασγίβ οἵ ἷ8 του. 

ΟΥ̓ [μ656 ναγίουβ οδίδϊορσιιθβ, {παὶ οὗ ΦΈΒΞΟΜΕ 18 {86 τηοβί γαιλδι- 
8016, Ηδ νγδβ Ὀοστ δρουΐ [Π6 τ164]6 οἱ [86 Του σομίαγυ, δηα τγ88 
οΥ̓Δαϊηοα ργοβογίοσ ὈΥ Ῥαδυϊίπυβ, δὖ ἀπθοοϊ, ἱπ {Π6 γοᾶρ 878, αδουΐ 
ψ ΠΙΟἢ πλ6 ἢ6 18 μ]δοθα ὈγῪ Βῖβῃορ Μαγβῆ, Ὧν. ὕδνβ, δῃὰ οἴδμοσβ, 
Τπουρὰ τ. Ἰάγάμον (πόα ἀδίθ γα μανθ [0] ονγ α) ρ]δοθ8 Εἴτα δθουΐ 
{Π6 γϑαῦ 392, σ ἤθ ἢδ ττοΐθ ἢϊ8 οοϊθὐσαϊθα ῬοοΚ οὗ 1} πϑ γϊουβ πηθῃ. 
“10 18. γγῸ}}] Κηοννῃ ἰπδὺ “ Θγοπὴθ τγχ8 (π6 τηοβί Ἰθαυποα οὔ {86 1,δἴϊη 
ΑΘ Β; δηα Β6 νῦδᾶβ ῬΘΟΌΪΙΑΓΪΥ αὐ} }ἔ{}ἐὺα, ποῦ ΟὨΪΥ ὈΥ δῖβ ρῥγοίουπά 
ογυάιάοη, Ὀυΐ ὈΥ ᾿ἰθ Ἔδχύθηβϑινα ΓΟΒΘΔΙΌΠ ΘΒ, Ὠ18 γϑυοιΒ ἰγανθ]8, δηά 
818 Ἰοῃρ' γεβίἀθηοθ ἴῃ Ῥαϊθδίϊηθ, ἴο ἱπνοδί ρα ὑπ 6 δυο η οἷν οὗ 116 
ΒΟΥΘΙΆΙ θΟΟΐ8 τ ὨΙοἢ οομηροδο {86 Νὰ Τοβίδιηθηί. ΟΥ̓ {686 θοΟΚΒ 
Βα Βα8 ρίνϑῃ ἃ οδίϑίοσιιθ ἰῃ ἷβ ΕἸ Ρ:8.16 ἠο Ῥδυ]πα8, ου [86 βέυάγ οἵ 
{86 ΗοἷΪγ ϑδουϊρίαγοβ.: Ηδ Ὀδριμβ ἢ18 οαἰδίοριια ( ϊοἢ 18 ὨΘΑΥΪΥ αἵ 
{π6 οἷοδβα οὗ (16 δρὶβί]6) σὰ {π6 ἔουν ονδηρο]!δίβ, Μαιίμαν, Μία, 
1 κα, Φοθη. ΤῈ Αοία οὗ (86 Αροβίϊθβ ἢθ τηϑηίομβ ἃ8 ἈποίθοΣ 
ΟΥΚ οὗ δ, ΤΠυ Κα, τ ΒΟ86 Ῥγαΐῖβο 18 ἴῃ (86 ὐοβροὶ. Ηδ βαυβ {μαὶ δ. 
Ῥδὰ] ψσχοίβ δρίβί]6β ἴο βαυύθῃ ΘΠ ΤΌ 6Β ; {π686 Βα ΘΠ ΌΓΤΟΒ6Β ΓΘ βυοἢ 
85 6 Ηπᾶ ἴῃ ἰμὸ {1|168 οὔ {86 ΕἸ βι168. οὗ δι, Ῥδὺ] δοπίαϊποα ἴῃ 
ΟἿΣ ῥγϑδθηΐ οορὶθβ οὗ [86 Νὸνν Τοβίδιηθπί. ΟΥὗὨ [86 Εριβι16 ἴο {86 
Ἡδῦτγονβ ἢ6 οὔβοσνθθ, ὑπαὶ τηοβῦ ῬϑυΒΟῺ5 (ΠΆΠΠΟΥ, ἴῃ {86 δ η 
Οἴυσο) 41 ποὺ σΟΠΒΙΘΓ 1Ὁ 88 δὴ δριβί]α οὗ δῖ, Ῥδὰ]; Ὀυΐ νὰ 58}4}} 
ῬΓΘΒΘΠΠΥ 866 {πᾶΐ ὮΪ8Β οὐ ΟΡ ΙΟὴ ᾿γ͵88 αἰδοῖ, Ηδ ἔγίῃογ δίδίθϑ 
{πα δι. Ῥδὺὶ υσοίθ ἰο Τιμιοίῃγ, Τιαβ, απα ῬΒΊ]θθο. Τῆδ βανθῃ 
(ΔΊ ΠΟ]16 ΟΡ βί]68 ἢ6 8 ϑοσιθ68 (0 841168, Ῥείοσ, ϑόδῃ, δηὰ Ψυάο, δπὰ 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ 888 ὑπδύ ΠΟΥ ΘΓ Δροβίϊθβ. Απά 6 οομοίμαθβ ἢ18 οδίδ- 
Ἰοσαθ στ [Π6 τοιματκ, ὑπαῦ [86 Βανοϊδίοη οὗ οἢη Π88 88 ΤΩΔΗΥ͂ τ γ8- 
ἰοΥ]68 88 ψοσάβ, ΤῊ18Β οδίδ σα δοοογὰβ τ} {Π6 ὈΟΟΚΒ τ ΒΊΟΝ 'γ6 
Τοραῖσα αὖ ργοδβοηῦ, τ] ἢ (ἢ6 ἀχοορίίοῃ οὗ ἰ86 Ε 'βι16 ἰο (ὴ6 Ἡ ΘΌτονβ. 
ΤΏὨ6 τοὐδθοίίοη οὗ [Π18 ΕἸ Ρ᾽ 8016 18 ἃ ἴδοϊ τσ β]ο ἢ Φ ΘΓομ6 ἢ88 ποῖ αἰζοτηρίοα 
ἄο ὁΘΟῃΟ6Ά]; δπα {πογοῖογα, 88 ἢ σο θη ]γ βροδῖβ οὗ 4]} {π6 ΟἿΟΣ 
θοοῖκΒ οὗ ὑπὸ Νονν Ταβϑίδιηθηΐ, 18 ὑθΒ ἸΩΟΠΥ͂ 18 Β0 τ ἢ) (Π6 ΤΊΟΓΘ ἴῃ 
{Π6]ν ἴἄνουσ. Αβ "γα 8.6 ΠΟῪ ΘΟΠΟΟΓηΘα ὙΠ ἃ, δἰδίθιηθηΐ οὗ [λοίβ, 11 
ψγου]α Ὀ6 ἔογοῖση ἴο ΟΡ ῥγϑβθηῦ ῬΌΓΡΟΒΘ ἴο 1βααϊγο Ἰηΐο ἐπ 6 σϑυ 68 
ψὨΙΟἢ ἱπἀυςοα {μ6 μα ομυγοῖι το χο͵θοῦ ἐπα ΕΣ ΡΙΒ116 ἴο {π6 Η ΘΌτονβ. 
Βυῦ νυν) οδίθνου ἴΠ086 οϑιιβ65 ταῦ Πᾶν 66, (Π6Υ αἰά ποῖ ψασταπί [86 
τα]θοίομ οὗἅὨ 1, ἴῃ {6 οϑιπηδίοη οὗ “δγοὴα δἰμηβο ΕῸΣ ἴῃ ΠΪβ 
Οκαίαϊοριο οὗ Εἰ οο] οϑιαϑίιοαὶ ὙΥ σι [θγβ, ΟΥ, 88 1ὖ 18 γθαιθηῦ!  ο4]]64, 18 
Ττοαῦϊβθ οὗ Π]υΒβίσουϑ ΔΝίθπ, δὰ ἴῃ {π6 ἀγίῖ616 τοϊαίηρ ἰο δ, Ραυ], 
Ἰ ΘΓΟΙΏΘ ἜΧΡΓΘΒΒΙΥ δββοσίβ ὑπαῦ ϑ.. Ῥδὺ] σγοίθ ὑπὸ Εριβίϊα ἴο {πη6 Η6- 
Ὀγανσθ. Απᾶ ἴῃ δῖ8 ᾿ὑρ 511]6 ἰο Πλαγάδιμιβ ᾿, Δ] υἀϊηρ; ἰο {π6 {Π6 ἢ ῥγο- 
ψΔἸ]Πηρ' ουϑίουῃ 1 ἰῃ86 [απ Θπυγοῖ ΟΥ̓ τοὐθοίπρ ἰπ6 ἘΣΡ᾽5116 ἴο (86 
Ἡδῦτονβ, δα δα 48, “ θὰ} 6 τϑοαῖνα 1Ὁ ;᾽ δῃηα 6 δββίσῃϑ {118 ρον γῆι] 
ΤΘΆΒΟΠ, ὙΓΙΟΝ 1Ὁ 185 ὨΘΟΘΒΒΩΤῪ (0 σῖγα ἴῃ ἢῚΒ ΟὟ ἸνΟΓδΒ, ὁ Πδα Δα ΔΙᾺ 
ΠΣ Ζ) ΠΩ μὰν» οὐηϑιμοξιαϊποπι, Β6 ἃ υδέφγπι βουϊρίογατῃ αἀποίογίξαΐεγη 
Βοηπιθηΐο8,᾽ --- ΤῸ ἢ]8 οαἰαίορας οὗἩ [86 Ὀοοΐκθ οὗ (86 Νὸυν Ταβίαιηθηξ 
ΤΏΔΥ δα Δἀα6α ἢ]18 τονϊβίοῃ οὔ {π6 μα] νϑσϑίοη, Ἰν 1 οἢ Γανϊβίοη σΘ0}- 
ἰαἰηρα {86 βαθ ὈΟΟΚΒ 88 γὸ ᾶνα αὖ ργοβδοηΐ. 5. 1 {18 γϑυϊδίοῃ 

! Τοπι. ἦν. μαζὶ 3. οοἱ. 568. οἀ. Μαγίίδπδν. 3. ΤΌμη. ἰΐ. ςοἱ, 608. 
. Βυ ΜαγεμΒ Οοῦγεα οὔ [θοίαγοβ οη {πε βανεγαὶ ΒγΆποΒο8 οἵ ὨΙν ΠΥ, Ρατί ν. ΡΡ. 30--- 33, 
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ψοοιιθ τγϑ ΘΙΩΡΙΟΥΘα Ὀγ Τθατηαβυβ, (θὰ ΒιδΒορ οἵ Εοπιθ, ἰο 00]- 
Ἰλίβ πϑηΥ ϑποϊθηὺ Ογεεὰλ οορ68 οὗ {86 Νὸνν Τοβίδμηθηΐ, δηα ὈΥῪ {Π6πλ 
ἰο οογτϑοῦ {πὸ Τδ νϑύβϑίοη ἤθη ἴῃ 86, ὙΏΘΓΟΥΟΣ ὑΠ6Υ ΔρρΟδγοά ἰὸ 
ἀἴϑαρτοα πιαΐεγίαἰΐν πὶ ἢ (δε ἔσθ οτἱρῖμα!. ΤῊΪΒ 85 κ, 6 (6118 υ18, 6 
ΡοΓ σι θα ὙΠ στοαί σατο ἴῃ {86 ἴον (ἀοβρο68, δδουῦ {86 γοᾶν 384: 

. 8πα Πα τηδᾶδ {ῃ6 βαιὴθ ὑ8δ6 οὗ [π6 ΟὙΘΟΙς ΘΟΡΙ68 ἰπ ἢΐ8 ΘΟ δ Υ 168 ΟΠ 
δὲ. Ῥαὺ] 8 ἘΠ βι168 ἴο {η6 (ὐα]αίίδηι8, ΕἸ οϑίϑηβ, ΤΊξιβ, δα Ῥ Ι]θμη μη, 
Δ τηοϑῦ ῬΓΟΌΔΟΙΥ α͵80 ἰῃ 18 ΘΟ ατθ8 Οἡ [86 ΟἾΠΟΣ ραγίβ οὗ (88 
Νοὸν Τοβίδιμθηΐ. 
Τὴ ποχύ αἰβι ρι Βῃ64 ἩΤΙΓΘΙ ΔΆΓΘΥΙΟΥ ἴο0 Φογοπ6 88 ΕἸ ΒΕΒΙΒ, 

ΒΙΒΒοΟΡ οἵ (ὐδβαῦθα, τψπὸ ἢουσθῃθα ἴθ ἰΠ6 γρὰνρ 318,---α τηδη οὗ 
ΕΣ ΓΒΟΓΟΙΠΑΤῪ ᾿οαγπίηρ, αἰ] ρθποθ, θὰ ἰυάσιηθηί, δηα βρη αΥΥ 
δἰ ἀϊουβ ἴῃ ἐδ6 δοσιρίασοβ. Ηδ χοοοϊνοα [86 ὈοΟΚΒ οὗ ("6 Νὸνν Τ68- 
ἰλαθηῦ ΠΟΆΤΪΥ 88 ὙὸὼΟ πᾶνο ἴΠ θη), Δηα ἴῃ ἢ8 νΑΥΪΟῸ8 ὙΣΙΩΡΒ 88 ρτὸ- 
ἀυοοα αυοίαίιοτβ ἴγΟπὶ 8411, ΟΥ̓́ΠΘΑΥΪΥ 4}1] οὗ ἴθ. Η18 ομιοῦ ποσῖκ 18 
[8 Εἰοοἰεβϑιαδίλοαὶ Η]βίοσυ, ἰπ 1 ἢ 6 τϑοοσβ (ἢ6 Βἰδίοσυ οἵ (ἢ γῖ8- 
ἀἰδηϊτΥ ἔσομαι 118 Θοιητηθῃοοπηθηῦ [0 18 οὐτῃ {1π|6; δηα πανϊηρ αἰ ΠἸσ ΠΕ 
Τοδα {86 ψοσκΚ8 οὗ ΟἸ σι βιδη δηαυ}γ, [ὉΓ 186 ἜΧΡΥΘ88 ρύσροβα οὗ 
δϑοουίδ ΠΙηρ; τ δῦ τυ ηρ8 μα ὈΘΘὴ γτϑοοὶγθα 88 {πΠ6 σϑηυΐηα ργοᾶάπο- 
ἰοπϑ οὗ {π6 δροβί]θᾶ δηαὰ δυδηρο  βίβ, ἴῃ {86 τπϊγά, (Οαγίἢ, δηα ὑνγθηΐγ- 
[ουτἢ σμαρύδυβ οὗ 18 {τὰ ῬΟΟΪ, 6 μδ8 ρδγου υ] ἰγοαίθα οἡ (δα 
γΑΓΟῸ8 ὈΟΟΚΒ οὗἩἨ (886 Νὸνν Ταοβίδιηθηΐ ; δπᾶ ἴῃ {π6 ὑποηίυ- ἢ οἢδρ- 
[6 Βα μ88 6] Ἰνοσϑα, ποῖ 818 οσσῃ ρῥγῖναίθ οριπῖοῃ, Ὀαυῦ {86 ορίπέοπ οὗ 
ἐλε ελεγεῖι, ἐκκλησιαστικὴ παράδοσις, {86 δὰπὶ οὗ ταῦ ἢ πᾶ ουπὰ 
ἴῃ (86 τσιηρθ οὗ [86 ῥυϊαϊᾶνο ΟΝ γδιϊδηθ. ΑΑ8 {π6 τϑβϑυ]ῦ οὗὨ [8 
Ἰπαυϊτῖοβ, 6 τϑάμοοθβ ἰ86 θοΟΚΒ οὗ 86 Νοὸν Τοείδιαθηῦ ἱπΐο 86 [8766 
[ΟΠ]Ποτσῖπρ; Ο[458868 ; ΥἹΖ. 

1. Τῆι αολποιοϊεασοά Ζ)ιυΐμε Ἐγιξησδ, ΟΥ [Π086 τι ηρδ ΒΊΟΝ ΤΘΓΘ 
μπισογεαϊῳ τοοοϊνοα 48 [Π6 σθηυ 6 ἡγΟΥΚΒ οὗ [86 ῬΘΥβΟῚΒ ὙΒΟΒΘ ΠΆΠ68 
1Π6Υ θθαγ. [Ι͂ἡ {18 οἶδββ Εὐυβθῖυβ σθοκοηβ, 1. Τὴ ἴουσς Οοβροῖβ; 
2. Τα Αοἱβ οὗ [6 Αροβίϊββ ; 8. Τα Ερὶβί]6β οἵ Ῥδὺ) ; 4. Το ἢγβι 
Ερίβι]α ἴο ϑοϊη; ὅ. Τὴ6 ἤγβι Ερίβι]6 οὔ Ῥοίθυ. Τῇ Βανοϊδίοη οὗ 
δοδῃ τοῖρμῦ δ͵8δο ρεγῆαρς ἈῈ ρῥ]δοθά ἴῃ {18 οἶδβ8, θβθοϑιδα δοηῖς [ΠῚ η}ς 
18 δυϊ μοι ον Ἱποοηίσονγ 6, γοῖ {86 πιαλογΐν Ἰδανθ (Π6 ταδβίῦοῦ 
Ὁπαρίοττηϊποά, 

11, Τῆε οεοπίγααϊοίοα ΝΥ τι πρθ, οα 086 δυο 186 δῃ- 
Οοηΐβ ΤῸ ποΐ ππαπίπιοθ. Ασοοογάϊηρσ ἴἰο Εαβορα8, ουθ {Π|686 
μαγα (86 γπαλοτίξῳ 9. υοἷσεα ἀτοοπρ {π6 δποϊθηῖβ ἴῃ {Β6γ ἕδνουσ. Ηθ 
ΕΧΡΓΟΒΘΙῪ 04118 μοὶ γνωρίμων ὅμως τοῖς πολλοῖο, πυϊπρβ δοκπον- 
Ἰοάσοα ὃν πιοϑὲ ἴο Ὀ6 ρεμαϊπθ. Α ἔδυ ἀουδίοα οὗ {π6ὶγ δ ΘΟ γ ; 
δπὰ {πογοίοσο ΕΘ λ8 ΤΆΠΚΒ {πθπὶ Ὁποῦ (Π6 οἶδββ οὗ οοπίθεϊοα 
ὈΟΟΚΒ. [πη {818 οἶαβθβ ἢ6 δηυμηθγαΐθθ, οὗ ἴπ6 τυιτησθ οὗ {86 Νὸ 
Τορίαπιοπΐ, 1. Το Εἰ βι16 οὔὗἨ Φαηθβ; 2. Το Ἐριβι]6 οἵ ὅπάα; 
8, ΤῊ βοοομῃᾷ ΕἸΡ 8:16 οὗ Ῥείοσ; 4. Τὴ6α βοοοῃᾶ δπηᾶ {πἰγὰ ΕΣ Ρ181168 οὗ 
δοθη,. Τμδ Βδνοϊαϊίοι οὐ “ομῃ, μα δα 8, 18 α]δο ὈΥ δοπῖθ ρἰδοβθᾶ ἴῃ 
8 οἾα86." 

ΠΙ. Ὑνυϊάηρβ σομίδββεα νυ φρεγίοιθ. Ατηοηρ [μ686 ἢ6 Θηυμηογαῦθϑ 

δ Ἔοτ, ἴῃ ΘΑΙΙΥ τἰτηοδ, δοῖο θα] ϊονθὰ ἐπαὶ τη15 του κ τὰ ποῖ οοιηροθεὰ ὉΥ Φομη [86 
Ἀροβίῖθ, πὶ ὉΥ ἃ ρυ}δσιο οἵ [Π6 88Π16 ΠΆΠΙ6, ΟΥ̓ ΕΥ͂ ΒΟΠ16 ΟἴΕΥ ῬΕΓΘΟΙ.. 
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ἐμ6 Αοἰβ οὔ δαὶ ; {π6 Βμορμοσγά οὐ Ηδυτηδβ ; {86 Βιονοϊδοη οὗ Ῥϑίοσ : 
[06 ἘρΙ5|16 οὔ Ἰθβαγηαθδαβθ; (86 Ποοίῖποβ οὗ ἰδ6 Αροβεϑβ ; δηά 186 
(ἀοβροὶ δοοογάϊηρ' (ο [86 Ἡοὕτενν8. 

Β 651: 468 686, ΕἸ ΒΘ 5 τηθη λοηβ οοσίδίπ ὈΟΟΚΒ ΠΙΟΪΝ ΤΥ οοπεά- 
ζαία ἃ Του οἶλβα (ἔου {μ6 ἐπγθηίγ- ομαρίον οὗ {86 ἐπτὰ ὈΟΟΚ οὗ 
Ἠϊ8 ΕἸ ΘΟ] οι αβοαὶ ΗἸΒΙΟΥΥ 18 ποῖ ΧΟ ΔΓ ΚΑΡΙΥ ῬΟΓΒΡΙΘΌΟΙΒ) ; ΥἹΖ. 

ΙΝ. νυηηρβ σοῦ μὰ Ὀδθθὰ τπίρεγβαϊίῳ τελεοίοα 88 ευἱάεπεν 
ϑριιγίοιϑΘ. [Ι (18 “1488 Βα Ἰποϊυθ8 {86 (ἀο8ρ6}8 οἵ Ῥεοΐοσ, οὗ ΤΠπομιδ8, 
δὴ οὗ Μαι δ ; {π6 Αςίβ οὗ Απάτγον, οὗ Φοδῃ, δπὰ οἵ οἴμβοσ δροβίῖθβ. 
ΤΠο86 ἩΙΠΏΡΒ, βαγ8 6, σοπίαϊη ουϊάθηΐ οσγοσβ, ατὸ τὶ 6 1Π ἃ βίγ]θ 
Θη τον αἰβογομὺ ἔγοσῃ {πᾶὖ οὗ 6 Δροβί8β, απὰ ανα ποὺ θβϑη ἐπουρδς 
ΜΟΣΊΠΥ οἵ Ὀοΐπρ' πηθηοπαα ὈΥ̓͂ ΔΠΥ οη6 οὗ ([Π6 δηοϊθηίβ. ἢ 
Α ἴον γϑᾶγβ Ὀοίοτα {16 {1π|6ὸ οὗ ΕἸ ΒΘΌϊ.5, οὐ αοοὰῦῦ {Π6 γοαᾶῦ 800, 

ἈΑἘΝΟΒΙΟΒ, 8 ἴδδομοσ οὗ γῃοίοτίο αἱ βί'οοα 1 Αὐτγιοαῖ, δπὰ ΓΑ ΟσαΝ --ὸ 
ΤΙΌΒ, 818 ΡῈΡ]} ὃ, ὁοπῃηροβοα, διποηρ ΟὔΒΟΣ ΤΟΥΪΚΕ, οἰδθογαῦβ νἹ Πα οδΓ]0 ἢ} 8 
οὗ 1π6 ΟἸ γίβίδη το]ρίοη, τ] ῥγόνο {μοὶν δοαυδὶπίδποθ τὰ [Β6 
ψ ϊπρβ οὗ {86 Νονν Τοβίδπγχοπί, πουρῃ (ΠΟΥ͂ ἀϊα ποῖ οἰΐθ ἐπϑῖὰ Ὀγ.- 
ΠΔΠ6, ὈΘΟΔΌΒ6 (ΠΑΥ͂ Δἀἀγοββοα {μοῦ σου ἴο (86 ὐδη]οβ. 1,80- 
ἰδηί8, ἱπαἀθοα, δβϑίσηβ {818 ὙΘΥΎῪ ΤΟΆΒΟΩ [ῸΓΣ Ὠΐβ ΤΌΒΟΙΥΘ; πού ἢ- 
βίδπαϊηρ ψ οἢ, Ὀγ, ΠιδΥά ΠΟΥ ΓΘ γ 8, “ Ηθ βθθ 18 [0 βΒῇον {παῦ (86 
ΟἸὨυιβύαμβ οὗ {παῦ τη σσογο 8ὸ Ββαθιζυλίοα ἴο {π6 Ἰδηρταρθ οὗ ϑ'ουρ- 
ἴαγθ, {πᾶΐ 1Ὁ γγαϑ ποῦ ΘΑΞΥ͂ [0 Υ [Π61ὶ ἴο δυοϊὰ {π6 86 οὔ ύ, ὙΠΘΏΘΥΘΙ (ΠΟῪ 
αἀἰϑοουγβοα Ρομ ὑπ] ηρΒ οὗ ἃ το ρίουβ παΐιγα.ἢ 

Βυχΐηρ {86 ποχὺ ργθοθαϊηρ τιν ΥΘΆΓΆ, {86 πηροτγέθοῦ τη 81Π8 οὗ 
ὨΠΠΊΘΓΟΙΒ ὙΓΙΟΣΒ ὁ ἀγὸ 8}}} οχίβηῦ, 'ῃ τ ΒΙΟΒ ἸΠΘῪ ΘΠ 6 Γ οἷα ἰΠ6 Η8- 
Του οὶ] δου ρίαγεοβ οὗ {6 Νονν Ταβίαιηθηΐ, ΟΥ βρθαῖὶ οὗ [Π6 πὶ ἴπ ὑθυταβ 
οὗ ῥγοΐοαῃα τϑβροοῦ; αΐ {Π6 ἐδβυϊ ΟΥ̓ οὗ ΥΙΟΤΟΕΙΝΤΒ, ΒΙΒΒοΡ οὗ 
Ῥειίανν ἴῃ (ἀοσδηΥ, 18 ραγ οι Υ]ν ποσί οὗ ποίϊοθ, οἱ δοοουπηῦ οἴ 
(Ππ6 Ττοιηούθῃθϑβ οἵ ἢ18 βιυπϑιϊοη ἔσομαι ἐμαὶ οἵ Οτίρϑη δῃα ΟΥὐρσίδῃ, γ8Ὸ 
γγ ΓΘ Αἰτσαπθ. ὙἹοίουϊβ τγοῦθ δοϊησηθηΐαυῖθβ οἡ αἰδγθηῦ Ὀοοῖκβ 
οὗ {μ6 ΟΙἹὰ Τοβίβηχθηΐ, 8Π Θχροβι ἄοῃ οὗ βοῖὴθ ραβδαᾶρθδ οἵ Μαεαί ον Β 
(ἀοβρο], ἃ ΘοιητΆΥῪ ΟὨ 6 ΑΡοσΑΙΎρ86, δηα υὙϑ ΒΒ ΘΟη γονουβὶαὶ] 
ἰγϑδίι868 ἀρδϊηδύ {π6 μουοῦϊοθ οὗ ἢ18 ἀδὺ ; ἴῃ ὙΒΙΟὮ γα μάνα σϑ]υλ0 16 
Δα τηοϑὺ Θχρ οῖῦ ὑδβελοπῖθ8 ἴο ἰμλοβί ΘΥΘΤῪ ὕοοῖκ οὗ {86 Νον 
Τοδίαηχοπί. 

ΟΥ̓ 411 86 ἔλίβογβ σῆὸ δουγιβιοα ἴπ πὸ ἐλίγα οοπίμτῳ, ἴἰμ6 ταοβῖ 
Ἰδαγηθα δηά Ἰδθοσίουβ ππαυοδιϊ Δ ΟΪΥ τγδδ ΟΕΙΘΕΝ, 0 τγϑ ὈΟΓᾺ 
ἴῃ Εργρί Α. ὕ. 184 οΥ 18δ, δῃα ἀϊἸ6α δρουΐ (6 γοᾶῦ 2638. [10 18 βαϊὰ 
οὗ Βίπα, {πδ΄ 6 ἀἸά ποῦ 80 πυῦοῖὶ γθοοιαπιθηα ΟΠ τ δ δεῖν ὈΥ ταὶ ἢ6 
ΡτΘδοΒΘα οΥ ψγοΐθ 88 ὈῪ {86 σΘΠοσαὶ ἰθηοῦ οὗ μἷ8 116. 80 ρταβδὶ, ἴῃ- 
ἀθθᾶ, ναβ {86 δβι παι οη ἴθ Ὑγμ16} μ6 νγαϑ μ6]ἃ, ουύθὴ διβοηρ (86 

1 Ἑυδθοδῖακ, Ἐοὶ, ΗΐΪδὲ. 110. 111, 6. 24. Τιαγάπον, ὅγνο. νοὶ], ἵν. ὑρ. 2300---27δ.; 410. νοὶ. ἰἱ. 
ῬΡ. 8δ6---395. Ὑγοδιοοίξ, ΡΡ. 481]---490, 

2. ΤιΑγάηοσ, ὅνο. νοΐ. ἦν. ὈΡ. 1--294.; 4ϊο. νοὶ. 11. ὑὈ. 344---957. 
8. Τρϊά, ϑνο. νοὶ. ἰν. ὑρ. 34---87.; 4ϊο. νοὶ]. ἱϊ. ῬΡ. 357---292. 
4.Α5 ΝοναδῖυΒ, Ἐοπιο, Α. Ὁ. 25]; Ὠἰοηγδίυβ, Βοπιο, Δ. ἢ. 259; Οοτητηοᾶἑδη, ΔΑ. ὕ. 370: 

Απδίοϊϊαβ, 1,Δοάίοοδ, Δ. ἢ. 270; ΤΒοορηοβίαθβ, Δ. ἢ. 9382; Μοιδοάϊῃδ, γοία, Δ. ἢ. 290; δηὰ 
ῬΏ]1648, Βίβῃορ οὗὁ ΤὨτητΐβ ἱπ Εσγρί, Δ. ᾿. 296. Αὐοοουηίδβ οὗ ἴδοδ6 τείϊογβ, αηὰ οχίσαοίϑ 
ἔτοτι {μοῖν ὑ6δ. πο ἶ68 [0 ἴπ6 Νονν Τοδίδιημθηῖ, αγὸ οοἸ]οοῖθά δὰ σίνϑη δὲ ἰοηχίι Ὁ Ὧν. 
Ιδγάμποσ, ( οσβ, νοὶ]. ἐ1}, ϑνο. οὐ νοἱ, 1]. 4ἴο.) 

5 ΤΑτάηογ, 800. το], ἐϊ. ὑρ. 386---808. : 410. γοϊ. 11, ὈΡ. 88---98. 



Οὗ ἐδε νει Τεβέαπιθηίϊ. 1ὅ 

ΒοδΊΒΘ ἢ ΒΔ ΟΘΟρΡἤ6Υθ, ἐμαὺ {μ6Ὺ ἀοαϊοαίοα ὑποῖν τυ! ηρΒ ἰο Ηἷπι, δηᾶ 
διι τη! θα πότ ἰο [ἷ8 τον 88]. Βϑβι 68 {π6 οὐ! οὶ Ἰαθουσβ οὗ Οτίρϑη 
ὌΡΟΣ ἰμὸ Θοχιρίατοθ, (τ ΒΙΟἢ ἔοττα ἃ ἀθοῖβῖγα ἰθβυϊ ον ἴο {μοὶν δὰ- 
Ἐπ οἱ γ,) Π6 τγοίθ ἃ {πγθο- 014 οχροβιίοη οὗ 4}} (Π6 Ῥοοῖκ8 οὗ {86 
Θοτρῦθγο, ΥὙἱΖ. βοῇ] 18. ΟΥ̓ Βπογῦ ποΐθβ, ἕο θ8 ΟΥ̓ ΘΧΊ ΘΒ 6 ΘΟΠΙΠΊΘἢ- 
(ΔΥ68, ἴῃ ἩΒΙΟΒ ἢ6 ΘΙ] οΟΥΘα 8}} [18 ᾿δαγηϊηρ, οὐ ῦοα], εδογοᾶ, δηᾶ 
ΡΥΙοΟΐδῃθ, ἃπὰ 8. νδγιοὺυ οὐ Βοπλ ἶθβ δηα ἰτγδοίβ Ὁ. 1ῃ6 Ρθορῖδ. 
ΑἸΤΒΟῸΡὮ ἃ 8118}} ρογίϊοη ΟἿΪΥ οὗ [ῖ8 του ἢδ8 οοηθ ἀἄοτνῃ ἴο 
8, γοῦ ἴῃ ποτὰ 6 ὈΠΙΟΣΊΏΪΥ ὈΟΑΓΒ ὑθΒΕ ΟΩΥ ἴο 186 ΔυςΠ π οἰγ οὗ 
(86 Νον Τοβίδιηθηί, 68 3ἷ ΠΟῪ ἢᾶγύθ 1; δῃᾶ 6 ἰβ ἰῆ6 ἢγβι ἩΥΙΓΟΡ 
ὙΠῸ [88 ρίγϑῃ 8 8 ροτγίδος οδίδοριο οὗὁ ἴμοδ6 ὈοΟΚα τ ἢ ΟἿ ΓΒ 8 Π8 
ὩΒΒΗΪΤΩΟΊΒΙΥ (ΟΥ δἱ Ἰϑαϑὶ (η6 στοδίοσ ραγ οὗ {π612}) αν δσοπβιἀθγοά 
88 16 σΘΠΏΪΠ6 δηα αἰνῖπ6}γ ἰῃβρὶγοα τυϊἰησβ οὗ {86 ἀροβί]εβ.Ἔ 

ΟΕΈΘΟΒΥ, ΒΙδθοΡ οὗ Νοο- ὑδασοα ὃ, δῃὰ ὈΙΟΝυβιῦθ, Βῖβθορ οὗ 
ΑἸ χϑηάσια., ΓΘ Ρ0ρ118 οὗ Οτγίρϑῃ ; 80 {πδὺ {ποὶν ἐθβιϊηοπ οβ ἴο [86 
Νον Τοβίδιιθπΐ, ἡ Ὠ]οἢ ΓΘ ὙΘΓΥ͂ ΠΌΪΊΘΓΟΌΒ, ΑΓ6 ἴῃ ἕλοὺ Ραῦ ΤΕΡΘΟΕ ΟΠ 8 
οὗ δῖ5. [Ι͂ὴ {μ6 τυϊπσβ οὗ ΟὝΡΒΙΑΝ, Βίδῃορ οὗ Οαδγίπαρθ, σθο 
βουτβῃοα ἃ ἔδν γϑδὺβ αἴνον Οὔρθη, δηα βυβεγοα τηδτίυστάομῃ α. Ὁ. 
258, νὰ Βαυθ σηοδὲ οορίοιιϑ αυοίδιοη8 ἔΤΌμ αἰτηοϑί 41} [ῃ6 ὈοοΚΒβ οὗ 
{6 Νεὲνν Τοδίδιηοηί. δ 

ΕὩτίΠοΥ, ἀυτγίηρ (86 Ετοὺ {ΠΙΓΕΥ γοατβ οὗὨἩ {π6 {μϊγὰ ΘΟ ΌΥΥ, ὑΠ6 ΓΘ 
816 εσχίδηϊ ἐγαστηθηΐβ οὗ Βαυθγα] ὙΥΙΟΓΘ, ἴῃ 8}} οὗἩ ὙὩ] ἢ [ΠΟΘ 18. ΒΟΠῚΘ 
Ττοίρσομποο ἰο {Π6 ὈΟΟΚΒ οὗ 6 Νὸνν Τοδίδιηοηῖ, Τῆυβ ΟΑισᾶ, βὺτγ- 
πδιηοα Βοιιδηυθ, 80 τγϑ ἃ ργοϑγίος οὐ [86 οπυτγοῖ οὐ Βοτηθδ, 
ᾳυοίοβ 411} {π6 ορὶβ|16ε8 οὗ ϑαϊπὶ Ῥδὰὺ] 88 ἢὶ8 σϑηιῖὶπα ῥτοα οί! οη8, 
Ἔχοορύ {δ6 ΕρΙβι16 ἰο (6 Ηδῦγονβ, μοὶ ἢ6 Ὧ8Δ8 ουμτοα ἴο Θη.πγ16- 
Ταΐθ διωοὴρ (86 τοϑῦ, “ΤῈ ἀπαουβίοα ττιηρδ οὗ ΗΠΡροϊγίι8," ΒΙΒῆοΡ 
οὗ Ῥογῖιαβ Ῥουηαηαβ, ΘΟΙΙΓΠΟΠΙΥ͂ ἰοΓθα ΗἸΡΡΟΙΥΤΌΒ ΡῬΟΒΥΘΕΝΒΙΒ, 
““ ροῃίδῖῃ αυοίδί!ο0η8 ἔγοτα 4}1 ὑπ6 δοκπον]ορβα Ῥοοῖβ, Ἵχοδρύ (δ 
Ἐριβι]6 ἰο ῬΒΣ]θιοη, αμὰ (86 ἢἤγεὶ ΕἸ ρ18016 ο δί. Φοῃη.᾽ἢ7 ο- 
ΧΙἼΙΌΒ οοτηροδοά 4. Ηδστηοην οὗ {μ6 ΕὐῸΓ (ἀοδρο]8", ἀηὰ σμτῦβ ΑἘΒΙ- 
ΟΑΝῸΒ οπἀοανουγοα ἰὼ τοθονα {86 δρραγοπὺ σοί σδαϊοίομβ ἴῃ {Π6 
ΒΘΠΘΑΙΟΡΎ οὗ “968π18 ΟἸγῖβί 48 ἀϑ]  νοσθὰ ὈΥ͂ ἴμ6 Ὄυδηρθὶ δίβ Μ δ Π 
δα Τα» 

Ἑτοῖὰ {86 ἰϊγὰ ΘΘὨΓΟΥΥ Ἧ6 ΠΟΥ βοθῃᾶ ἰὸ {ἢ6 δεοοπά, ἴῃ ποῖ 
δουνιθμοα ΤΕΒΤΟΣΙΙΑΝ, ἃ ργοϑγίοσ οὗ [86 οδυγοῖ οὗ (ὐατίπαρο, 80 

 Ἑξποορίσα, Ηἰδι. Ἐκοϊ, 110. νἱ. Ἂς. 19. 
3 ΤΑΤΠοΥ, 8γο. νοΐ. ἰΐ. ὑῃ. 442---δ44.; 4ϊο. γοῖ]. ἱ, ῬῬ. δ19 ---57ὅ. 
8 Τροίᾷ, 8γο. νοΐ. 1]. ρῃ. 35---ὅ7.; 410. το]. 1. ῬΡ. δὅ91--- 608. Ὑγ οεἰοοίί, ὑρΡ. 401---409. 
4 Τοϊά, ϑνο. τοὶ, 111. ΡΡ. 57---183.; 4ϊο. νοΐ. ἱ. ὑΡ. 609---650. 
5 Τριὰ, ὅτο, γοϊ, 11}, ὑῃ. 138---188. ; 40. το]. ἰΐ. ΡΡ. 83---80. 
9 Ἐπδοῦΐυε, Ηἰδὲ. Ἐπεὶ, 11δ. νἱ. 5. 30. Ιδγάμπογ, ὅνο. το. 1ϊ. ῬΡ. 372 ---879. ; 410. γοϊ. ἱ, 
481---484, ΕΑ οεἰεῖοαὶ οὐϊείοη οὗ (80 Εταρτηθης οὗ Οδίυ8 ν}}} "ὸ ἰοπηᾶὰ ἰη Ὧν. Ἠου δ 8 
ἰᾳυΐοο ββδοσρο, τοὶἱ]. ἰδ, ὑρ. 1--832. 8,660 δἷδο Ὦγ. Βου ἢ Β Ἰοασι υοϊαμιο, ΡρΡ. 1---375. Α 

τιδληδιαξίοη οὐ ἔπ βδὴθ ἔγδαρτηθηΐὶ Μ1}} Ὀ6 ουπὰ ἰη τοὶ. ἱ. ῬΡ. 159---16]. οὗὨ ϑουτηοῦϑ 
οὐ ὁ Ενίάοδοοθ οὗ ΟἿΣΙ ΔΗ ὉΥ ἴδ6 ον. Πδηΐοὶ ὙΊθοη, Μ.Α. (ἰαἴο Βίδῃορ οὗἁ 

λ Ν 
3. Ῥγεδιοοίξ, οἡ ἴδοὸ δπου, Ὁ. 480. 8366 αἷδο 1δγάῃοσ, ὅνο. τοὶ. ᾿ξ. ΡΡ. 897---418.; 40. 

γοΐ. ἱ. ΡΡ. 495---δ08. 
8. Τριἅ. 8νο. τοὶ, ἰΐ. ὑῃ. 418---430.; 410. γνο]. ἱ. ΡΡ. δ08.-- 618. 
9 Ἑπρορίῃβ, Ηἰδε. Ἐδοὶ. ἢ. ἱ. ο. 7. Ἰαγάμοσ, 8το. τοὶ]. ἰΐ, ὑῃ. 481---441].; Ἅἴο. το]. ἱ, 

ῬΡ. δ18-- 618. 



106 ΟΝ ἐδε αεπεΐποποςς απὰ “μἐιοπέϊεϊέν 

88 Ὀογὴ ἰὼ {πο γοῦν 160, δπὰ ἀϊοά αὐοιὺ [ῃ6 γοαῦ 220. Ηδ Ὀδοδιὴθ 
8 Μραείδηϊδ᾽ δδοιΐ {π6 γα 200; δὰ Ὁ γβύδη Ὑυὶογ ἤδνθ οοτα- 
ΤΩΟΏΪΥ αἰδι σι βῃοὰ θοΐνγθθα ταῦ ἢ6 πτοίθ Ὀδθίοσο {μδὺ ροσοά, δῃὰ 
ψπαῦ ἢ6 ΡΠ] μοὰ αὔογπασαβ. Ηἰἷβ ἰθϑπιοηυ, ΒΟ υοσ, ἴοὸ {Π6 
ΔΌΪΒΟΥΥ οὗ 06 οαποηῖοσαὶ ϑογιρίιγοβ, ὈΟΓᾺ Ὀοίοσα δπα δἵοσ μ θ- 
Ὀτγδοθα (π6 ἰδοηοῖβ οὗ Μοηίδηιβ, 18 Ἔχϑοί {Π6 βδαῖῶθ.0 Ηθ ὈΠΙΗΌΤΩΪΥ 
Τοοορ 868 {Π6 ἴουν (ἀοθραῖβ, 88 ψυιθη ὈΥ {86 Θνυδηρο} 188 ἴο ΒΟΌΣ 
γγ6 δΔβουῖδα δοθῆ ; αἰδι ρου βῃϊησ Μααν πᾶ “οἢῃ 88 δροβίϊθβ, δηὰἃ 
ΜαΚκ δηὰ 16 88. δροβίο!οαὶ τηθῃ ; δπά πρθλδυ ἢ [16 Δυϊδουῖν οὗ 
{ποῦ τυϊπρβ 88 ᾿μβριγοα ὕοοκβ, δοκπονίεασοα ὈΥ (86 ΕΟ γβύδῃ 
οπυγοῖ ἴγουλ {μ6ν οτῖρμαὶ ἀαίθ. Ηἰ8 τόσκβ τὸ Ἀ]]οὰ στ αὐυοΐα- 
ἤομβ ὈΥ παπιε, δῃᾷ σις ἰοπρ οχίγδοίβ τοὶ 41} (16 Ὑτϊπρβ οὗ {86 
Νον Τοβίδιηθηϊΐ, Ἔχοθρί {86 Ἐρίκε!ο οὗ ψαιηθβ, [6 βοοοῃᾷ Ερ βι]6 οὗ 
Ῥοίοσ, δὰ {ΠῸ βεοομά δηά {μϊγτὰ ΕἸ ριβι]68 οὗ οῆπμ. Βαυῖΐ 1 δὴ δυίποσ 
ἄοεβ ποὺ ρῥγοΐβϑββ. ἴο σῖνθ ἃ οοιηρίοίθ οδίδίοσιιθ οὗ ἴπ6 Ῥοοῖκβ οὗ {88 
Νον Τοβίδιμημθηΐ, 8 ΠΊΘΤΘ 816 Π06 ἴῃ ΤΟραγα [0 ΔΩΥ ὈΟΟΪ 18 πο αἴζα- 
τηθηΐ δραϊηδί , Ὦγ. ΤΆΓΟΠΟΣ [885 ΟὈβεγυοαᾶ, ἰμαὺ [86 αυοίδομβ 
ἔγοταη [ὴ86 β1:4}} νοϊυμια οὗ 6 Νεν Τοβίδιηθης, ὈΥ Τογίυ ]δη, ἃγ6 
ΟῚ ἸΟΠΡῸΣ δηαὰ τλογ6 Ὡυπθσοιβ ὑπδῃ ὑπ6 αὐοίδιο.8 8.6 ἴτοπὶ 8]] 
{86 ποῦκβ οὔ ΟἼΘοσο, ἴῃ πσιίογβ οὗ 8411} ομπαγδούθγθ, [Ὁ βϑνοσαὶ δρθβ. 
Ευγίδον, Το ]Π πη 88 ἜΧΡΓΟΒΒΙΥ δἰθττηθα {μαΐ, θὰ ἢ υτοίβ, (88 
ΟΝ ιβύίδῃ βου ρύυγοθ ἡγ ΓΘ Οροὰ ἰο 86 ἱπβρθούοῃ οὗ 4}1 ἐπ που]ά, 
οί ΟὨγιβδηβ δὰ μοδίμθηβ, τ βουΐ Ἄχοοροπ, Απα τ αἷβδο δ8Ὁ- 
ῬΘΑΙΒ ὑπαὶ ἴῃ 18 τη ἔμοτ νγὰ8 δγοδαγ ἃα [801 γογϑίο οὗὨ δοπλθ 
Ῥαγί οὔ 6 Νεὸν Ταβίδηγοθηί, 1 πού οὗ [Π6 Ὑ8016 οὗ 10; ἔογ, αἱ 1θδϑί 1π 
0Π6 ἰπβίδῃοθ, 6 δρρθδὶβ ἔτοτὰ {π6 Ιδηρσυδρα οὗ βυ0}} γϑυβίοῃ ἰὸ {88 
ΔΌΙΠοΥιγ οὗὁἨ ὑπ6 δυνῃοητῖο ΘΟρΙ6Β ἰη ατροκ. 
ΟΠ ΘΠΙΡΟΓΆΓΤΥ τ ἢ} Τοτίυ ]Δη γα8 ΟἸΙΈΜΕΝΤ οὗ ΑἸ]οχαπάσιδ, τ ῆο 

δῖνο8 δὴ δοοοιηΐ οὗ {πΠ6 ογάδὺ 1ῃ ψ ΒΊΟΣ [86 ἴουγ (ὐοβροὶβ γογα πείθῃ, 
δηὰ αυοΐθβ δἰιηοβί 411 {Π6 ὈοΟΚΒ οὗ {πὸ Νὸν Τοβίδιηθηῦ 80 οὔνθῃ Ὁν 
ΠΔΠΊΘ, ΒΠα 80 δΔιηρὶν, ἰμαὶ (ὁ οχίγαοι Η͵8 οἰϊδίλομβ ὑοῦ] Η]] ἃ Ἰατρϑ 
Ροσγίοῃ οὗ {18 γοϊψπμηθ. “" ΗἸΒ νΘΥῪ ΠΌΠΊΘΓΟῸΒ αυοίδιομβ ἔγοστα (ἢ 6 
(ἀοΒρ6]9 ἀγϑ, αὖ (ὴ6 ργοβθηῦ ἀ4γ, δὴ ἱτηρογίδηϊ τλθϑῃβ οὗ βοι{]ηρ' (μον 
ἰγὰς ἰοχί. 5 ΑΒ ΟἸοιηθηΐ γγὰ8 {π6 ργθοθρίον οὗ Οτίρθη, δηα ἰγαυ}]! θα 
ἴῃ αυρδὺ οὗὁἨ δι πο πῈ10 ἱπέοστηδίοη, δηα αἰ ποὺ σίγα 18 δββοπὶ ἴο (Π6 
Θογρύαγοθ ἈΠῸ] Β6 πιδὰ δοουγδίθ!Υ δχδιιϊποα {ἤθγῃ, 18 ἰββ τω οηυ ἴο 
1Π6ὶν δὰ ὑπ ΓἸΟΣΓΥ Ῥοββθββα8 ἔμ6 σγοαίοσ ποῖρί. 
ΤΗΕΟΡΗΙῦΒ, Βίδμορ οὗ Απιιοοῦ, Α.Ὁ. 18], 1ῃ 18 ἰᾷγϑθ θόοοῖκα ἴο 

Αὐυϊοϊγοιβ, ΘΟ] ΟὨ]Υ τηδηύϊοῃ (86 δου ρίυγαβ ΟσΟδβΙ Ομ ΑΙ] ν, ἔγοπι ἐπ 
ραγου] ἂν οὈ͵δοί Β6 μδά ἴῃ υἱϑὺ ; Ὀυῦ 6 [48 δυἹάθῃηξ 4] } ϑιοη8 ἴο {Π 6 
ἀοερε]β οὗ Μαιίπον δηᾶ “9 ομη, {π6 ΕΡΙ8116 το {6 Ἐβοτηϑηβ, δπᾶ (86 
ἢγοῖ ΕΡ 1816 ἰο ΤΙτλοίῃγ." 

ΑΥΗΕΝΑΘΟΒΑΒ, ἃ ΡὮὨΣΟΒΟΡΒΟΙ δηᾶ 8. πδίϊν οὗ Αἰμϑηβ, γ8ὸ ἤοι- 

1 βοίδιλμδ ρἴδηθ ΠΟ βἷς 6886 ἴῃ ατάοο αμίλεπίϊοο. Τοτίυ δ ἀ6 Μοπος. ο. 11. Τααγά- 
ΟΣ, ϑνο. γο]. 1, ῬΡ. 250---287.; 4ἴ0. νοὶ]. ἱ. Ρ᾽. 416-486. Βίγ Η. Μ. Ὑ ΕἸ πτοοά᾽ Β Ὠἰδοοῦγδεοθ 
οἱ ἴπο Ε νἱἀοπςο8Β οὗ (86 26» 16} δη ἃ ΟἸ γι βιίδη δυο δύοη, ρΡ. 330---3932. 

5 Νογίομ δ Εν ἀθησϑβ οὗ ἴ86 ἀὐδῃυίΐηθηθ88 οὗ ἴπ6 ΟΟΒΡ618, νοΐ, ἱ. Ρ. 90. 
5. Τιαγάμοσ, ὅνο. Υ0]. 1,. Ρ᾽. 306---243. ; 410. το]. ἱ. ΡΡ. 892--- 419, 
4 Ἰρϊά, ᾶνο, τοὶ]. ἰΐ, ὑγ. 190.--202.; 4ἴο. νοΐ, ἷ, ΡΡ. 888---389. 



ΟΥ̓ ἐλο νει Τοείαπιθηΐ. (αὶ 

τἰβῃ θα ἀρουῦ {π6 γϑαν 180, 15 (86 τηοβὲ ρο] βῃρα δηᾶ εἷοραηὶ δυῖθοσ οὗ 
Ομ γιβδη δηθαυϊγ. [π ἢ18 ΑΡοϊορυ ἔον {86 ΟἸ γἸδίϊδηβ, ργϑβθηίθά ἴο 
{86 οἴ ρου Μαγοῦβ Απίοπίπαβ, Δπα ἴῃ ἢ18 Τ͵οδί186 οἡ {86 Βοβυσγθο- 
οῃ οὗ 186 Π)οδά, ἢ6 ἢδ88 πα ΠἸΒΡΟ ΔΌΪΥ αποίοα {πΠ6 (ἀοΒρο6}8 οὗ Μαί μον 
δῃρᾶ ΨΦοΒπη, πὸ ΕΡΊ80168 ἰο {86 Βογηδῃβ, δα {μ6 ὑψο ΕΡίβί]6β. ἕο {Π6 
ΟοΥϊη δη5.} 

ῬεΙΙ͂ΟΣ ἴο {8686 τυϊῦοτβ 8 [8ῈῈΝ Ξύῦβδ, Ὅλ βυοσοροάρα (86 ταῦ 
Ῥοιδῖμυβ ἴῃ 186 ὈΙΒμορτγὶς οὗ υγοῦβ δϑουῦύ {Π6 γϑᾶνῦ 170, ΟΥ Ῥουπαρ8 
ἃ [ΕἾ ὙΘΑΓΙΒ ἰαύογ. Η]8 ἰθϑ ΠΟΥ [0 [Π6 ΘΠ ΠΘΏ688 δηα Δα ΘΠ ΕΟ ΕΥ͂ 
οὔτ Νὸν Ταβίδιλθηῦ 18 ὑπΠ6 τόσο ᾿τωροτγίδηϊ δηα γα 0]6, Ὀδοδαβθ 
86 τ]ὔἷχᾷξ ἃ ἀἴδοῖρ]6 οὗ ῬοΟΙγοΑΓΡ, τοὺ γᾺ8 ἃ αἰδβοῖρ]α οὗ δὲ, οἤπη, δηά 
Βδά 8180 δο;ν υβϑα Ὑ1ΠῈ ΠΊΔΠΥ͂ ΟἴΘΥΒ ψη0Ὸ ἢδα θη ἰηϑἰγιοίθα Ὀγ {Π6 
ΔρΡΟβί 168 δηα ἱπηπηθαϊαὶθ ἀ15010168 οὗ «6808 ΟἸγῖθι. Τουρὴ μα πτοία 
ἸΏΔΏΥ ὙΟΙΚΒ, 8 ἢνο ὈοΟΪ8 αραϊηδῦ ΠΘγοδ168 ΔΓΘ 4]] {πὶ ταιηδίῃ ; ἴῃ 
ἴδ6δε ἢ6 μ88 βῃουσζῃ Πιπι86 (0 Ὀ6 νχ6}] δοχυδϊηοά τ ἢ ΠΟΘ ΠΘ ἢ δα ΒΟΥ, 
δα (Ὧ6 δοϑυγαὰ δηᾶ τηἰγιοδίθ ποίοηθ οὗὨ (Π6 Πογοίοβ, 88 νν6}} δ ψ τ ἢ 
186 Θουρίαγοβ οἵ [86 ΟἹ δῃάὰ Νϑιυν Τοβίδιλθηί. ὙΒουρῇ μα ἢδ8 ῃο- 
ΜΌΘΓΘ ΡΊΎΘΩ ἃ8 8 ργοΐδαβοα οβίδϊοριθ οὗ {π6 ὈοΟΐΒ οὗ (6 Νὸιν Ταβία- 
Ἰηρηΐ, 776 ἸΘΆΤΏ ἔχοι δὶ8 ἰγϑδίϊβα {πα 6 τϑοοϊνοά 845 δυϊποηςς δηᾶ 
ΘΒΠΟΒΙΟΘΆΙ ϑογιρύαγαθ, δηα δβου θὰ ἴο [Π6 ῬΘΥΒΟῚΒ ὙΠΟ86 ὩϑΙ.68 {ΠΥ 
θδδγ, (η6 ἴον (ἀοβροὶβ (0 πίοι Β6 ρρθα18 οοπίϊηυ!! ῦ, ἀπά {πὸ δὰ- 
(Ποῖ οὐ π Βῖοῖ 6 ἀςβουῖ 68, ἑοροίμου 1 {Π6 Οσοαβίοηϑ οα ν᾿ ἰοἢ ὑπ Ὺ 
γ ΓΘ ν 168}, {Π6 Αοίδ οὗ [π6 ΑΡοϑί168, {π6 ΕΣ ]8116 ἕο {π6 Βοχηδῃβ, 
116 ἘΣ ΡΙ5|1ε8 ἰο {π6 (ὐα]αίδηβ, ΕἸ δδίδηβ, ῬἘ Δ ΡΡΙ8π8, δηα (ὐο]οββίδηβ, 
(μ6 ἔτβε δπα βεοοῃᾶ Τρ βί168 ἰο {π6 ΤἬ Ββϑ] οἰδη8, {πὸ ὑπο ΕΣ 18.168 ἴὸ 
Τιοίδυ, 86 ΕΡΙ8.16 ἠο Τιΐαβ (411 τ ἰοἢ ΕΠ Ρ 86168. ἢ6 πδ8 γαρϑαίϑθα]γ 
ΒΟ 6α ἴοὸ Ῥαυ]), (6 ἔνο ΕἸΡ 8168 οὗ Ῥεοίοσ, δηὰ (πῸ γβέ δῃὰ βεοοῃά 
ΕρΊ81168 οὗἩ Φοδη. Ἰγοηῦβ 88 Δ] υἀοα ἴο (86 Εἰρ᾿βι16 ὑο (6 Ηδῦτονα, 
Ὀαΐ 6 18 8116 σοῃοογηὶηρ {π6 αὐοϑοη τ μοίμον ἐμαὶ ἘΠΡΙΒ616. νγαϑ 

. πτθῃ ὈΥ δὰ]. γα δῇ ποῦ, ΠΟΎΘΥΟΣ, 88 Βίβῃορ Μαγδϑὶι 88 σψ8} 
ΟὈβοσυϑᾶ, ἴο αἰἰδοὶ ἴο [18 βι]θποθ τόσα ᾿τρογίδησα {δὴ ἰἰ ἀοβοσνυρβ. 
“Ἰγρηβῦβ, βου ρἢ ὈοΤη ἃ ατϑοῖς, νγᾶ8 ἐγαηβρ  δηίβα ἴο (ῃ6 Ζιαξὲπ Ομ το, 
ὙΠΟ Ὦ ΤΠ θη σεῤεοίοα ἴμ6 ΕἸΡΙΒ116 ἰο {86 Ηδρτονβ, ΠῚ, {πογοίογο, ἢ6 πδὰᾶ 
αυοέοα 1ὑ 88 Δ ΒΟΥ Υ ἴῃ οοπέγουεγϑίαϊ τυτιλτιρβ, ἢ6 σσουἹᾶ παγα αῇοταθά 
[18 Δάν ΓΒΑ υ 68 {Π18 του δηβυγοσ, ἰμαὺ μα ργοἀυοθά 88 δυο τ τυμαῦ 
8 πού Δ] οσσοα ὈΥ [ὶ8 οὐσῃ οπυτοῆ. Πα βἷποθ 6 ᾿δ8 ΠΟΥΤΠΘΥΘ 
δϑβογίβα ἰμδὶ ϑδϑαϊηῦ δ} γγαβ ποὲ (86 διιΐῃμου οὗ ὑπαὶ ΕΣΡΙ8616, 18 πλθτΘ 
ΒΘ 66 ΔΓρΊΙ6Β ΓΑΙΠΟΙ 086 σμδέοπι οὗ [86 1,αἴ1η ΘΠ υτοῖ (48 1 18 ἰοττηϑᾶ 
Ὀγ “6γοότθθ) [Πδῃ {86 ορίπιοη οὐ ᾿γϑῆαϑ Πἰπιβ. 1 5 δ [88 χιοίοά 
[86 ΕΡΊ8ι16 οὗ “δῃπθ8 ὁποθ, δῃαὰ ἴο {π6 ῬΟῸΚ οὗ Βονοϊδίϊοη Π18 ἐδβι}- 
ΤΩΟΠΥ͂ 18 ΟΙΘΑΓ δηα ΡΟΒΙ͂νο ; ἢ6 ἢ88 ποῦ ΟὨΪΥ οἰ δα 10 γΟΓῪ οὗἴθη, μὰΐ 88 
ἘΧΡΓΟΒΒΙῪ Δβουϊ θα 10 ἰο {86 ἀροβίϊα οὔτ, δῃα ᾿88 αἰ βου] ν Βροΐκθη οὗ 
(86 Ἔχδοῦ δῃα δῃοϊθηῦ οορίθβϑ οὗ {Π|8 ὈΟΟΪΚ, 48 Ὀοΐπρ' Θομβγιηθα ὈΥ ἐῃ6 
ἜΠΟΠΝ (ΘΒΏΣΔΟΠΥ͂ οὗ (8086 σγῆο Πα ῬΘΥΒΟΠΔΙΥ οοηνογβοὰ τὴ Ψοἢη 
1π18617, 
Ιὴ βμοτί, γ δανθ {16 ὑθϑε τ ὩΥ οἵ ἰγπϑοῦυβ, 1 ΟἿΘ ἴΌσΤΩ ΟΥἩ ΟἾΠΟΙ, 

[0 ΘΥ̓ΘΓΥ͂ Οῃ6 οὗ (16 ὈΟΟΙΒ οὗ 6 Νοὸνν Τοϑίδιμθηϊ, οχοορὺ [86 ΕἸ 8816 

3 Τοϊά, ὅτο. τοῖ. ἱΐ, Ῥρ. 180--- 187.; 40. νοὶ. ἱ, ΡΡ. 877--98]. 
Ἔ ΒΡ. Μασε δ 1, οἰ αΓο5, Ῥασί τ. Ρ. 41. 
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ἴο ῬΒΙ]οου, {86 ἐμϊγὰ ΕρΙ8.16 οὗὁἨ Φοδη, δμᾶ ἰμ6 Ερὶβδί] οὗ Φυᾶο:; 
ΜΒΙοῖ, 848 ΤΠΘΥ οοπίδὶπ 0 ροϊηΐ οὗ ἀοοίχ]πθ, οου]ὰ ποὺ αἴογα δὴγ 
τηδί(6 Ὁ ΤῸ φυοίδίοηβ 'π [ἢ 6 ΡΑΓΓΟΌΪΑΓ ΟΠ ΓΟΥΘΥ8168 ἴῃ ὙὙΒΙΟΝ [τοπορυ8 
8 Θησεροα, ψ8ο86 ττπρβ (1 τυδὺ 6 τϑοο]]θούθα) τ σα ΒΟ]]Υ 
ΘΟΒΙΓΟνΘΥΒΙΆΙ. 

Οομβίἀοτῖηρ; [86 ἀρὰ ἴῃ πΒΙΟὮ Βα Πἰνο6α, φηα 8 ΔοΟ688 ἰο [Π6 οΥτἱρίπαὶ 
ΒΟΌΓΟΘΒ οὗ Ἰη οστηδίοη, {π6 ὑθϑάσηοην οὗ ᾿γϑηθβ ἴο 1ἴῃ6 σϑηυϊμθη 688 
8η4 δυο ον οὗ {μ6 Νὰ Τοθίδιαθηΐ ρῖνοβ ἰο βυθοῦ οὗ 8 ψυυιθληρϑ 
88 ἅΓ6 δχίβδηϊ ἃ ρογρϑίυδὶ ἱπίογοδί ἀπά ναῖὰθ ἴῃ τπ6 ΟΠ γβίδη ομυτοῖ ; 
ἔογ 18 “ς χυοίδι! 08 ΔΓΘ 80 ΠΟΠΊΘΙΌΙΒ, 8Πα ΤΩΔΠΥ Οἱ {ΐθῖὰ ἅΓα 80 Ἰοῃρ, 
88 ἰο αἴοτγτα υπἀοσυπβδίροα ονϊάδηςσθ ἰπδὺ {Π6 ὈΟΟΚΒ οὗ {πὸ Νυν Τ᾽ ϑοίϊδιηθηΐ, 
ὙΠΟὮ οτο Κπόνχῃ ἴο {Ππ6 ἀΙ8Ο01ρ]68 οἵ παειλαον, 8Γ6 {16 ϑαηι6 ὈΟΟΪΚ8 
Ὠ 16 βανα ἀδβοοηαθα ἰο ἴπ6 ργοβοηῦ ἃσ8. ἴ[ὴ δαάϊίοη ἰο {86 ργθ- 
σοαηρ' ΓοΙηδΥΪκ8, 1Ὁ τΩΔΥ δ6 βἰδίρα {μαῦ ΓΘ 8 τη θη 08 “ ἐδο Οὐάε ὁ 
ἐλ ει Τεείαηπιεηέ α8 τοοῖΐ ας ἐλε Οἰά," δῃᾷ 08115 [16 ομδ 88 νγῸ}]} 8.5 
{86 οἴογ, “ἐλε Ογαεῖος 9.6,:}, Οοά, διὰ "γιξπσε αἰοίαίρα ὃν ᾿ὲς Ῥογά 
απά ϑρίτιι.)"} 
ΤῈ Μυβάτοξιαν ΟἌΝΟΝ ἰδ δὴ ἱπιρογίδοῦ ἔγαριηθηΐ οὗ δὴ υπ- 

Κηονγῃ δυῦμοῦ, το, ἔτοτα ᾿ἰηΐοσηαὶ ουϊάθποθ, τηυϑύ αν ᾿ἱνοα δρουΐ 
Α.Ὁ. 170. [Ὁ ἀογῖνοθ 118 πδὴθ ἔγοσα (86 ᾿βασηθα δηϊαυλγυ [υἱρὶ 
Απίοηϊο Μυγαίουσῖ, ΕΥ̓͂ ὑσβοῖα 10 νγ88 ἀἸδοονογοα ἴὮ ἃ ΥΘΥῪ δηοιθηῦ ΤΩ8η}- 
δβοτὶρί ἴῃ [Π6 Αταργοβίδῃ ΓΛΌΓΑΓΥ αὐ ΜΊ]δη, δμα ρυ ]βῃθα ἴῃ 1740 ἴπ 
{Π6 {μϊγὰ νοϊυμαμθ οὗ 818 ““Απεαυϊίαίοβ 1] 1ο Μοάϊ Ζν!.) ΤῊ]18 
ἰτηροτίδηῦ, (ΠοΟῸΡὮ ΠΠΑΡΡΙΪΥ͂ τυ] αὐδα ἔγαρσιηθηΐ, δοτηο] αροϑ νοσν 
ὈΟΟΚ ἢ οὐν Νὸν Τοδίδιμημθηῦ σβποη, δχοθρύ ὑμαῦ ΤΏΘΓΘ 18 ΠΟ ΒρΘΟΙΆ] 
Θρυπηογδθίοηῃ οὔ 1 Ῥρίοσ δηᾶ 1 “οἢη, διὰ {μαὶ (86 ΕἸ Ι8.168 οἵἁἉ Ψδῃιθβ, 
2 Ῥοίογ, δᾶ {86 ΕἸριβί]6 ἰο (πὸ Ἡθῦγοννβ δύο οὔτ θα, Οπθ θοοΪς 
οΪγ 18 Δα ἀ6α ἰο {815 ᾿ἰβὲ, ““ {186 Αροσαίγρβο οἵ Ῥεοίδν, ψῃ ἢ (1 15 
814.64) ““ βοπιθ οὗ οὔσ [ὈΟαγ 7] ΜΨ1} ποῦ ἢᾶνθ χϑδά ἴῃ 186 σῃυγοῖ, 3 

Αβρουΐ [Π6 γεὰγ 170, ἀυτγίηρ {86 τοῖρῃ οὗ Μαγοὺβ Απίοπιπβ, (μ6 
Ομ γιβίδπβ ἰπ δὰ} βυβογοα ἃ ἰθυτῖῦ]6 ῥδυβθου οι, ρου ]ΑΥ]Ὺ δὲ 
γιθημα δηᾶ Πγοῦβ, τ θποα (ΠΥ Βοηΐ δὴ δδοίηρ παγτδῦννα [0 ὑπ 6 }Ὁ 
Ὀγοίθγοη ἰῃ βία. [}ἢ {818 δριϑίΐθ, οὗὔὐ σ βοὴ Εὐαβοῦιυβ μ88 ργθβογυϑαᾶ 

᾿ {ἢ6 ρτγοδίδυ ραγ, ὑπ γ6 ἃτθ δχασὺ γϑίφγθποθβ ἴοὸ [86 (ἀοβροὶβ οὗ 0κ6 
δηᾶ ΨΦομη, (6 Αοἰβ οὗ {86 Αροβίῖββ, ὑπὸ ἘΣ ιβί]6β ἴο {π6 Ἐλουπηβηβ, 
Ἐρμδβίδῃβ, ΡΒ Πρρίδηβ, 1 Τιοίθυ, 1 Ῥοίοσ, 1 9 ο08πη, δηὰ ἐμ Ἐδνοὶα- 
το οὗ δι. Φομη.ὃ [Ι1ἢ {818 ραγβθοιίοη Ῥοίβίηυβ, ΒΊΒΠοΡ οὗ ΓΎ}ΟΏΒ, 
[Π6 ργϑάβθοθαβοσς οὗ ἰσϑῆβῖιβ, ψγ88 ρυῦὺ ἰο ἀθδίῃ. 

Αὐ 18 ὕταθ αἷβο βουγίϑῃβα ΜΈΤΤΟ, Βίβμορ οὗ ὅϑαγά!β, ἢ Τ,γάϊα, 
ΠΟΙᾺ Βοὴθ ΝΥ ΘΥΒ ἤαΥΘ οοπ͵θοίατοα (Ὀυὺ τι πουΐ ΔΠΥ δα Βου ν ἔγοτα 
ΟΜ γιδίίϊδη δηθαα! γ)} ἰο θ6 {Π6 Δηρεὶ οὗ (π6 ΘΌΤΟΙ οὗ ϑδγάϊβ, ἴο τ βόσὰ 
(16 Θρ 816 18 ἀιγθοίθα ἴῃ Βμον, 11}. 1--- 6, ΗἨδ Ἄρρθδχβ ἰο αν Ὀθθὴ ἃ 

1 Βρ. Μαγβδ 1,οΐῃγεϑ, ρασὶ Υ. Ρ. 48. Ταγάμον, ὅγο. νυ], ἰϊ. ὑρ. 168---180.; 4ἴο. τοὶ, ἷ. 
ΡΡ. 36θ8---877. Ὑ͵ ΕΠ οοα δ Π᾿ΒοΟΌΓΒΕΒ, Ρ. 227. 

3 ὦ Οὐδ αὐάδιηῃ 6Χ ὨΟΒΙΓδ ἰοσὶ 'ἰπ Θοοϊοϑία ποϊαηϊ." Τῆα Ὀοδὶ οὐϊίίοη οἵ [6 Μυτγα- 
[οὐδ οϑηοῃ ἷβ ἰῃδὺ οἵ ἴμ6 ον. Β. Ἐ, Ὑ εδβιοοίξ, ἴῃ Ηἷ8 ΗἸδίοσΥ οὔ 86 ββοῃ οἵ ἰδ ΝΕ 
Τεεϊδιηδηϊ, ΡΡ. 557---564.. ἔγοπι ἩΠΟΘ6 ΟΥ̓ 104] ΔΗΔΙγ 818 οὗ 1ζ5 οοπίοπίθ (Ρρ. 2835---3945.) ([Π6 
αθονο ρμαγιϊςυϊαγβ ἀγὸ σοηἀοηβεά. ὝΠΟ Μιυγδίοσίδη σϑῃΟΠ 18 6180 ῥσχίπιοὰ ἴῃ 1)γυ. Βουῖδ 
Ἐδοΐχυϊο βδοσδ, νοὶ], ἱ. ΡΌ. 398---484. (βοοοπὰ δἀϊτῖοη), τὶ ἢ υϑ] 4 0]6 ποίοβ. 

3 Ἐυθοδίυδ, Ηἶδι, ΕΟ], 1. νυ. ς. 1--4. 1Ταγάπογ, ὅνο. γο]. ἱϊ. ὑῃ. 148----1 58.; 410. το]. ἐ, 
ΡΡ. 360..-..562. - 
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ψοΪυχ ΠΟ ὙΓΙΟΙ, 88 1Π6 {168 οὗ (δϊγίθθῃ ἰγθϑίῖβοβ οὐ ἶθ αν Ὀθθῃ 
ἰδηδτηϊἰεα ἴο υ8, ἰμουσὴ πόμα οὗ ἔμθῖλ ΑΥΘ σβομβοα ΟἿ {{π|68, 
Ἔχοθρὶ α΄ ἴθ αηὐΐδ ργοβοσυθα ὮὉγ ΕἸ βο 8 δηα Φογοηθ. Ηδ ἰγὰ- 
ψο]οα ᾿πίο {86 ἴ, ἴο αδοοσίαϊπ ἰὯ6 «6188 οδηοη, δα Ἰοἷἷνϊ 8 οδίδ- 
Ιορτιθ οὗ {6 Ῥοοκβ οὗ {πὸ ΟἹά Τοβίδπιθηί. ἘΕτοπὶ {86 ἰδησύδρο οἰϊοά 
ἔἴτοτη ἷτη ἢ χοραγὰ ἰο 186 Οὐἱά Τοδβίδπιθηΐῦ, 88 ἀἰβεϊηρυ βηοα ἔγομπι 
ἐο Νονν, ὑμογθ 1θ γρᾶβοι 0 δοῃοϊυάθ ἰπδαῦὺ ἰοῦ γγχὰϑ ἐλεπ Ἵχίδπί ἃ 
ψοΪππη6 ΟΥ ΟΟἸ]Θοὔοη οὗ θοοΚβ, οδ]]Ἱδά {π6 δίειο 7 βἰαπιεπέ, δοηϊδϊηϊηρ; 
{6 Ὑτιηρβ οὗ Δροβί]6β δῃα δροβϑίο θα] τηθη, πο οὗ Με} 10 ἰχϑαίῖβαβ 
7848. ἃ ΘΟΙΩΙΊΘΏΪΑΣΥ Οὐ {86 Βονοϊαίοη οἵ ϑαϊπί ὁ“ οΒη.] 

ἨΈΘΕΒΙΡΡΟΒ, ὙΠῸ γγ88 ἃ σοηνογίθα «607, νγὰ8 Ὀογῃ ἴῃ ἰδ6 Ὀαρίη- 
Ὠπρ οὗ (Π6 Βοοομα οδηΐυγΥ, δπά, δοοογάϊηρσ ἰο {π6 ΑἸοχδπαγδῃ 
ΟἸὨγχοπίοϊο, ἀϊϑὰ 1 {86 τεϊσῃ οὗ {Π6 διῆροσγοσ Οοιμημηοάυβ. Ηδ τοϊαΐϑβ 
{μδῦ, ἴπ Η18 ἸΟΌΓΠΟΥ ἔτοπὶ Ῥδἰθϑίϊηθ ἰο Εομιθ, ἢ6 Θομνουβθα 10} ΤΔΩΥ 
ὈΙΒΠΟΡβ, 411 οὐ συβοῖλ 6] 4 ομθ δῃὰ (Π6 βαπλθ ἀοοίσϊπο; δηᾶ ἐμπαΐ 
ἐς }ὴ ΘΥΟΙῪ ΟἿΔΥ (86 Βᾶπλ6 ἀοοίσϊμ νγ͵ϑ ἰδυρσῇί, σοὶ {Π6 ἰδ δπα {86 
τορβοίβ, δῃᾷ 186 1ωοχὰ ὑθδοβίῃ :" ἴῃ στ Β]οὴ ραββασθ, Ὀγ “ ἐλς 7,ογά,᾽ 
ἰδ ταυδῦ πλθϑὴ ἰδ6 δογὶρίαχοβ οὗ (6 Νὸνν Τδοίδπλθηί, τ ῃο μ6 οοη- 
βιἀοσϑά δ8 οοπίδι ῖηρ [6 ὙΘΓῪ ἀοοίτϊηθ ἰδαρὐ δηα ργοδομοα Ὀγ «6808 
ΟἸνιβι. 

ΤΑΤΙΑΝ Πουτϑηοα ἀρουΐ {π6 γοαῦ 172; Β6 νγχἅὰ8 οοηνοτγίθα {τ}ῸΓΠ} 
Βοδίμοηίΐβεα ἰοὸ ΟΠ γἰβ δι Υ τοδαϊηρ [86 ὈοΟΚΒ οὗ ἐμ ΟἹὰ Ταεβία- 
τησηΐ, δηα ὈΥ τοβοούϊηρ οἡ {Π6 ΘΟΥΤΌΡ(ΙΟΩΒ δπα δρβυγσαϊ 168 οὗ (ἀθη- 
1158, Αἴἴον [ἢ6 ἀδαίῃ οὗἉ «“υϑίϊη Μαγίγσ, ἤοϑθα [Ὁ]]ΟἾΤΟΣ οὐ ΡῈρ1}]} 
6 18 βα! ἃ ἴο αν θθθῃ, Ταύδη δἀορίοα ναγίουβ αὐϑυγα δηα μογοίϊοδὶ 
τοποίῖβ, Ἡ᾿ ΒΙΟὮ ἀγὸ ἀοίδι]οα ὈΥ ΘοΟ] Θϑἰβίιοαὶ ῃϊϑίοσιδ8. Ηδ οοιηροβοάᾶ 
ι΄: Ηδυτηοὴν οὗ {μ6 (ἀοΒροῖδ, ο4]1.6ὰ ΔΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ, οὗ" ἐδε ων; 
1ῃ. ΒΊΟΝ ΠΟ 18 ομαγροα Ὑ1} τρδκιηρ αἰ θαι οη8 δηα Ομ 881 0ῃ8 1ῃ ΒΟ ἢ 

68 οὗ {π6 (ἀο8ρ6]8 85 Ορροββα 818 μογϑίϊοαὶ ἰθμοίβΊυ ΤῊ ἔγαρ- 
ταοηΐβ οὗ {818 Βαυ Ο ΠΥ, τ ἰοῦ ἤανα Ὀθθὴ ργοβοσνοά Ὀγ ΟἸδιθηὶ οὗ 
ΑἸοσχαμπάγια πὸ ψτοίθ ἀραϊπϑὺ Ταῦδπ, ρσονα ὑμπαὺ 10 γγχ88 σοιωρ!]οα 
ἴτουιλ ἰδ βαῖηβθ (ἀοβροΐβ ψ θοῦ Δ ΠΟΥ ἤᾶῦθ, δηᾶ χϑοορηϊβα 88 
ἌΘΔΏΟΠΙΟΑ].Σ Τμδ Ἰἀοηγ οὗ {π6 (ἀοβροἶβ, Βαττηοηϊβοα ὈΥ ἰ.6 Ἰαιῦαυ 
ὙΠ} Οὐγ (ἀοΒρ618, 18 {γί μοΥ ργονϑα ὈΥ {Ππ6 αεέ (μα ἃ ἀστοῖς τηδπα- 
Βουρῦ οὗ {πῸ (ἀοβρϑὶβ ἴῃ ἐμ Βυιδῃ Μαυδοιμὰ (Οοᾶοχ Ηδυ οῖδηι8 
6647) οοῃ δ! 8 8 ἀποπυα, {6 οδ]θοὺ οὗὁὨ νοῦ 18 ἴο Βαρρογί ἃ ναγίουϑ 
ΤΟΔΟΙ Ωρ ὈΥ {π6 δα δου οὗ Ταὔδη.ς ἘΣ ΒΘὈΙ 88 δοοοιηὶ οὗἩ ΤΑΤΙΑΝ Ἐ 
ἨΑΥΤΔΟΙΥ͂ [ὨΣΊ ΠΟΥ ργόνοθα ὑπαὶ ἴῃ {Π6 Θαγ δϑὺ {τπ68 {Π6γ6 ΤΟΥ͂Θ ΤΟῸΓ 
(ο5ρ618, ἀμ ΟἹ ἔουγ, οὶ γοτα ἴῃ δβίθοιῃ υχλτ {π6 ΟἸγβϊδη8, 

1 Ἰασγάμπεοσ, δνο. το]. ἰϊ, ὑῃ. 146---148.; 410. νοὶ. ἱ, μΡ. 858, 859. ΟὨ [86 ἐοδεϊ Δ ΟΩΥ οἵ 
Ἡδερεβῖρραβ, δο6 Μτν. Ὑοδίοοις, ου τ16 δηοη οὗἩ ἴπ6 Νονν Τοδίδιηθηξ, ΡΡ. 328---285. 

52. Τοϊά. ὅνο. νοὶ]. ἱϊ. Ῥῃ. 141---145. ; 4ἴο. το], ἱ. ῬὈ. 855---3.58. 
8. (Ἰ]ετιοπῖ. ΑἸἹοχδηάγίη. δισοσμδίδ, |ἰὉ. 111. ὁ. 12,18. Ἐρθγοιῃ ἴμ6 ϑ'ιγτγίδῃ '᾿υγοία ἃ Οὐτὰ- 

ΣΩΘΏ(ΔΙΥ ΟἹ Ταιδη 5 ψόσκ, τ Οἢ 8 Κπόνη ἴο [Π6 ττΙοτβ οὗ 1πΠ6 ϑγτίδη σμασγοἢ; ομθ οὗ 
σθοὴ, Ιου γβὶα5 ΒΑΓΒΑ 6608, 1618 τι8 ἤγοπι [ἢ 18 ΘΠ ΠῚ ΘΠΙΔΓΥ, [πὲ [86 ἀἰαίοϑβαγοη οἵ Τδιβῃ 
ΓΑΒ ἃ ΒΑΣΤΩΟΠΥ͂ Ποπηροβοὰ οὗ οὐχ ἴουγ ἀἀοΒρε]ῖ8β. ἸὙπΠοοάοτγεῖ, Βίβῃορ οἵ Ογτιιβ πῃ ϑγγία ἴῃ 
186 ἔουστἢ ΟΠ ΌΓΥ, τη ΘΠ 1008 ἴΠπὸ δἰἑθγαιοηβ βηὰ οχοϊβίοηβ τη846 ὃν Ταιίδη ; δηὰ δα 5 τμ δὲ 
86 πδὺν 1Π6 γΟΥΚ, τ ΒΙΟἢ 'ἴπ ΟἿΟΣ ΓΟΒΡΟΟΙΒ τγῶϑ ΟΟΙΤΟςῖ, ΣΘΏΘΓΔΙΥ πϑοὰ ὉΥ ἴη6 ογιποᾶοχ 

Υ68, ἔγοτα Ὑβοῖὰ ἢ6 (ΟἸ]οοίεἃ δηὰ ΟΟΚ ΔΙΨΑΥ ἔνο Ὠπηάγοα οορίθ8, ἰῃ οτάογ ἴο δυὺ- 
δβιϊτυῖα ἴοτ ἴπθπὶ ΟἴΠΟΙΒ ἩΠοῖ μαᾶ ἠοῖ Ὀδοη αἰϊεσοὰ. ἸἸδμοοάογοι, Ηφογοῖ. ἘδΌ. 1. 1. ο. 20. 
οἰτοὰ ἴη (εἰ όσον Β [πιτοἀπςιίοη δὲ Νοῦν. Τοβί. Ὁ. 33. 

4 (ε]έσίοτ, [ηἰτοά. δὰ Νουν. Τοϑί, Ρ. 23. 
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Ἠ!8 ογβϑί!οῃ ΟΣ ἀιβοοῦσβα ασαϊμϑὺ {86 (ὐδῃΈ1168, Ὑγ]Οἢ 18 βα] ἃ ἰο Βανὰ 
θα {Π6 τχοβὺ 86] οὗἨ 411 18 τυ! ηρΒ, οομίδ! 8 Βουοσαὶ αποίδ. 0} 
ἔγοσω, δῃὰ δ] 8108 ἴο, {πΠ6 (ὐοΒρ618, θββ ρβοῖδν οὗ Μίαιμον δηᾶ Φοβη.} 

ΌΒΤΙΝ, βυσηδιηθα {Π6 ΜΑΕΤΥΆΕ, ἔστομλ 18 Βανϊηρ 868164 νι 0}} ἢ18 
δ]οοα 18 οοπέβββιοῃ οὗ (86 γα οὗ [86 ΟὨ γι βύϊδη σϑ !ρσῖοη, νγὰ8 ομα οὗ 
{86 τηοϑὲ Ἰοασηθα {δίμουβ οὗ [π6 βοοομά οϑθηΐασυ. Ηδ νὰβ θόσγη δὖ 
ΒΙΟΠ6π, οΥ ΕἾανα ΝΘΑΡΟΙΙ8, ἃ οἱἵγ οὗ ϑαγαδγία ἴῃ Ῥαδ]θϑίηθ, ἀρουΐ (86 
γοῦν 89. Ηδ νγγὰβ οοῃνοσίϑα ἰο Ὁ γἸδυϊδηϊίυ, Α. Ὁ. 138, ΠουτΙΒΠ6α ΘΠ ΘΗ͂γ 
ἴγοπι [Π6 γϑᾶῦ 140 δῃὰ δίϊογναγαβ, ἀπα βυ θδγθα τηαγίγσάοιῃ ἴῃ 164 ΟΥ̓ 
167. Ηδ πυχοῖβ βϑυθῦδὶ ΡΊ 6668, οὗ ὑυ10 ἢ} ΟὨΪΥ Π18 ὕνγο Δροϊορίθβ [ῸΣ 
{86 ΟἸγιβίδηβ, μα δα γθββοα ἰο {6 διωροσοῦ ΤΊ Απἰοπῖηυβ ῬΊυ8, 
δηα (μ6 ΟΥΠΟΓ ἰο [ἢ6 ΘΙΏΡΘΙΟΣ Μδγοιιβ Απίοηΐηιβ δηα {Π6 βεηδίο δηᾶ 
ῬΘορ]ο οὗ Βοχηο (818 Ἰἰαβῦ 18 ποὺ δῃ1γ6), δηα ἢ18 Πιδίοσας ἢ ΤΎΥΡΒΟ 
1Π6 67, μᾶνα θθθὴ ργεβοσυθά, Ετου {Π18 ἀἸα]ορσιιθ γα ἰθαση, (μδ΄ Ὀ6- 
ἔογο 18 ΘΟ ΥΘ ΒΙΟΠ, ἦ βίη ΠΔα σΑΥΘΙ]Υ βιυ θα {86 ϑίοϊο, Ργίπαρο- 
Γαδῃ, Ἀπ Ρ]αἴοηϊο βυβύθιῃβ οὗ ρῃ1]ΟΒΟΡὮΥ : απα ἰδαὺ μ6 οι ταοθα ΟΠ σῖ8- 
ὈΙΔΏΤΟΥ αὖ Ἰαϑί, 88 88 ΟὨΪῪ βαΐβ δα τπβο[ι] Ρἢ 1] ϑορῆν. 16 β ποογῖγ, 
Ἰραγηΐηρ, ἃηα δηθαυιϊυ οὗ βέλη, ὑμογοίογα, οοηβύιςαία Ὠἴτη ἃ τιΐμθ88 
Οὗ {μ6 δἱρμοδὺ ᾿τροσγίδποο Ηᾷδ 88 πυσηθγουδβ αυοίϑίϊομβ το πὶ, 88 
Ὑ76}1 48 8] 8] Οῃ5 ἴο, [86 ἕο (ἀοΒρ6]8, τ ἈΙΟἢ 6 ὉΠΙΌΣΤΪ]Υ Γοργθβθηΐϑ 
8.8 σοη αϊηΐηρ' (ἢ6 ρΘΏΌΪη6 πα δαϊμοηίο δοσουῃίβ οὗ “6808 ΟἸσὶδ δπᾶ 
οὗ ἷ]8 ἀοοίτίπθ. Ηδθ ἰδγηβ {ἤροιη, “Ἅ Μεηιοϊγ 8. ΟΥ̓ ΟΠ ΘΗ ΔΥ168, 
“«Μοριοῖγ8 90 ἐλε “ροξεέϊος,᾽ ““ (Ἰγὶεῖ 5. οπιοῖγς ; 5 ““ Μοπιοῖγς ὁ ἐδα 
“ροϑέϊο5 απὰ ἐξεὶγ Οοπιραηΐοηβ, ὙὯῸ πανθ πσϊ θη {86 Ὠἰϊδβίοσυ οὗ 4]] 
{πὶηρΒ ΘΟπΟΘΓἾπρ' ΟΟΓ νι οΟἋΥ «6808 ΟΠ τῖβί ; ᾿ Ὁ ποῖ μα δυο πεν 
Τη6 808 {Π6 (ἀοβραΐβ οὗ Μααν δηὰ “μη, οὗ Μαγκ δπά Τωκ6. ΕὩσ- 
{86γ, ἴῃ 18 ἢγβί Δροϊορυ 8 (6118 8, ἐμαῦ [π6 τηϑυλοῖσβ οὐ {86 ἀροβί]ββ 
δηα (Π6 τὶ ηρθ οὗὨ [06 ῥγορμοίβ ΓΘ ΤΟΔα δηᾶ δχρουπάρα ἴῃ {Π6 
ΟἸὨσιβύϊδη ΔΒβθι Ὁ}168 [ὉΓ ραβ!ῖο ὙΓΟΙΒΏΙΡ : ὙΒΘΠΟΘ 1 18 ουάθης {παΐ 
86 (ὐοβρο6}8 γογα δ (μα {1πὴ6 τι 61} Κηονσα ἴῃ {Π6 που], δηὰ τοῦ ἀ6- 
βία] γ οομοθα]βα ἔγομλ ΔΠΥ οὴ6. Τὴ6 ὙΓΠ ΉσΒ οὗ “ υδίλη 4180 οοῃ- 
(810 ΘΟΧΡΙΘΒΒ ΓΟίΘΓΘΠΟΘΒ ἴο, ΟΥ αυοίβι!οηβ ἔγοιη, ἐβ6 Αοίβ οὐἁ 186 
ἈΡοϑέϊοβ, {86 ΕἸΙ8116 ὑο [86 Ῥοιηδηβ, 186 βγβί Ερ 8118 ἐο ἐμ Οοσίη- 
{π|8η8, (88 ΕρΙδ0168 ἴο {π6 (ἀὐα]αίίδηβ, ΕἸΡΙιϑϑῖδπβ, ῬἈ ]Πρρίδηβ, δηᾶ 
ΟὐοἸοβδβίδπβ, ὑμ6 βθοομαὰ Ἐρ᾽βί]6 ἴο {μ6 ΤΉ ββα]οηΐδηβ, ἰμ6 ΕἸ ρ᾽δέ]6 οὗ 
Ῥείον, δῃᾶὰ ἐμ ῬοῸΚ οἵ Βονϑϊαϊίοη, το Ἠ6 ΘΧΡΓΘΒΘΙΥ βαγ8 Ὑ788 
γε θη ὈΥ ““ Φοἤη, οπθ οὗ {πΠ6 δροϑῖ]6β οὗ ΟἸἈγῖβὶ. 3 

Απίογϊοῦ ἰο « υϑίη, 88 ῬΑΡΙΑΒ, ΒΙΊΒΠοΡ οὗ Ηϊογαροὶβ ἴῃ Αϑἷα, 
ὙΔ0586 ΡΌὈ]1ο 116 18 ρ]δοθα Ὀούπθοῃ (86 γϑᾶσγβ 110 δῃὰ 116. Ηδ 
γγ8 8. γ76}} δοατπιαϊη θα τὴ ἢ ῬΟΙγοδτΡ δηᾶ “όομη {Ππ6 ργθβογίον οὐ οἱ ἄϑσ, 
βοΐ οὗ (μθπὶ δροβίο]οαὶ πλθη, 1 πού τι {π6 ἀροβί]6 μη Ηἰπιβ6 1; 
ΘΟΠΒΘΑΌΘΗΥ ἢ6 μαα δοῦθδβ (ο {π6 θδϑβί βοισοθβ οὐ ἱπέοστωδίίΐοῃυ. Ηδθ 
ὈΘΑΣΒ ἜΧΡΓΟΒ8 (ΘΒ ΠΠΊΟΩΥ το ἐμ ΟΟΒρ6]8 οὗ Μαίέμονν δπᾷ Ματγῖς, ν ῃ ἢ 

δ Ἐπβοθίπβ, Ηΐδι. Ἐφοὶ, 110. ἰν. ς, 39. Τιαγάπογ, ϑνο. νοἱ. ἰϊ. ρρ. 185---140.; 40. νοὶ], ἱ, 
ῬΡ. 8358--.-856. Ὑ͵οδιοοίί, ΡΡ. 8δ4---868. 

5. Ταγάποσ, ϑνο. το]. 1). ρῃ. 115---129.; 410. το]. ἱ. Ρρ. 341----349, ΤΠδὶ ΤΖυβεϊῃ πδοᾶ πὰ 
υοϊοὰ [86 δδῖὴὸ ΟΒΩΟΏΪΟΘΙ ΡΌΒΡΟΪΒ ΟΝ τὸ μδνο, Β88 ὕθϑη ἀδηχοηδβιγαὶθά, ἔγοπι δοιαὶ 
οοἸἸδιίοι, ὈΥ Ὧν. α. ΒΒ. Υίπασ, ἰπ ἃ ἀἰβθοτίδιίοη ρα] ἰδμδὰ ἐπ 1819, ἀπά τοργίηϊοὰ ἴῃ Εὰ Ἐὶ. 
σ. Ἐοβθητη ὕ}]16γ Οὐοπητηθηίαίίοπο8. ΤἈΘοΪορίςδθ, νο]. ἱ. Ρρ. 221--- 252, Τὐρβίε, 1825. ϑὅνο. 
ΤῊ αποίαιϊοηβ οὗ πδιϊπ τὸ Ἔἐχασιϊπϑά δὲ Ἰδπρτῃ ὑγ Μτ. Ὑεείοοιί, ου [ἢ6 Οδηοη, Ρῃ. 109 
--206., δπὰ ΕΥ̓͂ ϑεπιίϑοϊ, ἰῃ ἰδ 16 οἵ δαδβιίπ, τοὶ. ἱ. ρρ. 252---278. (Εθυγρι, 1843.) 



πο πο υυ σσθου τ τ ς 

ΟΓ ἐλε Λίοιο Τεείαπιεηνί, 81] 

Β6 ἰϑουῖθ 68 ἴο ἴμο86 δυδῃρο]δίβ ; Β6 μ88 α͵8ὸ υοίθα {86 ἦγβί ΕΡΙβι]9 
οὗ Ῥοῖοσ ϑη {86 ἤτοι ΕΡΙβι]6 οὔ Ζομη, δπὰ 4] υἀο5 ἴο 86 Αοἰδ οὗ {Π6 
ΑΡροβεῖσδε, 48 τὸ} 48 ἴο ἐπ δοοῖς οὗ Εονεϊδίίοη. 

Ὗγε Βεινο πον ἰχιοοά (6 Ἔχίογηα] ουνϊάθηοο ῸΓ ἐμ6 σοηυΐποηοδ δη 
4 δυοῖν οὗ ἰΠ6 Νὸν Τοβίδιηθηίΐ, ἔγομι ἴΠ6 ργοϑοηΐ {{π|6 Ὀβοϊκτγασά 
ἴο μα δεσομά οομΐαγυ, πιΐπουΐ (Π6 διὰ οὐὁἨὨἁ {π6 δροβίοϊϊο ἔδίμοσγθ ((μδὲ 
15. ΟΥΓ Ἐλόοθϑο γδῸ στ γα [Π6 ᾿ππηοαϊαδ ΟΠ ΘΠ ΡΟΓΒΥΊΘΒ ΟΥ̓ ἀἸδοΙ Ρ]68, δ6- 
ατδλτιίδτιοοθθ ΟΥ δΒιοοδβδοσβ οὗ (86 δροβίϊθβ), Οὐὁ οὗ δῃγ οἵδον τυ ογδ 
Ὑοθο ἐδβ ΠΟΥ ΘΔ ἴἱῃ ΒΩΥ ὙΆΥ ὃὕ6 αιιοδίοποα,. “Βυΐ ἱδβουρὴ πὸ 
πανὸ ϑυΠοϊοηΐ ῥγοοῖῦ, πο ρομἀθηγ οὗὁὨ {μ6 δροδίο!ἱο ἔδίθογθ, ἤνΆμα 18 
ΠΟ ΣΟΒΒΟῚ [ὉΓ ΟἿΥ Ταὐοοίϊηρ ἔποπὶ δἰἰοροίμοῦ 88 υθ6]6β6. θη (ἢ 
Ῥϑδδβδρ, 65 ἔπ {πε|ὶ} τυηρθ, ἩΠΙΟΣ ΔΓῸ ΒΌρΡροθοα ΟὨΪΥ ἴγοπι {δμοὶν 
τεεενηδίατεςε ἴο Ὦατνο ὈΘΟῺ ὈΟΓΓΟΥ ΘΑ ἔγοτῃ ΘΟΥΤΟΒΡΟ ΠΑΙΠΡ ρΆβϑαροΒβ ἴῃ {116 
(ἀοβρθὶδ οσ οἰδοὺ ὈΟΟΚΒ, ὅσα Ὀὑσουρμὶ [ΟΣ Ταγά, 88 ἀνα, ἴπ {π6 ἔγχεϊ 1η- 
βίβῃησο, τα ὅγὸ (ἤθη ἱπηθοά ἰοδὲ ἴῃ ὑποογίδιπίν, Ἡ μοῖ μοῦ σμοΐ Ραβθαρ68 
τσοτα Ὀοσζοποᾶ ἔσο [86 Νὸνν Τ οδίδπιθηΐ οσ ποί. Βυΐ θη πὸ μᾶνο 
αἴτεαοῖν. ῬἩτογνοᾶ μδὲ δβυοῖ Ὀοοκδ οὗ (Π6 Νὸνν Τοβίδιηοηΐ, 88 (ΠΟΥ͂ ΓΘ 
δ ρΡοΘοα [0 ματα αυοίεα, Ὑ6Γ6 {Π6ῃ ἴῃ ἐχίσέεποε, δπα ἱπογείοσο πεσλὲ 
ἴανὸ Ὅσδομ ηυοίρα ὈΥ ἰδοπι, 10 ὈΘΟοΟΙ6θ τηυοἢ τότ ογ 0 ]6 ἰδαί 
ἔποθα θοοἶκβ γρα ν τοέγὸ αποίοα Ὁ μοῦ. [{ 16 σπο, {πδ20 1 (16 να]}- 
ΟἸΥ οὗ « νᾷιίηοθαβ τηυδὶ 6 ῥΓΘΟΥΙΟΌΒΙΥ Οδ Δ Ὀ] δμ 6 ὈΥ τηοδηθ 0 Ὰ 
Ῥτονε οὗ ἐλδρηιεῖυες πιἰιδὶ {π| τοΐξηεες 16 ἸπίΘηἀ θα ἰο ῥγονθ, {86 ᾿πιρογί» 
8δῆς6 οὗ 16 ουάθησο 18 {που ΌΥ ἀπ βῃοα, Βυὶ ἰπ {πα ρῥτοϑϑηΐ οδδ6 
ὙΠπ ὅτο τιοίῖ Β0 τιϊοΐ οοποογηοά ὙΠ (6 οδίδιπησ οὗ ππογέ ονϊάρηοο, 

{πε ἰοδάπιοηνυ οἵ 

τοδί οἰοασῖν (δι νοεῖ 
ὙτΊ ΓΗΒ τί πᾶνο Ὀδοη οχίδηϊ ἴῃ {μοῖγ ἴπηο; δηά εἰ νοσεῖ, (46 αὔονς 
ΓΟΠΙΑΥ]ς 64) {{1πεῖτ ἰ ΒΕΠΙΟΏΥ 16 ποί δοβο οἷν ΠΟΘΟΘΘΆΓΤΥ ἰο οοτμὶείε ἴδ 6 

νὰ ρίαν ἰόνόων ἢ οὗ Π6 ροδβίἰοβ ντδδ 5ι1}} βουάϊησ ἴῃ {πὸ ελσε οὗ 
(Ἰ είεινάοεα. 
Ἵ ὍΣ6 δ φεο 

(6 τοῖος οἵ ΟἸγίει. ὙΒΕῪ ἂγὲ δυπίεσ ρΟΥΆΣΥ Ἰπδερενδεηι 
πἸϊδεβθοβ οἵ βετίρίατο ; [διὰ] μον οἶνον τε τᾶς πλμδὶ 16 ἱπετε ἱδυρῖί 
πὲ δε οτε ἴῃ {να αροδίοϊς ομυτο." ὙἘΜ8Ὲ τδεύπιοην, ὑμετείοτε, οὗ 
ὅμκεος ἀροείοῖοδὶ πρδῶ ἕοττοθ δὰ ἱπιροτίαπεέ ᾿ππὶς τὰ μα ἀπῦτοκεπ εἶνϑῖτι 
οἵ εὐάεπος πο πδο ταἰεπδοὰ ἔοτ {πε οοπυϊείδου οἵ ἴμε ἰδίεεί βρὲϑ: 
τῷ ὑμυριι (μεῖτ ποτα τῖρης αἱ ἤγειί μανε Ὅεεη νυ νοῦ ΒΟΟΣ -- 

ας ιπτάνεθ τὰ ῥεῤίαυ πρλλγέῖ ν᾿ ΡΟ ΞΒΘΕ ΕΝ 
ΤΟΩῚ ο 
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ΤΔΟΌΒΙΥ ἴγοῦ ἃ ἀγα οὗ ρογβϑουϊοιη, γοὺῦ {86 δυΐῃοῦβ οὗ {πϑῖὰ ὑγ ΓῸ 
γ76}} Κπονγῃ δὲ ὑπαὶ ἔμηθ, ΠΟΥ ἄο γὸ Ηπά δὴν αἰ ΌγομοΘ διηοηρ {86 
δηοδηΐβ οοποοσηΐηρ ἤθη. ΤῈ6 δηθαυ νυ οὗ {παῖς ᾿υϊηρβ δοίην 
Δ ταϊ 64, 10 18 ἱτητηλίοσϊαὶ ἩΒοΒ 6. (ΒΟΥ γοσὸ πτιτἔθη ΕΥ̓͂ (Π086 ῬΘΥΒΟῚΒ 
ὙΠΟΒ6 ὭΔΏΔ68 (ΠΟΥ Ὀ68Γ, ΟΥ̓ ποΐ ; ΘΒΡΘΟΙΆΪΙΥ 88 10 18 οἶθασ ἔγοιῃ {πον 
οοπέθπηίθ, ἐμαῦ (ῃὴ6 δυΐποιβ οὐ {θὰ ΤΟΥ͂Θ Ρΐουβ δῃᾺ ροοα θη. ἘΕὟὉΓΣ 
116 τ υϊηρβ ἴπ 4 βοη ἡγ 8 Ρἱουβ δηά τηογαὶ, σοσίμυ οὗ (Π6 δροδβίο- 
1108] αρϑ, δπ4 οὗ δροβίο]!ιοαὶ τβϑῃ ; δῃα ἃγὰ ποὺ οδ]ουϊαίθα ο βεῦνβ 8}γῪ 
ῬΑΓΓΥ͂, ΠΟΥ ἴο σουῃΐθημδηοθ ΔΗΥ͂ Ορ᾿ που οὗ ἴπ6 {μθη οχίβίϊηρ βοοΐὶϑ οὗ 
ῬΒΙΠΟΒορηγ. ὙΠΘΥ͂ ΔΓ6 αἷδο ὑυϊτθῃ 1ῃ ἃ βίγ]6 οἵ Θυδῃρθ 108] βἰ τα ρ]}1- 
Οἰὐγ, ἴῃ 8 βριγι οὗ ρϑδοθ, ομιαγιν, δῃα σϑϑιριηαίζοῃ, δπα σιπουΐ (δας 
αἸβρίαυ οὗἉ ἰδασηῖηρ ψΒΙΟἢ ΟὐσυγΒ ἴῃ 06 ὙΓΙΏΡΒ οὗὨ (μ6 ἔδίμοτβ οὗ {86 
ΒΟΟΟΠά 88 {π|γ σϑηξιγθβ. 

ΤΗΘ δοκῃον]οᾶσοα φροϑίοϊο ἐΔίΠμ ΒΒ ἀγὸ ἔθου ̓  ἴπ πυχαθοΥ, νἱΖ. 
Βαγηδραθ, ΟἸ]οιηθηΐ, Ἰσηδίλαβ, απα ῬΟΪγΟΔΓΡ. 

1. ΒΑΒΝΑΒΑΒ, (Π6 8] ον -ἸἰΔοῦγον οὗ δὰ] (Δοίθ χϑ, 2, 8. 46, 
47., 1 ΟοΥ. ἰχ. 6.), γγῇο 18 αἷβο δχρυβββὶυ βίυ]θα δὴ δροβίίβ (Ασοίβ χὶν. 
14,}, 15 {Π6 τορυϊοα δαΐμοῦ οὗὨ δὴ δρίβι]6 {παῦ νγὰϑ μ6]α ἴῃ {Π6 στοδίαϑί 
δβϑίθοῃῃ ΟΥ̓ {86 δποϊθηίβ, πα συ ιοῖ 18 80}}} οχίδηϊ, [1}ἡ (818 δρίβιϊο, 

ΥΒουρὮ πὸ Ροοῖς οὗ {πὸ Νανν Τδβίδιαηθηϊ 18 ΘΧρυ ΒΒΕΥ πδιηθα ἴῃ 10, γαῖ 
{ποτ δ΄ ἴο Ὀ6 ἰουπᾶ ΘΧΡΥΘββίοηβ ὙΠΟ. ἃγὸ 1ΔΘη ΟΆ}}Ὺ {π6 Βαπι6 
1μαῦ οοοὺν πη {6 (ἴοβροὶ οὗ Μαίμον; δῃᾶ ομϑ ἴῃ ρδγίο αν, τ ΙΟἢ 
18 Ἰηἰτοδυοοα τὰ (ἢ6 ἔογιηι]α, “ ἐξ ἐβ τογίξέοη," ὙἘ1ΟΝ τγχὰ8 ὑ8οα ὈῪ 
{Π6 «6γ718 θη {μ6Υ οἱίοα {Π6}Ὁ βδοῦθα Ῥοοῖκβ, ΤΏδ δρίβί]α οἵ Βαγ- 
ΠΆ0848 ἔσ ΠΟΥ Ομ 1 η8 {πΠ6 ὀχϑδοῦ γοσγὰβ οὗ βϑύϑσαὶ οἰμοὺ ἰαχίβ οἵ {Π6 
Νον Τοβίδιηθηΐ, δΔηα {Π6 6 8Γ6 8} 8108 [0 ΒΟΙΔ6 ΟἴΠΘΙΒ: 1 4180 60ῃ- 
ἰλῖΠΒ ἸΩΔΏΥ͂ ΡὮΓΑΒ68 δηα ΓΘΑΒΟΠΙΏΡΒ τι86α ὈΥ̓͂ {πΠ6 Δροβί]6 Ῥδὺ], συ βοτὰ 
{6 ΔΌΪΓΠΟΣΥ Τ ΒΘ Ό]68, 88 [18 ἔθ] ον οῦγοσ, σιπουΐ οοργίηρ Ὠΐπι. 
1τ18 ἰο θ6 οὐβοσνϑᾶ, {μαὶ Βαγμαθαβ οἱΐθβ, ΟΥὁἨ Δ] 0468 ἴο, ΤΒΠΥ͂ ΙΩΟΓΘ 
δββᾶσαβ ουὖἱὐ οὗ {Π6 Ο]Ἱά Τοβίδμχθηΐ μδη ἕγοσα {πΠ6ὸ Ν ν ; Ἡ ΒΟ ἴδ ἴο 

αἰἰτϊθυϊοα ἴο 186 ἐἰμη6 δῃηᾶα ομδγδοῖον οὗ ὑπ6 ψυΥῖοῦ, ὙΠῸ γ͵88 ἃ εν, 
δΔηἀ ψῆο ἀγραθα ΟΒΙΘΗ͂Υ 1 “06 νγ8.2 

2. ΟἸΕΜΕΝΤ ΒΙΒΒΟΡ οὗ Εομπηθ, δηά ἃ [6]]ον-ἰΔθοῦτοΣ οὗ [6 δροβί!α 
1 ΤῊ Ὀοδὲ σο]]οοιγα οἀϊεῖοη οὗἉ (ἢ τγϊηρ5 οὗ [6 δροβίοὶὶς ΨἈ1] 6 ΓΒ ((ο τνἱοἢ Π6 χοῖδι- 

ΘΠΟΘΗ͂ ἰῃ 1Π6 10]]οννρ ρα 68 816 τηδά6) 18 0 Ὀ6 ἰουππὰ ἴη ἴδο ποτὶς οημ θα 5.85. αι, 
φεὶ ἱρῃεροτίδιις ἀροβίοἰϊοὶδ ἤογμοτιιί, Βαγπαδα, Οἰοπιεπίῖδ, Πεγηια, Ἰσπαεϊὶ, Ῥοἰψοατρὶ, 
ϑεγα εἰ δμρροδὶεα ; ἱπα συπὶ ΟἸεπιοη 8, Ἰσπαῖῖὶ, Ῥοϊνοαγρὶ, «οἰ εἰ Ματγίψγι δ. ὦ. Β. - 
ἰεγίμα 5... ϑογδοη. Τῆοοῖ, ες Μ8 5. Οοαά. ἐγεῖί, ἰδών κυρ ένυ ἰϑῷ, δἰ ποίϊ8 εἰϊιείγαυϊί. ἸἘξεσεπειξ, 
ποίαφσιιο αὐὐεοϊξ, 7οαπη68 ΟἸἰογίομδ. 2 γ0]8. ἴ0]ϊο. Ατηβὶ. 1724. Αἡ δχοοιϊθην ἘΠ ρ] 5} ἰγϑαδ- 
Ἰαϊίοη οἵ 6 χοπυΐὶηθ τειτἰρ8 οὗὨἨ [Π6 δροβίο!ὶο ἔδίμεσβ τνὰ8 τηϑδάθ ὈῪ Ασομ οίβδορ ΚΟ, 
τονγαγβ 11:6 οΟΪο86 οὗ [6 δαυδηΐθθηῖ σΘΩΛΌΓΥ, Μ᾿ ΒΟ ἢΔ8 βίησθ ὈοΘῃ ΣΟΡΟΘΙΘαΪΥ ῥχγίηϊοά. 

3 ἩΞΕΜΑΒ, ἡ ποπὶ Οτίρσοη ἴῃ (Π6 Ὀγὰ ΘΠ ΤΥ ὅγβὺ οοπ)οοίυγοα ἴο Ὀ6 1ἴ86 οοηΐδτηι 
οὗ δι, Ῥδὺ], ΌΥῪ ψθοῖὰ 6 6 διρροβθά ἴο ὃδ6 πιρηιϊοηδὰ ἰῃ Βοπι. χνί. 14., 15 ἀεδὶ ηρ αὶ γ 
οσαϊθ. Α ννοσκ ἰπ ἴσο θοοΚ8, ομε ]ςἃ [Π6 “ Ταδίον ἢ οὐ “ ϑδλερλεγά," ᾿ὰ8 ἰποσίο Ὀθθα 
Δϑογὶ θ6ἃ ἰο ΐπΊ, δΔῃ ἃ μα5 Ὀ66ῃ βυρροββά ἴο Ὀ6 τυσἰτἴθη ἰονγαγὰ8 (86 οἶοβο οὗ ἴδ ἢγβ᾽ απο: 
18 νγγαβ οὐ 8 }}}7 Ὑτιεύοη ἴῃ ατοοκ, που ἢ ΠΟῪ οχίβϑης ΟἹΪῪ ἴῃ ἃ 1ϑίΐη νοσείοηῃ. ΑΒ ποῦ 
ἦδ΄ ὯῸ ΘΧΙΟΤΏΔΙ οὐ ἄάθηοο [0 ῥγουθ 16 ροῃυποηθ88 οὗ {118 ὈΟΟΪΚ, “ Σπίοσ 8] ον άθηοο δ]οηο ἢ 
(τ. ΥΝ δδίοοτε σοι δ 8) “18 βυ Ποῖος ἴο ὈγΌΥΘ ἴμαὺ [86 ὁ 5Βορμογὰ ᾽ σου] ποὺ βατο Ὀδθη 
γυτ θη ἴῃ [86 ΔΡΟΒΙΟ]]ο αρθ. ὙΤὰ6 8016 ἴοηθ δηὰ Ὀθαγηρσ Βουνγβ τῆϑ᾽ ἰζ 18 οὗὁἨ [6 88πὶ0 
ἀδίο ἃ8 Μοπιδηΐβιη,᾽" (Πδὺ 18, Ὀοίτγοοη [Π6 πιϊᾷ ἀ]6 δηὰ Ἰδεῦοσ δηὰ οὗἉ [Π6 βοοοηὰ οσοηίαεΥ; “ δηοὰ 
πο υἱοῦν τ ΒΙΟἢ ἴδ ΟΡΘΠ5 οὐ ομαγοῦ αἰβοὶ Ρ]1η6, σονογημθηΐ, δη ἃ ογάϊηϑηςθδβ, οδἢ ΒΟΔΓΟΘΙΥ Ὀ6- 
Ἰοηξ ἴο 8ῃ ΘΑΓΙΠΟΣ ρΡοιίοά," ὙΝ οϑίοοῦϊ, οἡ {π6 δποι, Ρ. 220. ἴῃ ὑγ. 32]---997. [86 811 }8]0}8 
ἴο οογίδίη θοΟΚΒ οὗ [86 Νοιν Τοβίδιηθηΐϊ αγῸ ΟΣ ΔΠΥ ΘΧΑπι θά. 

8. (οἰ οΙΟΓΙΣ Ῥαΐγοβ Αροβιο]οῖΐ, νοὶ. ἱ, ΡΡ. 15-66. Ἰαγάποσ, ὅγνο. υοὶἱ. ἰΐ. Ρρ. 12---292.; 4ἴο. 
νο]. 1. ΡΡ. 2383---289. Ὁγ. Τασγάποσ, Βούγουοσ, 18 οὗ ορἱπίοη πδὲ ἰδ σδῃηοῖ 06 βαϊὰ Ὑγιἢ οδῖ- 
ΤΑΪΩΤΥ, τπὰὺ Βαγπαθα8 τοίοιτοὰ [0 ΔΠΥ ὈΟΟΚΒ οὗ τ Νονν Τοδίδιηοιῖ; “ που," δὸ δά άβ, 
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Ῥδὰὺὶ (ΡὮ]]. ᾿ν. 3.), στο δὴ δρὶβί]6 ἴπ ατσϑεὶς (ἰοῦ ἢδ8 ποῖ οοπηθ ἄττα 
ἴο υ8 Θηΐγ6), ἴῃ (86 πδη6 οἵ {πΠ6 οδμυγοῦ αὐ ἤοιηο, ἴο {π6 οἤυγοῦ δἵἱ 
ΟοΥῖηία, ἴῃ Ογα ον 0 ΘΟΙΏΡΟΒ6 σογίϑιη αἸββθηβίοηβ ὑπαὺ ργοναὶ θα {Π6Γο. 
ἴῃ [18 6ρ1:5016 {86 γα δῖθ βαυθσαὶ ραδβαᾶρϑϑθ ὙΠΟ. Ἔχ ριὺ {Ππ6 πογὰβ οὗ 
ΟἸἈγιδῦ 88 μου δίδηα ἴῃ ἰπ6 (ἀοΒρο]β, σι Ππουὺΐ τλ πο πἱηρ' {Πθ1ὰ 88 φαοίδ- 
{10Ώ8, ἈσΤΘΘΔΌΪΥ ἰο {π6 ἀβαρα τυ] οἢ (ἤθη ρόδα γον ]οα. Ηδ αἷβὸ 
οἱἴ68 οὗ 811π468 ἴο πηοβί οὗ {π6 ΕἸ ΡΙΒ61ε8. [0 18 ρ'ΘΠΘΓΑΙΥ͂ δι ρροβοα ἐμδῖ 
ΟἸδπμοπὲ ψγὰ8 ογάδι πο Βίβῆορ οὗ {π6 ομυτοῦ δ Βοιηβ α. ἢ. 9] 
((δουρᾷ {μ6 ογάογ οὗ 818 βρ᾽ϑοοραΐθ 18 ἀϊβριυΐθα), δηὰ {ῃαὶ μα ἀϊοὰ ἴῃ 
186 {διττὰ γρϑαγ οὗ {πὸ τοῖρῃ οὗ Ττα͵δῃ, Α. ἡ. 100.} 

8. ΙΟΝΑΤΙῦΒ νγϑ8 Βίβῃορ οὗ (π6 σδυγοι αὖ Απίοοῖ, Α. ἢ. 70, δά 
Β  γθα ταατίγσάοιῃ Α.Ὁ. 107, οἱ, δοδοογάϊηρ ἴ0 βοπιθ δοοοιηΐδ, Α. Ὁ. 
116. Τῇᾷ(αβ βοΐθ Βαύθ ΒΡρΟΒΘα) ἢ6 τγχψβϑ ποΐ ὁῃ6 οἵ {δ 11{{1|6 ΘΠ] ἄγη 
ὙΓΏΟΤΩ «6818 ἰοοὶς ὉΡ ἴῃ [18 ΛΒ δηᾶ Ὀ]6586α, 10 18 οογίαϊη (μὲ Π6 
ΘΟΠΥΘΓΙΕΘΑ ΓΑΤΔΙΠἸΑΥΪΥ 10} (Π6 Θροβί]68, πα νγἃ8 ῬοΥ ΘΟΌ]Υ δοαυαϊηίοᾶ 
χὰ {πον ἀοοίσμθ. ϑθυθσαὶ ασθοκ δρ βί]68 ἀγῸ οχίδῃϊ βϑδγῃρ (86 
ΠΤ ΟΥ̓ Ἰστιαίίυβ, οὗ πθῖοῖ {π6 ΘΠοΣΙΟΣ ΟΠΥ μανα Εἰ Βοσίο θ6θῃ γ6- 
οοἰΥοα 88 σου : ραΐ ἴπΠ6 ον. ΥΥ. Οὐτοίοπ᾽Β ἀἸβοονοσυ οὔ [86 ϑγγῖδο 
Ὗ δυβίοῃ οὗ {{686 δρὶ βι168 ([ὮΥ66 νΘΥῪ δηοιθηῦ Μδηβοσρίβ οὐ ὙΠ] οἢ ΔΓΘ 
ἴῃ ἐδ6 ΠΑΌΤΑΓΥ οὗ {86 Βγιτδἢ Μύβουπι) μδ8 σοπάργοα 10 οογίδιπ {μδὶ 
δύθῃ δ686 ββογίθν δριβέ]ῖ6β ᾶνθ Ὀθθη ἱῃιογροϊαίθα. 3" [ἢ {818 νϑγβίοη 
ΔΠ4 118 ΘοΥτοϑροπάϊηρ ασοοῖκ ἰοχὺ Ἰρσηδίϊαθ 88 αυοῖθα ΟΥἩὨ 8Ππἀ 64 ἴο (86 
(ἀοβροῖθ οὗ Μαίίμον δπᾶ “οἤπ, ἴο {6 ΕἸ 8.168 ἐο {μ6 Ερβιοβίδῃβ δπὰ 
ΟΟἸ οββίδῃβ, ἀπά (ο {π6 ἢγϑὺ ΕἸ βδι16 οἵ οη.ὃ 

4. ῬΟΙΥΟΘΑῈΡ ψὼὸ8 80 ἱτηηϑαϊαΐα α18. 1016 οἵ {Π6 ἀροβί] Φόοἤη, ὈΥ͂ 
ὙὙΒΟπὶ ἢ6 Ὑγ͵8ὁ8 8180 δρροϊηίοα ΒΊβιορ οὔ (Π6 ομυγοῖ αὐ ϑῖγγμα. Ηθ 
δα σομνοσβοα τ ΤΏΔΩΥ ὙΠῸ δα βοὴ «6808 ΟΠ τΙδί, δῃα 18 βὺΡ}- 
Ῥοβϑά (ο αν θθϑῃ {86 ““δῃρῈ] οὗ π6 οὔυγοι ἴῃ Θλυτηδ,᾽ [0 ΠΟΙ 
[Π6 ΘρΙβ|16 πὶ {π6 Βονοϊαίίοη 18 δα ἀγθββοῦ, Ηδ βυβογεα τηαγέυγάοιη 
δροῦΐ (ῃ6 γοᾶῦ 166. ΟΥ̓ {86 ναγίουβ τυ ησδ τ] οἢ 6 18 γϑοογαθα 
ἴο μαυθ ἰοἷξ, ΟὨΪΥ οπα βιογί δρίὶβί]6 σϑῃιβῖηβ; τ ΠΟ ἢ “΄ οομίδιἢΒ ἔᾺΓ 
ΤΟΤΕ ΓΟΙΌΓΘΠΟΕΒ ἴο {Π6 τυ ηρθ οὗ {πὸ Νὰν Τοβίδιπμθπίὶ ΠδΔΠ ΔΩΥ 
ΟΥΒΟΡ ποῦς οὗ {86 Ητγβί ἀρ." (γ. Τωᾶγάμπου 88 οο]]θοῖθα ΠΘΑΥΪΥ 
ΓΟΣΕΥ͂ Δ]1]υβῖοηβ ἴο ἰμ6 ἀπἴδγοπὶ θΟΟΚΒ οὗ 186 Νὸνν Τοβίδιηθηί) ἀπά 

4: ΘρῆΣ ἱξ ἰο δ6 τεοκοηρᾶ δίσδηχο (Πδὲ ἃ τη8ῃ, ᾿ ΔΟ Ὑγ88 ΘΟὨ ΟΙΩΡΟΓΑΓΥ͂ ΜῈ [86 ΔρΟΒΙ]68, δηὰ 
[ἢ δδῖὴθ βρί τίς δῃὰ {1ὸ σίδδ τὶ ἔβότη, 1 Ὠ6 ν88 Ποὺ δὴ δροβίὶβ ῃϊτη66] , Βῃου]ὰ οἴτοα 

ΤΟΒδΟΙ δηὰ ἄγριο Κα {πο π, τ! που χαολίπρ ΓΠΟΙΣ ἩσΙημ8 ΟΥ τεΐοστίηρ ἴο 16 τ." ὙΌγΚα, 
ϑγο τοὶ. ν᾿ ρ. 8358.; 4ϊ0. γ0]. ἐϊ. Ρ. 99. ΤῊΘ Ῥγορσίθιυ οἵ σοῃδί οτος ΒΑΥΠΔΌΩΒ 88 ἃ ἰδοὶϊ- 
ΤΠΟΌΥ ἴοτ ἐμὸ δ Βο: οἰ οὗὁ [86 Νονν Ταβιδιηθηϊ 18 αἷδο υθδιϊοπθά ὉΥ Ῥχγοῖ, 1.238, ἰῃ ἢΐ8 
Ὑοτκ οἡ 16 “ ΑὉἸΒΟΠΕΙΟΙΥ οὗἁἩἉ ἴο Νονν Τοδίαπιθηΐ," τΓδηβδιθ ἃ Ὁγ Μτ. Κιπσάοη, ρῥρ. 838--- 
40. δμου]ά [δ τοδᾶοσ οοἰποίάθ 'π ορίπίοη τι [1686 ογαϊπεηΐ ογεἰςθ, (ἢ6 δῦδεποο οὗ Βδ7- 
ΠΆΔ5᾿5 (ΘΒΕΤΠΟΙΥ Μ|}} ἢοὲ δῇδοι [06 ζοποΟΓΑὶ δγρυπιθηΐ, τ ΙΟἢ 18 560 ΒΙΓΟΠΣΙΥ δαυρρογίοα ὈῪ 
186 πηὰἰδραίοα ουὐἱάθποο οὗ οἴδιογθ οὗἉ ἢἰβ ςοπιθ τ ΡΟΓΆΓΙΟΒ. 

1 Τατγάμου, ὅσο. τοῖ, ἱ. Ρῃ. 22---47.; 4ἴο. νο]. ἱ, ΡΡ. 289---808. Οοἰοϊογίῃδ, νοὶ]. ἱ. ΡΡ. 186 
--189. Υ δίοοίξ, οα ἴ86 Οδῆοη, ΡΡ. 37--- 84. 

5 Ἐὸοτ ἃ [Ὁ]] δοοοπηὶ οἵ {86 β'γτίδο Ὑ ἐγβίοῃ οἵ μ6 Ἰρπϑιδη Ερίδι]εβ, [Π6 γϑϑογ 18 Ὡθοθ8- 
ΑΙ τείοττοα ἴο Μτ. Ουτοίοπ᾽ Β Οοτραβ ρπαίίδηυχα, ΡΡ. ].--ἸΧαχυὶ. (ομάοῃ, 1849.) Οα 
16 ἔΘϑ ἸΠΟΏΥ οὗἩ Ιρσηδεΐι5, 5666 8180 Μτ. Ἦ οβδίοοϊζ, ου ἢ: Οδῆοῃ, ὑρ. 84---43. 

5 Ϊη Ἰρηδίϊυβ᾽ Ερίδιϊο ἴο Ῥοίγοαδσρ, Μαῖιῖ. χ, 16. 18 αυοϊεὰ (Οοτρυδ Ιρτιδιϊδηπη, ΡΡ. 8, 4. 
δθά 227.) ; δηᾶ ἴΠ6ΓᾺ ὅ1Ὸ δ πβἰοῃβ ἴο ΟΟΪ. ἱν. 2. δηὰ 1 Φοόδη ᾿ΐ, 25. “Ζοδη νἱ. δ1. ἰ8 Δ] αἀοὰ 
ἴο πῃ τῃ6 ΕΡίβ:16 ἴο τ1ὴ6 Βοιηδπθ (ΟΡ. ἴψη. ΡΡ. 51, δ2. ἀπὰ 231.); δηὰ ἘΡῆ. υ. 1. ἷ8 
ΔΙΙσἀοα τὸ 'η ἴῃ ΕΡΙ5:15 ἴο {πὸ ἘΡΡοβἰ δπδ (δον. Ιρη. ΡΡ. 80, 81. δπὰ 229. --- τ. ΤΑγάπετ, 
[48 ρίνοπ {1:6 ῬαςβαρῸ8β ἔτοτι [86 ἰΒοτῖο τοραϊοα βμογίον ασθοκ Ερίβι168 οὔ Ιρηδευδ το 
εἴθ οὗ 81 ἀο ἴο [ἢς Νίοιν Τοδιδιιθηῖ. ΤῊ οὐκ8, νοὶ. [ἰ. Ρῃ. 65---8δ. ϑνο.; οΥ Ὑοἱ]. 1. Ρρ. 81 8---825. 

4 ΤΊις Οτεοῖκ ορίδι]α οὐἨ Ῥοΐγοδρ ἰο ἴ86 ῬΒΙ ρρΑπ5 16 ποῖ οηῃϊίγο. ΙΕ ἰδ σίνοη ἴῃ Οὐοἱθ- 
ο 3 
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5.111, τὴ Ομ δχὸδρύϊοῃ, 411 {16 ρζγαβοθ τ ῃϊοῖὶ ῬΟΙΥΟΑΥΡ ὈΟΓΓΟΥ͂ΤΒ, 8.6 
ἱησόσθῃ ἰπΐο {86 ἰοχίυγο οὗ 88 Ἰο ον πὰ Βουῦ ΔΩΥ βῖρῃ οὗ αυοίδίοη, 
π΄ ΟΥΠΟΣ Οα868 1 18 ροββί 0186 ἴο δϑδϑίζιι υϑυῦραὶ ΟΟΙ ΠΟΙ ἄθηοοΒ (0 8001- 
ἀφηῦ; Ὀυΐ ῬΟΙγΘΑΓΡ᾿Β π86 οὗ βουϊρύιγαὶ Ἰαησααρα 18 80 ἔγοαυοηῦ, {μδὲ 
10 18 ὙΒΟΙΙΥ ὈΠΥΘΑΒΟΏΔΌΪῈ ἴο ἀουδέ [δὶ [6 νγ8 δοαυδιηίθα ψ 1 (86 
ομϊοΥ ρατίβ οὗἨ ον Ὅδθοι ; δηὰ {Π6 τηοάθ ἴῃ ΜΆΙΟΪΝ (818 ΤΑΙ ΠἸΑΥΙΓΥ 18 
ΒΏΟΨΏ ΒΟΙΨΟΒ [0 801} {Π6 Θοποϊ βίου ἐπαὺ {Π6 Βουιρίυ ΓΑ] ἰδησυαρο οἱ 
οἶμον Ῥοοῖκβ, ἴπ ψ ΙΟἢ 10 ΟΟΟΌΓΒ ΤΟΥ ΒΟΔΠΟΙΪΥ, ἱπρ]168 ἃ πὸ Κποτ- 
Ἰοᾶρο οὗ {86 δροβύοϊιο σι ηρ.᾽} 
ὅη {π6 Ῥγϑοθάϊηρ; ἰ6β  πλΟ 168 οὐ {16 δροβίοὶο ἔδίμοσθ, γ7 ΤΑΥ͂ τὸ- 

ΤΩΔΙΚς, {μαΐ, που ΔΩΥ Ργοξοββοα ᾿πίθηθοη (0 δϑοοσίδιη {π6 σάποη οὗ 
ῃ6 Νεονν Τοβίδιιθηί, ὑΠ6Ὺ “΄ ἴδνὸ τηοϑὶ οἰϊεοίυ δ! ἀϑοοσίαι θα 1, ὈΥ 
{ποῖν φυοίαἰϊοιβ τοι {Π6 Βονυθῦα] ὈΟΟΚΚΒ τ Β1οἢ 1 ὁΟῃ ΑΙ μΒ, ΟΣ ὈΥ {86} 
ΟΧρ οἷῦ τοίδσθμοαθ ἴο {π6πὶ, 88 (86 δυϊῃοηίιο Θουρίιγοθ γθοοϊνοθα δᾶ 
ΤΟΠ]6α ΟἹ 88 ᾿ῃϑριγοα οὔβο]6β ὈΥ {86 8016 ΟἸ τ βύδῃ ομυσοῦ. ὙΠΟΥ 
τηοβύ θα ΠΟΘ ΠῪ 86 {86 βαη6 ποσὰβ ὙἘ1Ὸἢ ΔΓΘ 8.1}}} γοδὰ ἴῃ (Π6 ΝῸ 
Τοβίδιηθηῦ; 8πα, ουθὴ ΜΏΘῈ (ΠΟΥ ἈΡΡΘΑΓ (0 παγο αυοίοα ἔγομπι πι6- 
ἸΏΟΤΥ, ὙΠ Πουὺ ᾿πίθηαϊηρ' ὑο Θοπἤμο {πο πιβο]γθθ ο {16 Βατὰς ἰδηρααρθ, 
ΟΥ ἴο Παῦθ τροσοὶυ τοίουσοα ἰο {μ6 δοτιρίυγοθ, πὶπουῦΐ ῥγοΐδβδιπρ ἰῸ 
ποία {ἢ 6 πὶ, 1ὑ 18 Οἷοαν (Παὺ {ΠΥ δα ῬΥΘΟΊΒΟΙΥ {Π6 Βᾶπη)6 ἰοχίβ 1η {Π6}Γ 
γον ἩΠΙΟὮ ἀγα 80}}} ἐουπα ἰῃ (16 θοοΚΒ οὗ ([δ86 Νὸνν Τοβίδιηθηῖ, Βιυΐ, 
ΜΠ δὺ 18 οὗ οἰμϊοῦ ᾿Ἱτωρογίδημοθ οα {μ18 δ )]θοΐ, ονοσὺ οοτηροίοηΐ παρα 
οὗ ἐμοῖς τυ ηρσδ τηυδύ ρογοοϊνό, οἡ ἴπ6 ὁπ ᾿ιδηά, ἐπαΐ, ἴῃ 411 [86 
υοδβίϊοηϑ ΒΙΟΒ οσουγτοα ἰο ἔπθι, οἰ 6 ἴῃ ἀοοίγ 6 ΟΥ ποτα 18, {Β6Ὺ 
«ἜΠΗ ΌΤΤΩΪΙΥ ΔΡΡοδΙοα ο {Π6 βαπλθ δου ρίαγοθ Ὑ]ΙΟΝ ΔΓΘ 1ἢ ΟἿΣ Ρο58868- 
δίοῃ ; πᾶ, οὐ {86 οὐμοῦ πδηᾶ, {μδι ΠΟΥ͂ ΤΟΓΘ ὉΠ ΟΓΒΑΠΥ δοουδίοτηοά 
ἴο τοίου ἰο 411 {16 Ῥοοῖβ οὗ [86 Νονν Τοδίδιηθηῦ οὐπίδιηϊησ τα 
ΓοΪαἰθα ἰο {π6 β )θοίβ πο ἸΠΟΥ σσοσα ἰ6α ἴο ἀΐδοιιβ8, ἱμουΐ Δρ- 

ΔΓΙΠσ 0 Παγ6 πύθῃ 0}8}}γ οταϊ θα ΔΥ οὗ [ᾷθὰ. Α1]} {π6 Ἰπβριγοὰ 
ῬοΟΪκβ, οὐ {86 δδῆηθ ἰθχίβ, 816 ποΐ αυοίϊθα ὈΥ ΘΥΘΙῪ ὙΓ͵ΙΟΣ; 88 {86 
ΒΌΡ)]Θοὐ οὗἩ {π6 ἘρΙβι 16 ἰο ῬΒΙ ΘΟ οου]ὰ ποῖ 6 80 ΤγΘαυΘΗΥ 8Ρ- 
Ῥθδὶβα ἴο, δϑ {μ6 ἀοοίσχϊηθ οὗὨ ἸδΥρῸΣ δῃᾷ ΤΏΟΓΘ διραπιοηίαίδνα δριβί 68. 
ὙΠΟΥ Βαᾶ πὸ ᾿πίθηίοη ἰο τοοογὰ [Π6 ραγουϊδγβ οὗ [86 οαποπ, δἰ ΠῈΣ 
οὗ (86 ΟἹ] οΥ οὗ πὸ Νενν Ταβίατηθπύ, ποῖ μανιηρ θθθη βυποϊοηι]} 
ΔΎΓΘΓΘ Οὗ {Π6 πηροτίδῃοα οὗ (πο ῖγν ὑΘϑ ΔΩ ΟὨΥ (0 Βιιοοοοαϊηρ ἀρ68: {δουρ; 
{π6 ἔδοίβ πιο ΓΠ6Υ πανα ἐγ 86 α ο ΘΒ ]18} 10, ἱποϊ ἀΘ ἢ 18}}γ ΟΥ ὁ6- 
ΟΑΒΙΟΠΔΠΥ ᾿πίτοἀπορα 1η {μοὶν τὶ ηρθ, τὸ ποί οἱ {818 δοοουηΐ 1688 
1πί6 1110 1016 οὐ πωρογίδηϊ, Ὀαῦ, Ομ {6 ΘΟΠΊΓΑΓΣΥ, ἀογῖνο ἃ ργοδὺ ρατγί οὗ 
{Π6}ν τ οἰσεῦ ἀπά να] ἔγοσα [18 οἰγουμλδίδποο: δηα ὑπ 6ῖν πη θα δηᾶ πη- 
Ση θη 08] ἰοβ το ΠΥ, ρίγθῃ ἴῃ {118 ἔοσιῃ, 18 οου δΊ ]Υ τλοσο ἀδοϊδβῖνα οὗ 
186 οΥ̓ΟΊ 4] ΔΌ ΠΟΥ δβϑρσηθᾶ ἰοὸ (μ6 βουιρίυτοβ τγοίοστοα ἰο, {πδῃ 8 
ῬΥΘΟΙΒα [1δὺ οὗἁἉ {μι61λ, ΟἹ ἃ ῥγοίβεβοα ἀϊββουίδίοη ἔχοι δΠΥ ἱπάϊν! πα] ἰο 
Ῥτουο {Π6}Ὶ δι πϑη 1 γ, νσου ἃ πᾶν θθοη. ΠΟΥ ἈΠ ΌσΩΪΥ αυοία δηά 
Δ ὰἀ6 ἰο ΒΘ πη, ἢ {86 τοδρθοῦ ἀπά γούσθηοο 46 ἰο Ἰηβρὶγοα τὶ ηρθ: 
δηᾶ {Π6Υ ἀσβοσῖθα [Β6Γὰ 88 “ δοσιρίαγοθ, 88 “ ϑιαογοα βουιρίυσοβ, δηὰ 88 
“186 Οτβοῖαδβ οὗ {μ6 1,οτὰ.᾽ ΤΠ οτο 18 ᾿πἀθοα ροοᾶ γϑάβοι ἴο ΘΟΠοΙ ἄρα, 
ποῦ ΟὨΪΥ ἔτγοτῃ {Π6 τ ΠΡ] ΟΣ οὗἩἨ Τοίδγθμοθβ, θα ἴγοτα (π6 ἰδησπαρθ 
ΘΙ Ρ]οΥ θα ὈΥ {πὸ δροδβίοϊ θα] ἔδι μὸσθ 1ὴ πιακίηρ {πο ῖγ αυοίδίομβ, {δαί 

Ἰαγῖαδ, γοἱ, ἱ. ὑῃ. 186---189. δῃηᾶ [6 οπίῖγο 1,δἰΐῃ ορίβιϊθ ἴῃ ΡΡ. 190, 191. Τισγάμον, ϑγα 
γοϊ, 'δ. ΡνΡ. 86---100.; 410. γο]. ἱ. ΡΡ. 8528.--.838, 

1 Ὑοβίοοί, οἡ ἴῃς ὕληοη, Ὁ. 44. 



Οὗ δε ειο Τεείαηιοηί. 8ὅ 

ἐπ ΒΟΟΙΒ οὗ [86 Νὸνν Τ δίδιιθη γγογα ποὺ ΟὨΪΥ σΘΏΘΓΑΙΥ τοοοϊνοα, πᾶ 
ἴῃ ΘΟΙΏΠΊΟΣ 186 ἴῃ (ἢ 6 ΟἸτϊβύϊδη ομυτοθ8, θαύ (Παὺ αὖ Ἰοαϑὲ [86 στϑδίου 
Ῥαχγὶ οὗ πϑῖ δα Ὀθοη οΟ]]οοἰθα πα οἰγουϊαίοα ᾿η οη6 νοϊσταθ Ὀαίοσο 
186 ὁπ οἔὗἍ {86 Βγδῦ, ΟΥ 1ὴ {Π6 νΩΥῪ Ὀορ᾽πηῖπρ' οὗ [86 Ββοοομα οοπίυσγ. 

1,ΑΘΙγ, τὸ Βανα ουϊάθησο {πα βοιλθ ρματγῦ οὗ {86 Νοὸν Τεβίδιηθης 
Ἧ35 οἰϊεα ὧν σοπέεπιροταγῃῳ αροϑέϊε8 ἐπεπιδείυεδ. 

ΤΏυΒ, ΙΔ} [88 {πὸ [0] σὶρ Βρηΐθμοθ ἴῃ 1 ΤΊ. ν. 18., Το Ἰαδοιιγεν 
ἐς τοογίδῳ ὁ λΐΣ τειοατά, πἰοΒ ΟΟΟΌΣΒ ΟὨΪΥ ἱπ ΓΤ ΚοΒ αομρεὶϊ (χ. 7.); 
ὙΠ 6ΠΟ6 ͵ο ΘΟΠΟΙυθ ὑπαὶ {π|8 τγὰϑ Ἵχίδηϊ αὖ {86 ἔσθ (86 δροβίὶα 
νγοΐβ 18 ΕρΙδι]6 ἰο ΤΊ ίῃγ ; δηὰ {παῦ πὸ γτοραγάθα {π6 ῬΟῸΚ π 16] 
δα ᾳυοίοα 48 οὗἨ [δ6 βαῦλθ δου υ ὙΠ [86 ΟἹ Τοβίδιηθπί. Απά 
}ἀγὰ68 (11, 8.) ΘΥἹἀθε]ν τοΐοσβ ἰο Μαίί. χχὶ!. 39., τ ΒΘ Β6 βαγβ, 77 γε 
ΤΑΔῚ ἰὰε τογαὶ ἴαιο ἀσρογάϊπρ ἰο ἐδ ϑογίρέωτε, ““ΤΉου δῃδ] 0 Ἰονα (ΠΥ 
ΠΕΟΙΡΉΒΟΙΥ 88 {μγ861," γὲ ἀο ν6}1, [πῃ ΘΓ "]Πυδιγαίζοη οὗἉ (818 ἰ68- 
ΠΔΟΣΥ ὺ τηΔΥ Ὧδ ΟὈβεγυθα, ἐμαΐ 88 ὑπ δροβίϊοβ δπ)ογϑᾶ ταϊγαοῦ]οιι8 
ἰδ, ρδυ μου αυν {Π6 ΟἹ οὗ αἸδβοουπῖηρ δρὶγιβ, (ΠΟΥ͂ ὙΘΤῪ ΘαΥΪν 86- 
Ἰηοτ]οαροα (86 ᾿πθρίγα 0) οὗ 016 ἐπε τολ ὙΓΙΕΏΡΒ, ΔΠα οοπεϊαοτοά 
1Πότὰ οἡ {π6 βαπι6 ἔοοῦησ πὶ {π6 δουιρίυγοθ οὗ [186 ΟἹα Τδβιδμμθηί. 
ΤΈυ5 Ῥοίοσ, βροδλκίησ οἵ Ῥαὺ} 8 ΕἸΡΡΙβΒ|168, βαγβ (2 Ῥεῖ. 81. 16.), {πδὲ 
[6 ““ππέεαολαδῖε ἀπά μπεδίαδίο ιτογοϑδὲ ἕλεηι, αα ἐλεν αἷϑο ἀο ἐδδ ΟΥ̓ΒΕΒ 
ΒΟΕΙΡΤΌΒΕΒ, ππέο ἐλεὶγ οιυη οαδϑγμοίζοτ.Ἶ 

Τὴ σουϊθνὶηρ [Π6 ὈθΟῪ οὗ ουἹάθῃοθ ΒΊΟΝ Πα5 ΠΟῪ Ὀ66η βἰδίρα, 10 18 
ἃ σομβι ἀοσγαίίοη οὔ στοδῦ προγίδποο, (δαὺ [6 ὙΠ 68868 ᾿Ἰνοα δὖ αἰ δγοης 
Εἴπιθθ, δηᾶὰ ἴπ σου γ168 Ἡ]ΘΙΥ στοπιοῖθ ἔγοτα ὁπα δῃοίμοῦ: ΟἸδιμθπὶ 
βουιτιβμρά αἱ Βόιηθ, Ιριπδυβ δ Απύοοι, ῬΟΙγοΔΥΡ ἂὖ διάστημα, δ υ δίῃ 

ἴῃ ΑΥΓΙΔ, ᾿ΤΘΠΘῸΒ ἴῃ ΕὟΔΠΟΘ, ΑἸΒΠΘΠΑΡΌΓΑΒ αὐ Αἰμθηβ, Τηθο- 
ῬΒΔ 8 αὖ Απίλοος, ΟἸοθμθμύ δὰ Οσίροη δὲ ΑἸοχαπάσια, Τοχιυ ] λη αἱ 
Οδγίδαρο, δα Δυρυδίπο αἱ ΗΊρΡρο, βοΐ ἴῃ Αἰτίοα, δῃά, [0 τηθιοη 
ΠΟ ΠΊΟΣΟ, ΕἸ ΒΟ Ὀλιδ αἱ ὕθβαγοα. ῬΒΙ]ΟΒΟρΒοσβ, γποίουϊοίδηθ, δηα ἀἱνῖηθ8, 
τ 6η οὗ δουΐδηθ88 δηὰ ἸΕΡΓΡΊΒΝΙ 811 ΘΟμΟῸΣ 0 Ῥγονο ἰμδὲ {πὸ Ὀοοῖκβ οὗ 
τς Νὸνν Ταοδίδτωθηΐ γα θα Αγ νην 6}} Κπόνσῃ τη ἀἸδβίδηῦ σου γ168, πὰ 
Τοοοῖνοά 88 δ Π6ῃ:16, ὈΥ Ταθη 10 ᾿δα ΠΟ 1 ΘΓΟΟΌΓΣΒΘ 1 ΟΩΘ ΔΠΟΙΒΟΣ. 

Βαΐὶ ἰμ6 ουὐϊάθποο ἕο {86 δυ παηοἱἵγ οὔ ἰΠ6 Νονν Τοβίδσαθηΐ, ἰο Ὀ6 
ἀοτινοά ἔτοια ἐῃ6 ΗΠ ΈΕΒΕΤΙΟΑΙ, ΥΥ ΒΙΤΕΕΒ οὗ ἴα Βγϑὺ ἔγθο Θομ 168, 18 
5111} τηοτθ πωροτγίδηξ ὑμδη ουθῃ ἐμαὶ οὗἩ (6 οτίβοάοχ ἔδίμοσθ. 10 γγ88 
[Π6 ῥταοίίςβ οὗ {{Π6 ἔοσμμδσ, ποῦ ΟΠ]Υ͂ ἴο ΓἈ]8} ΕΥ̓͂ ΟΥ τὐνβὰ ἡ βφρεη: ρΡαγι- 
οὔἶδν ραββασαδ, Ὀυῦ ἰ0 ΘΓδ86 ΒΟ ἢ 88 ὙὙΟΤῸ ποῦ ΓΘΟΟΠΟΙΪΘΔὉ]6 18 (Π6ῚΓ 
ῬΘΟΌΪΑΡ ἰοποίβ. ΝΟΥ (818. ΨΘΙΥ οἰγουτηβδίδῃηοθ, 88 ΜΊΟΒ86118 3 τωοϑὲ 
ἔοτοῖθ]γ Ὄὔβοσυθθ, 18 8 ροβίἴγϑ ῥγοοῦ {πδὶ ὕΠΘῪ Οοπβιἀογοα 6 ΝΟΥ 
Τοσίδιαθηΐ ἰο Ὀ6 ἃ σοηθηθ ποσὶ οὗ [86 Δροβίϊθβ. ΠΣ της ἋΟΩΥ 
8) Θροβίϊο ἰο Ὀ6 δὴ 1η{Ἀ}}}0]6 ἑθδοποσ, πὰ ἐθογοίογθ Ὀδπῖβὴῆ Ἀ18 τὶ ὩρΒ 
ἔτοσα ἴπ6 βδογϑᾶ οδποη; δυΐ (ΠΘῪ ον βοτα οοηϊομα ἰπαὲ {π6 ἀροκίϊο 
8 ποὺ {π6 δΓΠΟΥ οὗ {π6 θοΟΪΚς ΟΣ ὈΟΟΚΒ τ οἷ. ὈΘΆΓ [18 πδῖηθ. 

ΤὨυ8 ἔγοτα ἰπ6 αποίαίϊοπδ τϑ6 ὈΥ Η]ρροϊγίυβ ΒΙβδορ οὗ Ῥοσίυβ 
ἴγοιῃη ““ 71λὲ Ογεαὲ Αηποιιπορηιομξ," αἰἰχὶ αϊοα ἴο ΚΘ37ΓΜΟΝ αῦϑ, {86 
ΘΟΠ ΘΙΩΡΟΓΆΣΥ οὗὨ [86 Δροβί 68 δπὰ ἔουπᾶοσ οὗ {μ6 βοοί οὗ [86 Θ᾽ πη ῃ 818, 
ἢ ἴθ ουἱάθην {πα ἐμαὶ ὈΟΟΚ οοπίϑϑθθ “ οοἰποάθηοθβ τὴ ποτθ 

1 δὲν Η. Μ. Ὑ ε ποοὰ  ΠὨἰϑοοῦγβοβ οὐ [6 Ενίάοηοθ οὗ ἔδ6 ον δι δὰ ΟΠ γδιίδη Βουθ- 
ἰδουδ, ΡΡ. 21ὅ---217, 

3 Ἰηιτοάυοιίου ἰο ἰδ0 Νίονν Τοδίδιηοηξ, γ0]. ἱ. ἢ. 88. 
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86 Οπ ἰδὲ ασημίποηθδς απὰ Αμέβοηίϊεῖέν 

γοοογθα ἐπ (86 (08ρ6] οἵ δὲ, Μαίίζον,, ἀῃα ργοόρδῦν νυ ἢ ἃ μαδεαρθ 
ἢ {16 σοΒρεὶ οὗ δί. Φοόοδη. ϑίϑδγυθῃοθ 18 δἷβο τηδᾶορ ἰο {πὸ ἢγβί 
ἘρΙ8[16 ἰο (ᾷς ΟὐονἹ [ἴδ :8 ᾿ῃ ἰθστηβ μοι ργονϑα {μδὲ 10 νγᾶβ ραοοᾶ Ὦγ 
{η6 φυΐποῦ Ομ {86 Β4η16 ἔοοίληρ᾽ 8 (ἢ6 ὈΟΟΪΒ οἵὗὁἩ [πΠ6 Ο]ά Ταοβίδπιθηϊ.ὔ":} 

Αραῖη, ΟΕΕΙΝΤΗΌΒ (0 γγΧ88 Θοπίθιρογασυ ΜΊ (86 ἀροβί]8 Ψ0}8) 
πηϑι ἰδ θα [Π6 ΠΘΟΘΒΒΙΥ͂ οὗὨ οἰγουτλοϊβίοη, δηα {μ6 ορβογνδησα οὗ (89 
Μοβαῖο αν; δηαἃ Ὀθοδῦβ Ῥϑ0] ἀδ᾽γογθα ἃ Θοῃύγασυ ἀοοίσι μα πὶ Ηἰἷϑ 
ΘΡ βί168, νυ οἢ σὰ οἰἱδα, (δε πίμυδ δημα 18 [Ὁ] ονγοῦβ ἀθηϊοα {παὺ Πα 
ὙΆ8 ἃ αἰ η6 Δροδ616. Ῥδ0} ΒΒ ΕἸ ρ᾿βί]68 ὑμουθίογο --- [ῃ6 ΘΥῪ βατηθ ἰπαὲ 
6 ΠΟῪ ΠΑΥΘ --- ΘΓ οΟΧίδης ἴῃ {86 ἢγβύ οθμίσΥ, δηα ΓΘ ΔοΚπον- 
Ἰεαροα ἴο Ὀ6 [18 ὈΥ {86 (ὑδεϊ δ μῖδηβ. Απα 88 {818 βοοΐ σϑοοϊνϑα δπηᾶ 
ΔΡρτουϑᾶ {86 (ἀοβροὶ οὗ Μαίίπον, Ὀθοδυβθ 1ὑ αἸα πού οοηίγαάϊοι {86}. 
ἰοποίβ, 10 18 ΘΟμΒΘαΌΘΩΕΪΥ ουϊάθηῦ {μαὺ 18 (ὐοΒρ6] νγᾶβ Κκουῖβα οχίδης 
ἴῃ {π6 ἢτβύ οδῃίυτυ. 2 
“Τῇ ΟΠ γϊδύδη ΟΡΗΙΤΕΒ, Ὑ ΒΟ ΗἹΡΡο] γί ἀδβοσῖθ6δ8 ὃ, ΔΡρΘδγ ἰοὸ 

αν θθθὴ ἰπ6 βγδὺ γῺΟῸ δϑϑυπιθα {16 {Π|6 οὗ ἀποβίίοβι ὙΒΟῪ ῥγο- 
ἔδεθοα ἰο ἀοσγῖν {μοῖρ ἀοοίτηθβ, ἱπσουρ Μασιδιηηθ, ἔγομι “]ἀῃλ68 {86 
Τιογα δ Βγοίδογ... .. ΤΉΘΙΓ Ὑ8016 βυβίθμι βου δὴ ἰῃ{πηαΐθ [Ἀγ]- 
Ἰατῖῖν πὰ [Π6 Ἰδηρτιαρα οὗ [886 ΝΟ Ταδβίαμιθας δουιρίασοθ. ΤῈ 

ΒΆρ68 ρίγθη ἔγομλ {μ6 1 ὈΟΟΪΚΒ οΘοπίαϊῃ οἷ αν ΤΘοσθ 68 ὑο (86 (ἀοΒρ6]8 
οὗ δι. Μαεαίζιον, δι. Τῦῖκα, δηα δ, ΦόΒῃ, δηά ἰο {μ6 ΕἸ ρ᾿ 8168 οἵ ὅ8ι. 
Ῥαυ] ἰο {π6 Βοιηδηβ, (86 Οογι τ Βίδηβ (1. 11.), 6 ΕἸΡΒβίδῃηβ, δῃᾷ {ῃ9 
Οαἰαὐϊδηβ, ἀπᾶ ργόρδθὶ)Υ ἰο {πμ6 ΤΡΙΒ616 ἰο {πμ6 Ἡ γον." 

1η {86 βδιμθ δρ αἷδο (86 ΒΙΟΝΙΤΕΒ γχο)θοίοα 41} {π6 Ἰὺρ᾿βι168 οἵ 
Ῥαυὶ], δῃα οἱ ]θα πῖμὰ δὴ δροβίδίθ, βθοϑιϑα ἢ6 ἀδραγίοα ἴσοι {δ 
Τιου 104] ἰανν ; μα (πο Υ δἀορίοα {μ6 (ἀοβροὶ οἵ Μίαϊίμον, ψ ποῦ, Βον- 
ΟΥ̓́Θ. {Π6Υ οογτυρίοα Ὀγ γϑυΐοιβ 4] 6 γα !ο8 ἀπα Δα Ποη8, ΤῊ]8 ργόνεβ 
{ῃδὲ Μαίμο ΒΒ (ἀοβροὶ νγὰβ μθη ρυ]1δ6α, δηα παὶ Ῥδὺ} 8 Τ᾿ 8.168 
ὙΌΣ ἰθθη Κπονη.ὅ 

Ἰὴ {Π6 ΠΟ] ρ σου, 6 Β481}1414π8, Ὑ αἰ θη] ΐδηβ, δηα οὐμοῦ 
ΠΟΓΘΙοΒ, 0 δἰψογϑα οὐ σο)θοίθα νϑυῦϊουβ ρᾶγίϑ οὗ (6 Νὸν Ταβίδμιθηϊ, 
10 ΟΥοΣ ἰ0 δοροπηηοάαία ἰβθτὰ ἴο {Π6}} τοϑρϑοῦϊννα ἑθῃμθίβ, γα βεἰβίβο- 
ΤΟΎ ἰοβυ πη ΟΩΥ ἰο ὑπὸ σϑηυπθη688 οὗ βιιοῖ ὈΟΟΪΚΒ ὧ8 ἰπ6 Υ πᾶν αυοίοα 
οΣ 8]]υἀθα ἰο.Ύ ὙΥΠῺᾺ τοραγὰ ἴο ΒΑΒΙΣΙΘΕΒ, ἱπ ραγίλοαϊαν, (οὗ  μΟ86 
ῬΘΥΒΟΠΆΙ ὨΙΒΙΟΥΥ ὙΘΣῪ 1116 18 κποντῃ,) 18 ὑθβ ΠΟΥ ὕο ΟἿΣ “ δοίζῃον- 
ἰράσεα" Ὀοοῖζβ 18 οι ρσθθηβῖνθ δηα οἷθασ. [Ι͂ἢ [896 [6 Ὁ ρᾶρὸβ οὗ δ185 
ὙΓΥΙησ 8 ὙὙΒΙΟΓΝ Τοιδίη {Π6 ΓΘ ΔΥῸ Οογίδὶη ΓΘίργθ ποθ ἰα {86 (ἀοΒρ6]8 οὗἍ 
8ι. Μαίμον, δὲ. ΤαΚο, ἀπὰ δύ. ΦόΉΠη, δμᾶ ἰο {86 ἘΡρ18|168 οὗ δι. δὰ] 
ἴο π6 Βοπιδηβ, (οἰ μἼδη8, ΕἸ ΡΗ ϑίδῃβ, (ὐΟ] ββίδηβ, απα ῬὮ]Πρρίδμβ, 
δΔῃἃ ΡΓΟΌΔΌΪΥ ἰο {πὸ τὺ Ερ18116 ἴἰο ΤἸοίῃγ. [ἢ δἀαϊίοη ἰο ἐπ18, μΒ6 
ἈΡΡΘΑΤΒ ἴο πᾶνο υϑ8εἀ (ἢ γε ΕἸΡΙ8116 οὗ δι. Ῥοίοσ," 5 

αὖ, ἀπλοπρ' [86 ὨοΥϑίῖο8 ὙΠῸ ΘΓ βθα δηᾶ αἰ θγοᾶ ραββαρδδβ οἵ δουῖρ- 
ἴυγο, [0 8 Κ9 1 δογθθ ὙΠῚῈὴ {πον ἀοοίγπθδ, ͵θ ΤΏΔΥῪ ΘΒρθοΐα]]Ὺ 
ἰμϑίδῃοθ ΜΑΒΟΙΟΝ, ὑπὸ Πουτὶθιιθα ἴῃ (86 Ὀαρὶπηΐπρ οὗἩ ἴπ6 βοοοπμὰ 

1 ἩΪρροϊγίῃπβ δάγογβυδ Ἠγοϑοα, Ὁ. Υἱ. 5. 9, Ὑ͵οδβίοοιξ, ου [π6 Οδποῃ, ρΡρ. 802, 808. 
5 ἘῸΥ δὴ δοοοιηξ οὗ ἴῃ6 Οὐογ ἰδ η8, 800 ΕἸ ΒΟὈΐυ8, Ηἰδι, ἘΠοο], 11. 11}, ο. 88. Ι,Δσάποσν 

γον, ϑνο. νοΐ, 'χ, ὑρ. 819---880.; 4ϊο. το]. ἱν. ὑῃ. 564---71. Ὑγοδίοοιξ, οη ἴδ6 Οδθοῃ, 
ΡΡ. 805----3912. 

- 3. Αἀν. Ηϊδτοϑεθ, Ὁ. γ. ο. 6. 4 γγεειοοίἑ, οὐ ἴδ6 Ομ οῦ, ἢ. 818. 
δ Ἐπιδερίυα, Ἐδοὶ, Ηἱεξ, 110. 112, 5. 27. ΜΙοἢΔ6]18, νοὶ. ἱ. Ὁ. 87. 
4 γγοειοοίξ, οη (ῃ6 Οδποῃ, ῥ. 8328. 
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οοηΐασυ. Ης Ἰϊνοᾶ ὑμογθίοσα ἴῃ δὴ δρθ ὙΒΘᾺ μα σου] ΘΑΘΙΪΥ Πᾶνο 
ἀϊβοονεγὰ 1 [86 σιϊηρθ οὗ {86 Νοιν Ταβίδπιθηὶ μα θθθη ἐοχρϑᾶ ; 
“Δῃα 8ἃ5 [8 γγ88 σι ΑΟΪΥ Ἱποθηβοα δραϊπβὺ 1π6 οὐ μοάοχ Ομ τδίϊδηβ, τἢῸ 
᾿ιδα ἐχοοταταιποαίβα Ὠϊπι, 1 βυοῖι ἃ ἰΌγροσυ μδα Ὀθθὴ σοτημἰ 64, τηοδβὲ 
ὨΠΟΠΘΒ[ΟΠΘΌΪΥ μα σου ποῦ μανα ἔαι]θα ἴο τηαϊκο 4 ἀἰϑοονοσυ ὑμαὺ 
ΓΟ Ϊα μᾶνο δῇογαβα ᾿ἶπὶ (ἢ 6 τηοβὲ δωρ]6 τβθδηβ οὗ ἰσϊυρῃ. Ηδ μαᾶ 
᾿Κονσῖβθ [Π6 οχρογίθποθ ἀθγῖνοα ἔγοτη δὴ δοαυδίπίδποα τ ἢ ἐοτγαῖσῃ 
σου τῖθ8, μαυϊηρ ὑγαυο]]6α ἔγοπλ ϑΐπορα, μἷ8 πδίϊνθ ρίδοθ, ἰο Βοιωθ 
(τσ ογο 6 δἴθοσναγαϑ σϑβι 464), ἴῃ οὐ θυ [0 Ῥγοουσο ἃ σοροαὶ οὗ {π6 ββη- 
ἴδῃοοσ οὗ δχοοσηπηιηϊοδύϊοη ἰμαῦ Πα Ὀ66η ἀδπουπορά ἀρβίηδί πῃ. Βαΐ, 
Ἰβτουρβουῦ 18}0 γαβί Ἰη θστηθαϊαίθ οοπηίσυ Ὀοίνγθϑη [Πο86 ὑνο ρίβοθβ, ἢθ 
ὙΓ85 ὉΠ40]6 ἴο ἀἴβοουον {Π6 8ῃη8]]6ϑὺ γα οὗ ([Π9 Νουν Τ᾽ δδίδιηθηῦ Ὀοίηρ 
8 ΤΟΥΡΥ, Τμβ ἔγιβίγαϊθα, μ6 δἰαγτηθα {παὺ (Π6 οβρεὶ οἵ Μαιίδπον;, 
{πὸ ἘΡΊ816 ἴο ῃ6 ΗΘΌγονβ, ψῖτ (Πο86 οὗἩ Ῥούοσ δῃά “8ῃγ68, 89 γῦ6}} ἃ8 
{6 ΟΙΑ Τεβίαπιθηϊ ἢ σΘΏΘΙΆΙ, ΟΣ ἩΥηρθ, πού ἴον ΟἸ τβίδηβ, θαΐ 
ἴοσ “ονγ8. Ηθ ἀν ΤΡ ὃ. ὭΘΥ ΓΘΟΟΘΏΒΊΟη Οὗ ἰ6 (ἀοϑρεὶ οὗ Τ0Κ6 
ὙΠ ΠΠΠ]ΘΥΟΊΒ ΟΥ̓ ἸΒΒΙΟΏΒ 8η6] νΑΓΪΔ ἢ 5. ἴσοι {μ6 τοοοϊνορα ἰοχί, δηά 
Α18ὸ οὗ [π6 ἢγβί ἔβη ΕἸ βι168 οὗ Ῥδῃ], ἴῃ δῖοι ΕἸΡΙΡμδαῖυβ ἢ88 ομαγσϑάᾶ 
τὰ ὙΠῸ} ΑἸ ΤΟΥ Ωρ ΘΥΘΙῪ ραβϑᾶρθ ἰμαΐ οοπίγδαϊοίθα ᾿18 οὐγ ΟρΡ᾿ ΠΙΟΏΒ ; 
θαπξ, 828 πλὴν οὗ {Π688 ἃγθ γμαὺ Το ἄογη ΟΥΓ10Β 08}] νυ ου8 ΤΈΒΟΊΠΕ, 
1818 δϑβοσίίο οἵ ΕΡΙρῃβδηΐὰβ τηυϑὲ Ὀ6 τϑοοῖνοα ὙΠ σδαϊοη. Το 
οοῃααοί οὗ Ματοϊομ, πουγανοῦ, ρσοόνοβ ἐμαὺ (86 Δονθ-  Πομ θα ῬΟΟΚΒ 
οἔὗΓἹ 186 Νον Τοδίδιμθηῦ ἀϊἃ ἐΠ6η οχιβί, δμὰ ἡγοῦ δοκπον]οάροα ἰο Ὀ6 
1π6 ᾿ΟΥΪΚΒ οὗ {π6 δυῦποῦβ 0886 ΠΔπιθ8 ὑπον θ68γ, ΤῊδ ἰθβι ΠΥ (ο 
6 ἄγαν ἔσομαι {818 υἱον οὗ {86 βυδ]θοῦ, ἴῃ ἔα νοὺσ οὗ {π6 ὈοοΪκΒ οὗ (88 
Νον Τοβίβγηθηΐ, 18 ΨΟΤῪ βίσοηρ. [1ἢ δοῃδϑαιθηοο οὗ Μαγοϊομ τοὐθοῦ- 
Ἰηρ᾽ Βο6 ὈΟΟΙΒ οηξίγοῖψ, ἀπ τη] αἴηρ οἴμοσβ, {Π6 δηοϊθηὺ ΟΕ δι 88 
ὝΘΓΙΟ ]6α [0 ΘΧδαῖπ6 1ηἴο {Π6 ΘΥ]ἄάθμοθ ΤῸ {{|686 βδούϑα τυ ηρθ, δηά 
ὕο οΟ]]αἴα οορὶεβ οὗ ἔῆθπ), δῃα οἡ [818 δοοουῃῦ ἴο Βροδῖκς ΨΟΣῪ ἐγθα θη] 
ἴῃ {πο ῖς ψογ 8, 88 Μ6}} οὗ νι οἷα ὈΟΟΪΚΒ 88 οὗ ραγ ]ου αν Ῥαββαρδθ; δηᾶ 
(8 γα, ὙΠῸ 11νὸ ἴῃ ἃ ἰδία. δρθ, δζὸ δηδθ]ϑᾶ ἰὸ δυϊπθηϊ οί {Π686 
ὈΟΌΪΘ, πᾶ ἴο δυεῖνϑ δί (86 ζϑηυΐδπο τοδαϊηρ οὗ ΤΩ ηΥ ἰαχίβ, ἰῃ ἃ Ὀαίοσ 
ΣΩΒΠΏΘΣ ἴΠΔη γ͵ὸῪ ΟἴΠΟΓΊ186 ΘΟΌ] ἃ μαναὰ ἀοπῃο.ἷ 

10 ΤΟΙ ΘΑΒΥ ἴο δάιιοθ οὐμδὺ ᾿Ἰηβίβῃσαβ ἔγομι ὑπ 6 ἀποϊθηῦ πογϑίϊοβ, 1 
11|ὸ Ῥγδθοραϊωησ γοσα ᾿μϑυοϊθηῦῖ ; ψὸ ὑμογοίοσθ οοποΐ δ (ἢ18 μϑδᾶ οὗ 
Θυιάθηοο τ ῊῈ [Π6 ΟΠ] ον ηρ; δυμητηδγυ οὗ {Π6 Ἰραση θα δπα δοουγαῖθ Ὀγ, 
1 Ἀγάμον 3; ---- “ς Νοδίιβ,᾽) βαᾶγ8 6, “Ῥδὺ] οἵ δαιηοβαίβ, 4 Ὀ6]]} 118, 
ἽἍίδσγοο]υβ, ῬΒοίπυδβ, {π6 Νονδίϊδηβ, ᾿ϑοπδαδίθ, Μδηοῆθδηβ, Ῥυ βο}]}- 
114π18 18, Ὀ681468 Ασίϑιωοῃ, ἰπμ6 Αὐάΐβη8, (6 Ατδηθϑὃ, δα ἀἴγοῦβ οὐμοσα, 
811] τοοοϊνρα ζτηοβί, οὐ' 411 οὗ {86 βαηθ Ὀοοΐκϑ οὗ 6 Νοὸν Τοβίδιηθης 
πο {π6 (ΔΙ ΒΟ] 168 τοοοϊνοα; δηᾶ δρτϑϑα ἴῃ ἴδ β8π|6 γεβρθοὺ [ὉΓ 
ἴδοι, 88 Ὀδηρ τὶ θη ὈΥ ΔΡΟΒΕ168, οΥ {86 ὶν αἀἸ8οῖ 0} 68 δηἃ Θοπι ρα πο 8." 

ὝΥ6 ΠΟῪ οὐμλθ ἰοὸ {86 ουἹάθμῃοθ οὗ ΨΈΕΜΊΒΗ δηθὰ ΠΈΑΤΗΕΝ ΑΡ- 
ΥΕΒΒΑΕΙῈΒ ἴῃ ἴδγουγ οὗ ἰμ6 δυϊοηθ ον οὗ (896 Νὸνν Τοβίδιμθηΐ, 

δ ἜοΓ δῃ διιρῖα δοοοιηὶ οἵ Μαγοίοη δηὰ ἢἷ5 ἰϑηθίϑ, β66 τ, Ταγἀηοτ᾿ 8 ΗἰβίΟΥΥ οὗ Ἡδγο- 
ἔἶρ5, οὔδρ. 10. οσϊκα, ὅγο. νοὶ. ἴχ. ὑΡ. 858----415.; 410. νοΐ. ἷν. ὑῃ. δ88---624, Μ]ο}Δ6]16, 
γοΐ. 1, ΡΡ. 37---39. ὙΥ εεἰοοίξ, ου [π6 (δῆοῃ, ὑῃ. 845--- 868. 

5 Τὴ τδὸ αφῃεσαὶ Πουΐον οὗ Ηἰ8 Οὐ ὉΠ Υ οὗ [86 ΟοΒροὶ Ηϊδίοσγ. Ὅοσκϑ, ϑνο νοἱ. Υ. 
Ῥ. 83849.; 4ἰ0. τοϊ. ἢΐ, Ῥ. 96. : 

8. ἘῸσ δοοοπηίβ οὗ ἴπ6866 γδσίουβ βοςίδβ, 806 [Πποὶγ σοδροοῖῖνο {1168 ἰὼ {πῸ ΔΒ ἱπάοχ ἰο Ὦτχ' 
Ἰμασάποσ᾽ Β ποσΐίκε, 

ᾳ 4 
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ὙΒΙΟΝ ἴθ ΘΑΌΔΙΙΥ ἱπηροτταηὺ τ (Π6 ἐσβεϊτωοηϊθθ οὗ [26 αποιθῃξ 
Βογοίϊσα. ΑΒ, ΒΟΎΤΘΥΟΣ, {86 ἰδβπηοηΐοβ οὗ (86 «618 ἩΥΪΘΥΒ ΔΡΡΙΥ 
8.8 ἸΏὉΟᾺ ἰο ἴδ6 οὐ αΙ}} γ οὗ {π6 Νὸν Τοδβίδιμθπί, 88 ἴο 1.8 δυίῃθη- 
ΤΟΙ Γγ, 8ηα ἀγὸ {μογοοσθ ποίιοθά 1 {86 [Ὁ] ονηρ; ομδρύοσ, 16 δ} 41} δὖ 
Ῥγεβοηΐ δἀάσοθ ΟὨΪΥ {Π6 ὑδϑιϊ ποθ 8 αβοταθα ὈΥ Βοαί βοὴ Δάν θαΓ 68 
οὗ {Π6 Βγβὺ ἔῸΓ ΘΠ ΓΌΣΙΘΒ; δηά 1 18 οΥὮΥ Οὗ γϑιλασῖς, ἐμαί, ἴγομλ 8 
ὙΟΥΥ͂ ΘΆΓΪΥ ροτγὶοα οὗ ΟΠ τ δηϊγ, υυσιΐουθ δῇ θ6 ργοἀυοοά ψἢ0 οοη- 
Βιἀογοὰ {Π6 Νὸν Τοβίδιηθης 48 86 ποῦκ οὗ {ῃ6 δροβί]θ8 δῃα δνδη- 
σο]ιδίθ : δηὰ ΟΠγγβοβίοῃῃ σϑμαγκθ, πὰ Θαυλ] ἔοτοθ δηα Ἰυδίϊος ', 
ἐπα (αἾδὺ8 απ ῬοΟΓΡΉΥΤΥ, ὕνγο δμθιῖθδ οὗ {πὸ ΟΠ γιβίϊδη τ ] ]ρΊ0Π, ΔΓΘ 
μονα! τυϊζηθδβοβ ἕοσ (86 δηθαυ οὗ ἐμ Νονν Τοβίδπηθηΐξ, βῖηο8 
1Π6Υ οου]α ποῦ ἢν διριιθά δραϊηδὺ [π6 ὑθηθίβ οἵ [86 (ἀοβροὶ, 1 10 παᾶ 
πού οχἰβίθα πὶ {πδὲ ΘΑΥΪΥ ροσῖοα. 

1. Οειβυδ, δῷ ΕἸ  συγοδῃ ρὨ}] θοροῦ, τὸ δου Βῃοα ἰονγασαβ {Π6 
Οἷοβθ οἵ 6 βθοοπά οβῃίυσυ, τυτοΐθ ἃ τους ἀραϊπδὲ ΟἿ τ β ΔἸ, 
ἸΠῈ 1168 ᾿Αληθής Λόγος, οὐ {6 “Ὧτυο ΥΥ οτὰ, 186 σγοαΐδσ ραγί οὗ το ἢ 
Βα8 Ὀδθῃ ργδϑογυθα ἴῃ μἷ8 οσῃ ψοσβ (0 ἐΠ6 ρῥγοβοηῖ {ἰπη6 ὈΥ Οτΐσθῃ, 
ἴῃ [Πῖ8 ΤΟΡΙΥ ἰο 10. [Ι͂π {818 ἰγϑαῖβθ, ψβῖο 18 τυ ίθη ἀπᾶθν {86 
ΔΑΒΌΓΩ,Θα ΟΠδγδοίοσ οὗ ἃ 6νν, (ἰδ]ϑὰβ ποὺ ΟὨΪΥ ταθοίοῃβ ΟΥ̓ ἤδηηθ, Ὀαΐ 
Αἶβο υοίεβ ἔγομ ΟΥ γϑίθσβ ἴο, δθοιυΐύ ορῃ ραββαρθβ ἔγτοτῃ [Π6 θΟΟΚΒ οὗ 
{π6 Ναὸν Τοβίδηιθηΐ, οἵ σοι ΟΥίρθῃ πδ8 ἰδκϑη ποίϊςθ. ““Απά π}1]86 
6 δύγιιοβ ἔγοτη ἰμ6πὶ βοπιθίϊτηθθ ἰῇ 8. ΨΟΙΎῪ ΡΘΥΎΘΓΒα δηα Π18]1610018 
ΤΩΔΉΠΟΥ, ἢΠ6 5{1}} (Δ |κ68 1ξ [Ὁγ ρστδηΐθα, 88 36 ἐουπάδίοη οὗἁ 18 ἀγριι- 
τηθηῦ, {παΐ, γαΐονον ΔΟΒαγα 168 οου]Ἱὰ 6 ζαϑίθῃηθα ὌΡΟῚ ΔΠΥ ὙΟΓΩΒ 
ΟΥ̓ δοίϊοῃβ οὐ ΟἸγτῖβί, γοοοσάθα ἴῃ {86 ΕΣ γαηρ ]1βί8, Σὺ που] Ὀ6 ἃ νδῇᾶ 
οδ]θοίίϊοη ἀραϊηϑὲ ΟΠ γ βάδην ; {μου ΌΥ ἴῃ οἴἶεοοί δβϑυσίηρ τπ8, ποῖ 
ΟὨΪΥ (Βαῦ δυοῆ ἃ ὈοοΙ αἰά παἢ, αχίβί, θυΐ ὑπαὶ ἐὺ γὰ8 ὈΠΙ ΘΓΒΑΙΪΥ ΤΟ- 
οοἰγοα Ὀγ ΟἸγιβδηβ ἴῃ (Π086 {π|68 88 γα 10]6 δπα ἀἰνιη6.ἢ [ 18 
οογίδιη, ἱμογϑίοσο, (παῦ τὸ αν ἰμ6 1ἀθηΐϊοαὶ Ὀοοΐθ ἰο ὙΒΙΟΒ Οὐοἶδδ 
τοίοστοα. 

Τρὰδ, “{Π6 τυϊγδουϊουβ οοποορίΐοῃ 'β τηθηξοηρα τῖ 8. ὙἹῈ Ὺ οὗ 
δοσιδίηρ' {Π6 ὙἸγρὶῃ ΜΑΓΥ͂ οὗ Δ] ύοτΥ ὃ; ---- 7. 4150 γϑοορτιῖδ6 «[ΟΒ6 ΡΒ 
1ηἰδηύϊοη οἵ ρυϊηρ ΠΟΥ ΑΥΤΥ ἃ, ἀηα [6 δσοηδοαυθηῦ Δρρϑάγβδηοα οἵ {868 
δΔΏσΘΙ, τναγηϊηρ πἰπὶ 'ῃ ἃ ἄγθᾶπι ἴο [κα μοὺ 88 ἈΠ’ τ 16“ ; --- τ τηθοῦ 
ΨΠῈ ἃ τοίθγοπορ ἰο [π6 βία ἐμαὶ νγ88 βθϑὴ δἱ δῖ8 δἱτίι, δπᾶ ἐπα δάογεω- 
[ἰοῃ Ραϊὰ ἰο 16 πουγ-θοσ ϑανίουσ ΕΥ̓͂ {[Πὼ9 Μαρὶ δ Βοι ] ίγοια ὅ ; ---- 
[Π6 τιῦτγαοῦ οὗὨἨ {π6 ᾿Ἰηΐδηιβ ὉγῪ Ηεογοῆ 8, ἴῃ δομβοαῦθησα οὗ δῖ8 βοΐ 
ἀδοοῖνοα Ὀγ {6 τῊῖβα πἼ6}, 18 πού οά, 858 αἷδο {π6 γϑιϑρρϑδάσγβηῆοα οὗ {86 
δΏσΘΙ ἴο ΨΦοβθρῃ7, δπᾶ ἢϊ8 οοπβοαπϑηΐ Ηρ ἱπίο Εσγρί.5 Ηδγὰ ἰδοη 
ΔΓΘ ΓΘίΘΓΘΠΟΘΒ [0 8}} {π6 ἔμοίβ οὗἨ ον ϑανϊουσβ δίγέδ. Αμραΐῃ, 16 ΔΓ6 
Ἰηἰογπηοα οὗ {{π|ὸ ἀσβοθηΐ οὗὨ {Ππ|ὸ ϑϑρ᾽ τις πὶ {π6 ἔογπι οὗ ἃ ἄονβ', δπά {πὸ 
γοΐοθ ἔγοτα ἤοᾶυθῃ δἱ ἐπ θαρίϊδπι οὗ οὐῦν ϑὅδανϊουγ πῃ “οσάδη Ὁ ; --- σα 
ἮΘΑΡ 4180 οὗὨ [86 ἰοιαρίαίϊοη ἴῃ {π6 Ἡ1Π|ΠΔΟΓΠΘΒΒ }} ; --- γγχὸ τ ἰοἱα ἐδπαΐ 
ΟἸισιδὲ τγὰϑ ΘΟὨΒίδη ΕΠ] αὐἰἰοη θα ὈΥ 4 οογίαϊπ πυπροΥ οὐ ἀϊΒοι 0168, 
ποι ρἢ (86 πυμαθοΣ 18 ποὺ οογτοοὶ ᾽3; --- {Π6Υ6 18 δὴ Δ᾽] υδῖοη [0 ΟἹΓ 

1 Τῃ ἢἰ9 εἰχίῃ ΗοπΪΥ οὐ 1 Οογ. (Ορ. ἴοχῃ, χ. Ὁ. 47.) Μὶςδδ6]18, νοὶ]. ἱ, ν. 39. Ιδγάῃογ, 
8γνο. τοὶ. νἱῖϊ, ἢ. 7.1: 410. γοϊ]. ἱν. Ρ. 114, 

2 Οτΐζϑη οοπίτα (εἴβυμ, 40. Οδπιδογ κί, 1677, 110. 1. Ρ. 32. 
3 ΤᾺΡ. 1, Ρ. 298. 4 ΤΩὉ. τ. ὑ. 266. 8. 1Ὁ. ἱ. Ρ. 81. 
41, ἱ. ὑ. 45. Τ 140. ἱ, Ρ. δ] ν 8. ΤΙΡ. ἱ, ὑῃ. 42. 80. 
» [Δ4δ.}. Ρ. 81. "9 ΤᾺδ. ἐνο Ρ. 105. ἢ ΤᾺΡ, νἱ. Ρ. 308. ἸΣ ΤΩΡ, ὦ. Ῥ. 47. 
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ϑΑΥΪΟΌ ΓΒ Θοηνγουβδίϊοη ἢ [6 Τοπιδῃ οὗὨ ϑδιηδγία δὲ (π6 νυ Ὸ]] }:---ηά 
8 τοΐδγθηος 1688 ἀϊδίϊμοι ἰο (86 αἰἰδηιρὶ οὗὨἨἁ {Π6 ρϑορὶα οὔ Ναζαγϑίῃ ἴο 
ἔχον ὅτι ἀονῃ {Π6 τοοῖς, οἡ Ἡ ΙΘἿ ἔῃ  Ιν οὐὖγ γγαϑ θ0}}3: -τῆογο, [Π6γ6- 
ἔογβ, 18 δ ρ]6 ὑθβΕ ΠΔΟΠΥ͂ (0 18 δαρέϊεπι, ἀπὰ {μ6 ἔλοίβ ἱπυπηθα!δίο! Υ ἴο]- 
Ἰονσὶηρ [. (Οὐαἶδυβ αἰ8ὸ ργοίθηβ, 38 Οὐρϑῃ ᾿πΙΌσ 8 ὰ8, ἰο Ὀ6]ΐανο {Π6 
ταϊγαοίες οὗ ΟἸτδῦ; δηα τπο86 οὗὁὨἨ Βθδ]ηρ' {Π6 βῖοκ, ἔδοάϊηρ ἔνρ ἰβου- 
ΒΔΠΑ τη6ῃ, 5πα ΤαΙδῖπρ' [Π6 ἀθ8α, ΔΓ Θχργεββὶυ πῃϑη οηθά, ἐπουρῇ {ΠΥ 
ΑΥ̓͂Θ αἰγιδυϊοα ἴο 108] ἱπῆμυοησο.Σ ον ΓᾺΪ ραβδαροδ 8180 ἴῃ ΟἹ 
ΘΑ ΟΌΣ Β ΒΟΓΤΏΟῚ ΟἿ [6 Μουπί, δἀγὸ αυοϊοα νυεγδαξίπι ὁ; ἀηα ᾿ΐθ »γε- 
αἰἰεσέζοπς τοϊαηρ ἴο ἢ18 βυδιηρθ, ἀθδίῃ, δηα τϑϑυσσθοίίοη δῇ τὸ- 
οογ 6.5 ΝῸΣ ἅγὸ [Π6 οἱοείπσ Βοθῆθϑ οὐ οὺσῦ Ὀ]οβϑοα 1, οσΒ στ πἰβίγυ 
ποίϊοοα πιῖῃ 1688 Θχδοίηθβθ. Ἧγ6 τηϑοῦ 1} [Π6 ἸΥΘΘΟΒΟΣΥ οὗ “688, 
ηα Ῥροίογ᾽ ΒΒ ἀθηΐδὶ οὗ ἢ}8 Μαδίογ δ : τχὰ ἃγὸ ἱπέοχιηρά ἐμαὶ (ἢ γῖϑί τγ88 
Ρουμπά, :ηϑυ] 64 ἴ, θοαΐοη ψιῖ τοῦδ, δηα ογιοδβοά δ: ---- γχὸ τοδαὰ οὔ {6 
8411 νιοὶ 88 σίνθῃ πῖπὶ [0 οδί, δηὰ {πΠ6 νἱπαραῦ ἴο ἀτῖηϊ 9; δῃᾶὰ ψγὸ 
ΔΓῸ 1ηΒ0}6Ὁ 1 δὴ υηΐδο!ηρ' 1εθὺ ἀρορ {π6 Ὀ]οοα 8δπα πϑῖοσ {πδὶ 
βοποα ἔγομῃ ον ἀγὶπρ Εἰ δαἀθοιλογ δ8146.}0 ΤῊ8 ἩΥΣΓΟΥ τ ὨΤἸΙΟῊΒ 4150 
δοῖιθ ψοτβ ὙΠ ἰοῦ Το γῸ αἰετοῦ ὈγΥ ΟἸτδὲ ὑροὰ {6 ογοββ, δηά 
4]1υἀο8 ἴο {πΠ6 οαγίπαυδκο δὰ ἀδυκηθββ, {παῦ ᾿τητοαϊαίοὶ γ Γ0]ονγοὰ τῃ0 
σγυσχιοη.} ΤΠΟΓΟ 18 8180 τηϑηϊοη τδᾶὰθ οὗ [Π6 Δρροδάγαποοθ οὔ 186 
ΘΏΡΕἶδβ αἱ [Π6 ΒΟΡΌΪΟΝΓΟ 12, ἀπα οὗἁἉ [μ6 τηδληϊ δαίδοη οἵ ΟἸγῖβὶ ἰο ΜαγΥ 
Μαράλδ]θη ᾿5, απὰ 186 ἀϊθοῖρ]68.5, δέσ 18 σϑϑαγγθούίΐου, ϑθοἢ δΓῸ 
ΤΑΒΗΥ οὗ μ6 ἔδλοίβ, ἀπ τηοτα ταὶς μανθ θΘΘη τϑοϊθα, τοδί ἰο 186 

1ΠΙΒ ΣῪ δπα [16 οὗ ΟἿΣ ϑδν)οῦῦ, δα ργθβοσνυϑα ἴῃ {{|6 τοτηδι ϊηρ ρματῦ 
οὗ [δς ποῖκ οὗ [86 δυΐδμον Ὀοΐοσα υ8. Απὰ γΠῸ 18 {μ18 δαίμου ἢ Ηθ 
85 Δ 1η866] τΙΟΥ, δα οὔθ οὗ {6 ἰοβϑὲέ δῃθηθδ ἢ {Ππ τ Βοτὰ 
ΑἸ γιβδηϊς ονὸῦ δὰ ἰὸ δοπίθθα, ΝΟῊῪ ἐθβ πο ΠΥ δυο 88 (δ 
ΘΔρονο ἴο {μ6 ἔλοίβ τεοογαϑα ἴπ π6 Νοευν Τοβίδσηθηΐϊ, σου]ὰ Ὀ6 δίσοηρ 
Ῥτοοῖῦ οὗ [86 {τ οὗ ἴμ0 (ἀοδβροὶ, ονϑὴ ἱ σϑοογάθά ὈΥ 84 ἔγϊοπα ἴο 
1Π6 σβ86, ΟΥ, αὖ ᾿οδδί, 15 σϑοοσαθα ὈΥ δὴ ἱπαϊβογοηὶ τεῖοσ. Βυΐ 
ὙΠ 6η 1ὑ ΘΟΙλ68 ἔγοιῃ [86 ρθη οὗ ἃ ῥγοίθβϑδθα ΘῃΘΠΥ ἰὼ ΟἿ ταὶ ρΊοη, 
Ὑ00, 88 δυοῖ, του] ἢαγθ ἐαϊοᾶ ἴδοίβ, Ββδα ὑπογθ θ6θ ἢ ΒΥ ΤΌΟΙΠ [ῸΓ 80 
ἀοΐηρ, ἰδ ἔοσοϑ οὗ 1 18 δἰπιοδῖ ᾿γγϑββ 016. ΕῸΣ (ὑθἶβϑιιβ ΠΟΥΘΓ ΟΠ66 
Βῖπίβ ἐμαὶ {Π6 Πιἰδίογυ ᾿ἰ86 1 15. [Ἀ186, θαΐ δηάθανοῦτβ ἴγομι {86 ἔδοίϑ 
(Βοτηθοῖνοθ ἰο ἀΐβργονα {μ6 ογρά!} } γ οὗ {86 ἀοροὶ. Απά [Π6 νϑὶιθ 
οὗ (818 ἰδβεμοην 18 ᾿ἸμβηϊίοὶνΥ ἱπογοαβοα ὈΥ ἰαἰκιπσ ᾿πΐο 6 δοοουῃΐ 
ἐπ6 πη δὲ Ὑ οὶ [16 τ ᾿ἰνοᾶ, τ μϊοῦ ψγαθ θυΐ 016 τηοσο ἐμλῃ 8 
ΘΟ ΕΓΣΥ ΔἴοΣ [6 ὙΘΙῪ ρογοα δὖ ψίοῖ {Π6 ονθηΐθ {Βοιηβοῖνθθ ἢΔρ- 
Ροποᾶ.. Ηδ με4, ἰβογοίοσγο, δῃρ]θ τθδῃβ οὗ βαϊβέγιηρ ᾿ἰπιθο οὗ [Π6 
{γαίῃ οὗ {π6 λοίβ ὁ οἷ ἢ Θοτημπηθβ; δηα 1 18 ποῖ ΘΆΒΙΪΥ οΓΟ- 
41016, ἐμαὶ μὲ που]ὰ αν πορ]θοίθα πόθο ΠΊΘΒΠΒ, βῖποθ {ἢ 6 ὙΘΓΥ͂ 
αἰχουμηδίδῃοο δἰομθ οὗ 4. (ἰδ: γ 1π (86 παγγαίδνα ψου]α αὖ μος 1η- 
γα ἀαΐθ {πὸ ἰδϑ πον οἵ [Π6 Θυδησ]δϑίβ, ἀπα (μ8 ΟΥΘΣ ΠΓΟΥ [ἢ 6 

" τήξει οοπίτα Οεἴδατι, Δο. Οδπίανείχία, 1677, 116. ἱ, Ῥ. 56. 
3 125. Υἱ, Ὁ. 398. 8 10. ὦ Ρ. δ8. 
4 ῬΑ ΟΟ ΑΕ. ἐμ6 οοτρατίδοη οἵ [Π6 111166 οὗἨ ἐ.:6 8614, 110. νἱί. Ρ. 848.; [856 γτοοορὶ, 

ἐγ βεῦτο διρῖζθ (πθὸ ΟὉ ΟὯ6 οἴθοῖ, ἴο ἴτη [0 ̓ΐπὰ [86 οἰδοσ, [10. υἱῖ. ῥ. 870.; διὰ εἰι 
ἐτηροθοί ἐγ οὗ ϑογυΐϊης {Ὁ Ὸ πιμβίογα, 11}. Υἱἱϊ, Ρ. 886. Τὴ6 δἰπ}]9 οὗ ἃ οδπροὶ ρμαδαίηρ 
Ἐδγοῦ κε ἰδ ογ6 οὗὨ ἃ πϑϑίϊο 18 δ'ϑὸ ποιϊοοά, 110. νυἱ. Ρ. 286. 

5 Τὰν. ἰϊ, ΡΡ. 67. 98. 4 Τιν. ᾿. ».}. ἑῴὯΜΒ νἱρ. 385. δ Ιὐδ, ἐἰ, Ρρ. 79. 81 
5 1120. ἱν. Ρῥ. 174., 110. 11. Ρ. 82. ἰΦ Τρ. 11. Ρ. 82. Ὁ 1ΔὉ. 11, Ρ. 94, 
13 1ᾳὉ. 1, Ρ. 2366. 5. 1,10. κἱ. Ρ. 94. "“ 1,10. 11. ρ. 104. 
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τοὶ σίου τ μοὶ ἐμαῦ ὑδβι πιο 88 Θβίβο 1β6,Ὁ}} ΤΙ 18 αἷ8ὸ ὑγοσίῃυ οἱ 
τοιηαῦῖς, ἐμαῦ ἴῃ 0 οη6 ᾿ἰπβίδηῃοα {μπτουρδμουῦ 18 τθιηοσϑ Ὁ] αὐΐϑοϊς 
ἀροι ΟἸ τ βδηγ, 414 (οἸβὰβ φασδίϊοπ ἐπ6 (ἰοΒρ6]8 88 ὈΟΟΪΚΒ οὗ μιὐβίοσυ:; 
οὨ {π6 σομίγασυ, μ6 δαἀμῖ 64 τηοδὺ οὗ {86 ἴαοίβ γοϊαἰθα 1π ἴμοπι : δπὰ 
μ6 [88 θοῦπθ (θβίποην [0 {π6 ρΡαγβθοιίίοη βυβογοὰ Ὀγ {86 ΟΠ ϑ(δῃβ 
οῦ {μοῖρ ἢ. Ηδ δοουβθ ἐμ (ἰγδύϊλπβ οὗ δἱζθυιηρ [η6 (Δοβροἶβ, 
ΜΉ ΟΝ τοΐοσβ ἰο {86 αἰἑογαίΐομβ τωδᾶθ Ὀγ (86 Μαγοιϊοῃῖίθδ, Υ δἰθῃ- 
ἀἰπίαπβ, δηᾶᾷ οὐμαὺ μογοίϊοβ ; δηᾶ Ὁ 18 ὙΘΥῪ τρδίθυα] ἴὸ σϑιλδυῖ,, {δαὶ 
(818 δουΐθ δάνθσβατυ οὐ ΟΠ γιβυ ιν ργοΐθββθα ὕο ἀΥΑΥ 18 ΔΥρΌΠΙΘὨΐΒ 
ἔγοαι (86 νυυιθηρβ τϑοοϊνθα ὈΥ ἴθ ῥγοίβββοσθ, Θβρθοῖδ!ῦ {π6 ΟΣ 
(οβροἶθ, δηᾶ ἐπαὺ ἴῃ πο ὁπε ἱπϑίαποο ἃιὰ 6 ἀδσῖνθ ΔῃΥ οὗ δ18 οὐὔἼθο- 
ἰίοῃβ ἔγοτι ΒΥ βρυσίουϑ τι] ηρ8.ὅ 

2, ΤΏ ἰοβυμοηυ οὗ ῬΟΚΡΗΥΒΥ [ἰδ 801} τοῦτο πηροτίδηϊ (πδη {πα 
οὗ Οεἴδυβ. Ηδ ναϑ8 θοσῃ Α.Ὁ. 2383, οὗ Τυγίδη οτἱρὶπ ; Βαϊ, ἘΠΌΔΡΡΙΙΥ 
ἔογῦ ἴθ ργοβοῦ ἀρθ, {86 πιϊδίαίςθη Ζθαὶ οὔ Οομπβίδηθπο δηα ΟἾΠΘΣ 
ΟἸυἰβύϊδῃ θα ρ τοσθ, ἴῃ οδυδίηρ᾽ 18 τΥΤΙ ΡΒ ἀραϊπδύ ΟἿ ΤΙ ΒΟΙΔΏΙΟΥ [0 Ὀ6 
ἀοβίσγογοα, μὴ8 ἀδργινθὰ 8 οὗἨ Ὁ7π6 ορροτγίππιγ οἵ Κπονίηρ (86 1}}}} 
δχίθης οἵ [ιὶβ οδ)]ϑοίίΐοῃβ δραϊηδ ὑΐθ ΟἸ γιβιίδῃ ἔδι, [11 18, ΒΑΥΒ 
Μ|Ίο46118, υπλνϑγβα! }ν Δ] ονγοα ὑμαΐ ῬΟΥΡΏΥΤΥ 18 [16 τηοδβὺ β6ῃ81:06 ἃ8 
γ76}1 48 ΒΟΥΘΥΘ δἀγυβασυ οὐ {μ6 ΟΠ γιβίϊδη στο ρίοη {μαὺ Δα Υ οΔη 
Ρτοάυοθ. Ηδ νγ8β Ὑϑίβϑα ποῦ ΟἿ]Υ ἴπ ΡΟ 68] θαΐ 4180 1π ρμ}10- 
ΒΟΡ ΐοαὶ ΠἸΒίοσΥ, 88 ΔρρθδΓΒ ἔγοσω ἢ18 11ν88 οὐ {π6 Ῥῃ]οβορίθσθ. Ηἱ8 
δοαυδιπίδηοα τι {π6 ΟΕ στ ΒΕΔ 8 γγ88 ποὺ δοπῆποά [ο ἃ 51Πρ}]6 Θουπίτγυ, 
Ρυΐ μο μαᾶ δομνοσβοα ψ 1} ὑμοπὶ ἴῃ ΤΎΤΟ, ἴῃ ΘΙοῖγ, δηα ἴῃ Βοπηο: 
δῖβ τϑϑι ἄθηοα ἴῃ Βδβδῃ δῇοσγαϑα ἢϊμ [86 θοδύ ὁρρογύπηϊι οὗ ἃ βίγοῦ 1η- 
ἰϑγοοῦτβθ τὴ [86 ΝΆΖΑΓΘΩ6Β, 0 δαορίθα οὨἱγ {86 ΗΠ ΘΌγον θροεῖ οὗ 
5, Μαίίμον ; αδπά ἰδ {πἰτθὺ [ῸΓ ρΒ]]ΟΒορἤϊοαὶ Ἰπαύ τ ταυβῦ Παυθ 
Ἰπαἀυοοά ἶτα ἴο ϑχδιαῖηθ ἔμ οδυβα οὗ {Π61Ὁ γο)οοίϊηρ' {π6 οἶον τυ ηρθ 
οὔ [6 Νον Τοβίδιηθηΐ, τ ΒοίθοΡ 1Ὁ νγαϑ {παῦ ὑΠ6 Ὺ σοπμδιἀουθα {μθηὶ 48 
Βρυγίουδβ, ΟΥ ἰμδΐ, 16 [86 ΕἸ ΡΙοΟη 68, ὑΠ6Υ γοραγαθα {πο πὶ 88 ἃ σ πα ϊῃ6 
σοῦ οὗὁἨ 186 ἀροβί]θβ, ἱπουρὴ ποὺ αἸν Π6}Υ ᾿πβριγοά. ἘΔ] οα Ὀγ 8 
διγιὰ ἴο βίυαγ 86 γγῖδο 88 τνῦ8}] 18 {π6 (ἀσϑοὶς δα ΠΟΥ, μ6 τγαβ, οὗ 4}} 
ἔπ δάνογβδσιθβδ οὗ (ῃ6 ΟἸ γϊβίϊδη το] ρίοη, {π6 Ὀδϑὺ αυδ) θα ἴον ἴη- 
αυϊγὶπρ ἱπΐο {86 δυςμοηθοἱτΥ οὗ {Π|Δ βδογβα τσιηρθ. Ηθ ροββεββοά, 
ἐπογαίοτθ, θυοσῪ δαἀνδηΐασο ποῖ) παίυγα! ΔὈ1]10168 οὐ ΡΟ 1164] βἱζια- 
(ἴοη οου]ά αϑογα, ἴο ἀἴβοονοσ τ μϑῖμονῦ ἰῃ6 Νον Τοβίδιηθπί 88 ἃ ρ6- 
πυΐηο ψουῖς οὗ {Π6 Δροβί]θβ δᾶ θυδηρθ  δίβ, ΟΥ ψΒϑίθοΣ 10 τγ188 ᾿τηροδοᾶ 
ὍΡΟΝ (86 ΜΟΙ] αἶνος (16 ἄθοθαβο οὗ 1[8 ρσοίθη θα δυΐμοσβ.0 Βαϊ πὸ 
ἰγαοθ οὗἨ {118 δυβρίοίοη 18 ΒΥ ΠΘΓΘ ο Ὀ6 ἐὈπηᾷ, ποῖ ἀϊά 10 ΘΟΥ6Γ Ὅσο Γ 
ἴἰο ῬΟΓΡὮΥΤΣΥ͂ ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ {δα 10 8 βρυγίουβιυ ὙΤὴ6 ΡΥΟΡΒΘΟΥ οἱ 
Ῥδῃ16] 6 πιδθ 0 ΒΟΥΡ]6 ἴο ΡΟ ΟΌ ΠΟΘ ἃ ΤΌΓΡΌΓΤΥ, ἀπ νει θη ΔῸΣ 

} ΤΥΟΙ]ΟΡΘΒ Ἠαυΐβϑοδη Ῥγΐζε Εϑϑαὺ οὐ [6 οχρεάίθη!β ο δος [6 Οοηρίθ ΡΠ ]ἸΟΘΟΡἢΘ 05 
χοβοσίαἀ ἴῃ ὁρροβίῃρ ἴδ6 Ρσοόορτοββ οὗ [86 6ο8ρεῖ, ϑνο, ΡΡ. 39---32. Τοπᾶοῃ, 1822. 

5.ΑΒ8 ἴπ6 σόοσκβ οὗ Οοἶβαβ ἤδΥθ Ἰοηρ᾽ δίποθ ρουβϑῃβά, [8 παΐαγο οὗ μἷ8 οὈ᾽θούϊοηβ σδῃ ΟἸΪΥ 
ΒῸ Κπονσῃ ΠΌΤ (Π6 ὙΟΥΌΔ] αποίαι!οη8 ἔγοπι ἢ θη οοηϊδίηοα ἴῃ ΟΥ̓ 8 ΤΘΡΪΥ ἴο Ηἷπὶ ; οὗ 
νι ἰς ἢ [Π6 Ὀδδὲ οἀϊίοη νᾶ ρα] δ μ6 ἃ ὈγΥ Ὦγ. ϑρϑῃςοος δὲ Οδιθσγί ρα ἰῃ 1677. Ετοῦὶ τ 8 
ἰγοδίϊδο Ὦγ. Τδγάπονς 8898 ἀγανσῃ ὉΡ ͵8 δοσοππῖῦ οὗἁὨ 1Π6 οδ᾽]θοιοηδ οὗ (ἰδἰβασ, (Ο ὟΝ οὔἶκβ, δνο. 
γ0]. Υἱ1}, ΡΡ. δ---69.; 4ἴο. νο]. ἦν. ΡΡ. 118---149.) “ὙΠ᾿ (Ὁ 18 τηοβὲ ᾿πβ  Υ σοιηδγκοὰ Ὁ 
1.6 Ἰοατποα δηὰ ρίουβ Ὦγν. Ὠοάατιαρθ) “ σδη ἔοσῦεδν δαἀυίγίηρ [Π6 ἀορίῃ οἵ αἰνίπε νἱβάοτα 
ἴη Ἰαγίῃρ δύο ἃ ἥττη Ἰουσηἀδιίοη ἴον οὐἷν ἴδ ἰπ τμ6 Οδρεὶ Πίβίοσυ ἴῃ [86 υυίηρα οὗ ομθ 
ὙΠῸ ν͵88 30 ἰηγοίογαϊθ 8 ΘΠΘΙΏΥ ἴο ἰΐ, δηἃ 80 ἱπά οί Δ ΌΪ]Θ ἴῃ ἢΐ8 δέίθηρίβ ἴο ὑνοσίῆσον 
ἱ (μκάμοσ, ϑνο. νοἱ, Ὑἱἱ. Ρν. 66.; 40, το. ἷἱν. Ρ. 147.) 
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ἐδ6 {πη οΥὗὁἩἨ Απίοομυβ ΕΡΙΡΔη685: ἢ18 οὐ οὶ ροποέγαξίομ ΘηδὈ] θᾶ 
δῖπαι ἴο ἀἴβοονοσ [86 ρογίθοῦ οοϊποϊάθποα βεύνθθη (86 ρῥγοαϊοίΐομβ δηὰ 
186 ανϑηΐβ; 86, ἀδθηγιηρ ἀἰνπη6 Ἰηϑριγαίοη, π6 Του πα πὸ ΟἾΠΘΥ ΤλΘΔἢ8 
ΟΥ̓ ΒοΪνιπρ {16 Ῥχόθ]οθΏ. [1ἢ βυρροτί οὗἁὨ {818 Ὠγροίμοβὶβ, β ᾿ι868 δὴ 
γρσυτϊηθηΐ ἈΠ 18. δὴ Θαμαὶ ῥγοοῦ οὗ [18 ᾿θαγηϊηρ δῃαὰ βαρδοϊίυ, 
Ἐπουρ Π18 οὈ]θοίίοῃ ἀο68 ποὺ αϑοῦ {π6 δι ποῦν οἵἉ [86 ργορμοῖ; νυἱ]Ζ. 
ἴτοιη ἃ ἀσθοῖκ οἸηδβίδ, ΟΥἹ ὈΪαΥ ου σπογάβ, νν ϊοἢ Β6 αἸβοονοσγθά ἴῃ 
16 Ὠϊϑίοτγ οὗ Δ η161 δηα δυβδηηα, ἢ6 οοποϊυ68 ἰ86 ῬΟΟΚ ἰο μᾶγθ 
Ὀδοη πτϊίΐθη ΟΥ̓ΡΊ ΠΑ ἴῃ αὐθαῖκ, δμα αἰνουνγαγάβ ὑγδηβ]αίθα 1ηΐο 
Ἡῦτον. [8 10 οΥΘα 016, ὑμθη, ὑμαῦ 80 βαρδοίουβ 8ὴ ἱπαυῖγοῦ οου]Ἱά 
μπινθ [8116 ἴῃ αἸβοουθυῖηρ' ἃ ΤΌΓΡΟΥΥ π ἢ σοδρϑοῦ ἰο [86 Νοὸνν Τοβίδ- 
τπθηῦ, μα 4 {ὈΥΡΘΙΥ αχἰβίρα --- ἃ ἀἸΒοΟυ ΥῪ ποῖ σοῦ ὰ παν ρίνθη 
᾿ϊτι {86 οοιμρ οἰαβῦ ἐσ αταρῆ, ὈΥ͂ βίγΚιηρ αὖ οπ06 8 τηοσίδὶ ὉΪὸν δὲ 186 
Τα ρσίοη ]οἢ μ6 αὐἰϊαμιρίοα ἰο ἀδδίσου ἢ 80 ἔδυ, Ββούγαυθῦ, 18 (818 
ἔτοτωα Ὀϑϊπρ [86 οα86, {παῦ ῬΟΥΡΏΥΤΥ ποῦ οὨ]γν αἸὰ πο ἄδην {μ6 ἰγαΐα 
οἵ (86 (ἀοβροὶ ἰβίογσυ, Ὀυΐ δούμ! !γ οοπδιἀθγοα [Π6 τλγβοὶθθ οὗ «6818 
ΟἸὨγιδὺ δ8 σϑᾶὶ (λοίβ32 ὍΤδὸ τυ ηρσβ οὗ [Π6 δῃποϊθηῦ ΟἸγβίθηβ, 80 
Θηβυγογοα ἢ18 ΟΡ) οἰ Ώ8, ΚΟ 1886 δἴογα σϑῆογαὶ ονϊάθηοο ὑμαῦ Ῥογ- 
ῬὮΥΤΥ τοδβ ὨΌΤΊΘΓΟΙΒ ΟὈΒΟσ 08 οἡ {Π6 ΘουρίαΓΘΒ. 

3. Ομβ Βυμπαγοα γϑασβ δῇεσ ῬοΟγΡΏΥΤΥ, βουγίδηθα ὑμ6 ΘΙΏΡΟΣΟΓ 
ΌΣΙΑΝ (Δ. Ὁ. 331---2 68), Βυγμαμλοα (π6 Αροείαδίθ, ἔγοπι ᾿ἷβ σϑηπποῖ- 
ϑοι οὗἩ (γι βάβαλ ον δίνον μα ταουηῖθ {86 ἱπιροτῖαὶ [πγοπθ. ὙΒουρῈ 
Βα σοβογίβα ἴο {86 τηοβὺ αγίδι] ρο θοαὶ τλθᾶπΒ ΤῸ ἀπαἀθυταϊηΐηρ ΟἸσΙ8- 
ὨΆΠΙΥ, γαῖ, 885 ἃ ὙΓΙΘΓ ἀρδϊηβί 1, ἢ6 ΑΒ ΘΥΟΙΥ͂ ὙΑΥ ἰίουϊου ἴῸ 
Ῥογρυσυ. ΕὙἼοῖὰ νδυϊουδ οχίγαοίβ οὐ 18 υγοσὶς ασαϊπδί [6 ΟἿ ΓΒ 88, 
ἰγϑμϑοσὶ δα ὈΥ «“6γοόμμα δπα ΟΥτῖ!, 1ὑ 16 ουιάἀθηΐ (μδὺ πο ἀϊα ηοὐ ἀθηγ {8 
τα οὗὨ ἐδ (ἀοβρθὶ ἰβίοσυ, 88 ἃ ἰδίοσυ, ὑπουρῆ 6 ἀθηϊθᾶ {μ6 161 Υ 
οὗ ΨΦεβυ8 ΟἸσδί δβϑοσίδα 1η {Π6 τσὶ πρθ οὗ [ῃ6 δνυδῃροὶἰδίβ; ἢ6 δοὸ- 
Κηον]οαροα {16 ῥγϊποῖραὶ [}Δοβ ἴῃ {16 (ὐοθρ618, 48 γΧ.6}} 88. (06 τηΐ- 
ΤΆ ΟΪ68 οὗ ΟΣ αν οογ δῃα [18 δροβϑίϊθβ. Βοίοσγσιπρ ἰο μ6 ΙΓ μΘ6 
Ὀδείνοοη {86 σοηθδϊορίοβ γοοοσάθα Ὀγ Μαίίμον δπὰ [ὑ]κ6, μα ποϊιορᾶ 
(ποτὰ ὈΥ̓͂ ΠΔΠ|6, δα τϑοϊίθα {π6 βαγίηρβ οὗ (γὶβῦ ἴῃ [88 ὙΘΤῪ οΣαΒ οὗ 
ἴδ6 Θνδααρο βία, Ηδ αἷβο Ὀοσα ὑδββυσηοηυ ἴο {μ6 (οΒρ6] οὗ δ οἶῃ Ὀεϊην 
ΘΟΙᾺ Ιαίον ἰβδὴ ἐπ6 οἰμοὺ ουδηρο ἰϑίβ, δα δὖ ἃ {ἰπ0 6 σγθαΐ 
πη ἍΟ,Θ οοηνοσίοα ἰο {86 ΟΠ γιβίίδη (ἈΠ, ὈΟΓΒ 1π Γία]ν δηᾶ 
Οτοθοα: 8πὰ δ᾽ υἀρὰ οἴδθμῃοσ (ἤδη οὔθ ἰο ἔδοΐβ τοοοσαθα ἴπ ῃ6 Αοἰβ 
οὗ 6 Αροβί]οβ.Σ Βυ {(δὺ8 αὐυοϊϊηρ {6 ἔοι (ἀοΒρο]β δῃά Αοίβ οὗ [ῃ6 

1 ΜΟΙ δοὶΐδ, το]. ἷ. Ρ. 44. ΤῆΘ οδ]θοιίίοῃ δὔουθ ποιίοςθᾶ, ἄγανγῃ ἴγοῦι [6 δίοσυ οὗ 
δαβαηπα, Βίβθορ Μασβὴ ὙΘΟΥΥ ᾿ΠΒΕΪ ΤΟΙΊΑΙΚΒ, ἄοοθ οὶ αθδοὶ πῶς Ῥγόρῃθιβ δυιθου γ, 
Ὀεοδειδα 1ξ τοϊδίοϑ ἴο ἃ Ῥαζὲ δαὶ 18 δοκ πον]οὰροα το Ὀ6 δρατίουῦβ, οΥἩ ἂἃἱ ἰοδβὶ πϑυοσ οχί βίο 
ἧι Ἡοῦτον; δηὰ ἴδ ἴοσ ἴδε σοδβοῃ βαρδζγαίδα ἴσο ἴΠ6 ὈΓΟΡΉΘΟΥ οὗ 12 8η16] ἰη ἴῃς τηοάθσγῃ 
οὐϊεῖομα οὗ (80 Βερίπερίπε, ἐπουρὴ ἴῃ τμ6 Οτοοκ τδπιβοῦρί8 δηὰ [μ6 ΕΟ 188} οἀϊοηΒ. οὗ 
[6 1Δδιΐη ΒΙΌ]6, ἰς ἔοιτηβ ραστὶ οὔ 186 ὈοοκΚ οὗ Πδηΐ6,. [Ι01α. Ρ. 888 Ὧτ. ΤΑγάμοσ 88 
δἰγθ δΔπ ΔΣΙΡΪ6 δοοοῦπὶ οὗ ῬοΥρῆγεγ. (ὌοΥΚΒ, ϑνο. νοἱ. Υἱἱἱ. Ρρ. 176---248.; 4ϊο. νοὶ. ἷν. 
ῬΡ. 309---980.) 

5 8ε90 [115 ὑσονοὰ ἱπ Ὧσ. Μδοκηϊ τ Τταυ οὗἨ τ1π6 α5Ρ61 Η ᾿δίΟΥΎ, ΡΡ. 818. 828. 8385. 
337. 

3 5366 δῆ ΔΙΏΡΪΙ6 δοοουηῖ οὗ Ψυϊϊδη δπὰ ἰδ τυ τηρε ἴῃ τ. Τασάηοτ Ἦ οτκϑ, 8νο. νοἱ. υἱ]]. 
8956--.425.; 4ἴ0. νο]. ἷν. ΡΡ. 811---350., δηὰ ἴῃ Ὦτ. Ἠογνγογάθη, 46 6] 8πηὸ ἱπιρογαΐοτθ 
ἱσϊοιΐα ΟἸὨτίδεϊαηδο μοσίθ, δοἀοιηαυο νἱπάϊοο, Γυϑα, Βαϊ. 1827. θϑνο. Ὧγτ. Μδοκηῖσιι μ88 

φἰδο γίνοπ δὴ δϑείζαοί, 1.858 οορίουδ (μδη Ὧν. ΓΑ γάποσβ, οἵ συ} 5 οδ᾽θοξίομδ, ἐπ ἢεἷθ 
ΤΊ οὗ τπ6 αοεραὶ Ηἰδίονγ," ὕΡ. 8330, 821. 8529. 386, 387. 
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ἈΡροβίῖθβ, δῃὰ ὈΥ αυοίϊηρ πο Οἴμοσ Ὀοοῖκβ, “ὉΠΠπη δον 1μαῦ {Π|688 
Ὑ6Γ16 ἴδ οπῖν ἰδίοτοδὶ θοΟ Κα σθοοϊνϑα ὃγ ὑμ6 ΟΠ τ βδηβ 88 οὗ δαΐδμο- 
ΕΙΓΥ, 8Π4 88 οοπίδϊϊηρ Δ 6 η [16 τ, ΠΊΟ1 18 οὗὁἨ “6808 ΟἈγῖβὲ δπα δ]ς 
Δροϑβίϊθβ, ἱορϑίμον σι (ἢ6 ἀοοίσϊπο68 ἰδυρμῦ ὈΥ τΤΠθ. Βυΐ “0145 
(ΒΕ ΠΟ ΠΥ͂ 4068 Βοπιθ Πῖπρ' ποτ ἰμδη τοργοβοαΐ {86 Ἰυἀρτηοπί οὗἉ ἐδ6 
Ομυϊβύδη οπυτοῦ ἴῃ ᾿18 ὮμιΘ ; 10 ἀἸΒΟΟΥΘΥΒ 8180 88 οσῃ. Ἐΐ6 Β:πιβο] 
ΘΧΡΓΘβϑὶυ βίαίθβ {86 δαυὶγ ἀδίθ οὗἉ [Π686 ΥΘΟΟΓᾺΒ : Π6 6818 ἴπδπὶ ὈΥ ἐμ6 
ΠΆΠ168 ΜΠ ΙΟΝ (ΠΟΥ͂ ΠΟῪ Ῥο8γ. Ηδ 4]} δἱοῃρ' ΒΌΡΡροβθβ, 6 πουθογα 
αἰοταρίθ ο αυοβίομ, {ΠΟΥ σ᾽ ΠΣ ΘΠ ΘΒ8 ΟΥἩ ΔΓ ΠΘΠΈΟΙΥ ; ΠΟΥ ἄ068 δ 
θῖνα δυθῃ (86 δ! σῃϊοβῦ ᾿πὐτηϑθοη μα 6 Βυβροοίοα {π6 γΠ016 ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ 
Ρᾶσγὶ οἵ (ἤδῃι ἴο Ὀ6 [ΟΥ̓ ΟΓΊ68. ᾿ 
1 ἴδ ἔσυαθ ἐπαὺ ἠονγαγαβ [Π6 δπά οὗ {Π6 βοοοῃά οὐ ἴῃ {π6 {πιγαὰ οοῃ 

οὗ ἴ186 ΘΟ εϊϑδη φῦ, οουίδι πῃ ῬΊθθο8 στ τ ΡῈ] 8μ6α, ψΒΟἢ ὙΟΓΘ 
τὶ ὈΥ Βογοίϊοβ, ΟἹ 8186 ὑθδοῦθῦβ, ἴῃ ΟΥΟΓ (0 Βυρροτί (ΠΟΙΤ ΟΥΓΟΥΒ: 
δυΐ 80 Ἄγ 18 {π18 ἔδοϊ ἔγοσῃη οοπο πϊηρ ἀραϊηβύ ἐπ σοηυϊποηρθθθ δᾶ 
δυϊποη ολγ οὗ (86 ὈοΟΚ οὗ {πὸ Νοιν Ταβίδπιθηΐ, ἐΠαῦ 10 βῆιονγβ (86 
ἀπἴογθηοο θούν θη (ἤθη δηα {ἢ 686 Δροογυρἤδὶ ὙΣὩρ ἐπ {Π6 οἰοαγοϑέ 
ῬΟΒΒ1016 ππδῆποῦ, ΕῸΥ, ψἢδί ΓΘΟΘΡΌΟΙ τνᾶ8 σίνθη ἴο [Π686 ἔογσοά ρῥγο- 
ἀυοίίοπβ ἢ ΤΉΘΥ ϑυοσοροᾶθα ΟὨΪΥ ἀπηοπρ βοοίβ γΏΟ86 ἰηΐογοϑὺ 11 γγὰ8 ἴὺ 
ἀεοίομα {Π6πὶ 48 ρϑηυΐπα δηα δυϊθηίο ; ΟΥ 17 [ΠΘΥ Βοιῃθπηθβ βυυργιβοα 
{86 Βἰ πὰρ] 1οἱἐγ οὗ ΟἸτϊβύδῃ θ6]ονθῦβ, {Π|696 ΒΟΟῺ ΓοΟΥ γθα ἔγοιι {μ6 
ἱπηροβιοη, Βοβί 68, [686 ργοίθπαθα ββογθα ὈΟΟΚβ ῃδα ποιίμΐηρ' αροθ- 
[0116 ἴῃ {πο ῖν ὁμαγδοίοσ. ὙΠΘΙΡ οὐἹσίηῃ τγὰ8 ΟΡβουγο, πὰ {πον ρυ]1οα- 
οι τηοάογη; δπὰ {π6 ἀοοίτπο {Π6Υ ῥγοΐδαβθα (0 βυρρογί νγαβ ἀἴδγεηὶ 
ἔγοια {πμαῦ οὐ [πΠ6 δροβϑί]θ8. [πάθϑἅ, ἃ ἀρβιρῃη ἴο βυρροτγί βοπιθ ἀοοίτ πο 
ΟΥ ὈΓδοῖῖοθ, ΟΥ [0 ΟὈν!αῦθ Βοῦθ ὨΘΙΘΒΥ, τολίοσλ ἀγοδὸ βμδδοφποπέϊν ἐο ἐΐε 
αροϑέοϊϊο ασε, 1ιΒ ἀρρατϑηῦ ἱπτουσπουῦ. ΤΥ δηα ᾿πηρογιηθηΐ οἷν- 
ΟὈμΠηθίδ 668 ΔΓ 4180 ἀοίδ!] θα πιὰ πα ΘΏ 688 ; υ86}688 Δηα ᾿πιργ 8016 
ΤῊ ΓΔ ΟΪ6 8. ἅγὰ ᾿ηἰσοδυοσοσά, (86 ἔδθυϊοιβ δἰγιοίυτο οὐ τυροῦ οδυδοα {Π6 
ἔγαυα ἰο ἵν βοοῃ ἀθίθοίθ. Εαγίμοσ, ἴῃ {Π|686 ἔογροᾶ τγιηρβ {πο χα 18 
ἃ βίυα!οα ἱπ!δΔἰΐοη οὗὨ νϑγουβ ραβϑασθθ ἴῃ 6 σοπυΐηα δου ρίυγοθ, 
θοί ἰο οΘοποραὶ {86 βύγ]6, δπᾶ ἴο 8]|}υγ6 γτοδάογβ; αὖ {π6 βᾷπιβ {1π|6 {πὲ 
[86 ΤΌΣΟΥ ὈΘΊΓΑΥ ἃ ΡΟΥΘΙΙ͂ οὗ δβίγὶα δπὰ Ῥδισθηηθϑθ οὗ ἱῃνθηΐοη, 
Ἰοβϑῖπρ' ΟΥ̓ {Π6 νγαπὺ οὗ ἱποϊαθηΐ ὈΥ͂ Βορϊβιϊοαὶ ἀθοϊδιιδίίοη. ζποιοπ 
δ βιοχήναι ἴλοίϑ δῇ σοπίγασϊοίοα ; [06 Ῥγοίθπαθα δὰ ποῦϑ᾽ ὭΔΠ.68 8.6 
οἰϊοϊουδ νυ πίστι 64 ; ἀπα δοίϊοηβ αὐΐουγ ἀπνογίμυ οὐ [86 ομδγδοίοσ οὗ 
ἃ ῬΟΙΒΟΩ αἰν πον ΘΟ Ἰββιοηθα (0 ᾿Ἰηδίσιιο δηα χϑίοσια τηϑηϊειη ἃ ἀγα 
δδουιθοα {86 «6808. 
ΤΏ ργθοθαϊηρ ἀγσυμηθηΐ ἴῃ ἔδνουν οὗ [6 ῬΟΟΚΒ οὗἩ ἰῃ6 Νὸπν Ταβία- 

ταθηΐ, ἄγανγῃ ἔγομι ἐΠ6 Ὠοίΐοθ ἴδκθη οὐ {πϑὶγ οοηϊθπὶβ ὈγῪ [6 ϑασὶγ 
Ὑτῖίογβ ἀσαϊηϑὺ {π6 ΟΠ τἰβίϊδη το] ρίοη, 18. γοσῪ οοπϑιἄθγαθ]θ. ΕῸΓ, ἴῃ 
{λ6 ἢγεῦ ρἶδοθ, 1 ῥγονϑβ ὑπαὶ {86 δοοουπίβ πο {μ6 ΟἸτἸϑίϊαπβ ἐΐοπ 
Πδᾶ, νοῦ {π6 δοοουπίθ ὙΠΟ 6 αν ποῖο; δηᾶ ἐμαὺ ΟἿ ργϑϑϑης 
βϑουϊρίυγοβ γ γὸ (ῃ 6 γ8, [Γύ ῬΧΟΥ͂ΘΒ, ΠΠΟΥΘΟΥΟΓ, {παῦ ΘΙ πον Οοἰδυβ ἴῃ 
(16 βοοοῃα, ῬΟΥΡΕΥΤΥ ἴῃ {86 ἐῃιγά, ΠΟΥ “0υ]184η ἴῃ {π6 ἔουγίὰ ΟΘὨΓΌΓΥ, 
δβιιροοίοα ἐπ6 δυϊοη ον οὗἨ 8686 ὈΟΟΚΒ, ΟΥ̓ ΘΥ̓Ὸσ ἱπϑπυδίθα πὲ 

᾿ ὙΠ διρυμηοηὶ δῦουο ὑτγίαθγ ἰοπομοᾶ ἀροη, ἰδ [ΠΥ ΣΠἸυϑέγατοᾶ, τυ ἢ στοδὲ δΌ  ΠΥ δπὰ 
ἀχηνφῖο ̓ " τὸ μὴν τὰ τὰ 18 τεσ ὑτὸ σαι οἵ νὰα πα υμως οὗ (6 Ομτίβιίδη οί εῖοῦν 
Ῥρ. 39--67. 8 δοοοιηΐ οὗ ἐΠ|680 ΔΡΟΟΙΥΡὮΔΙ ὈΟΟΚΒ, δι ἰῃ 16 ΑΡΡοΠαΪΧ 
ο 8 γοϊ]ιπιο, Νο, 1, ϑοεί, 1, ὑγα ἡ 
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ΟἸυιβδπϑ ὙΤΕΣΘ ταδί Κο πὶ (86 δυίποῦβ ὑὸ τ ποπὶ {ΠΘΥ δβοῦῖθο ἘΠ οπι, 
Νοῖ ὁπ οὗ ἰδοῖι Ἔχργοββοα δὴ ορίπίοῃ ἀροῦ {818 δυιδήθοῦ ἡ Β]οἷ τγὰϑ 
αἸδγεπὶ ἔτοσα ἰμδὺ 6] ἃ Ὀγ {6 ΟΠ γιβέδθπβ. ““ Απὰ θη νγγχα σομβῖ 6. 
ον ταῦ οἢ 10 που]ὰ δαγθ ἀυδ]οᾶ {ποτὰ ὕο ἤδνθ σαδὺ 4 ἀουδί ὑροπ {ἢ 
Ῥοϊπΐ, 1 θυ οοὐ]ὰ ; δπὰ ΠΟΥ τοϑαν ὑπ Ὺ δμονποα {ποιηβοῖνοθ ἴο θ6 ο 
ἴΆ Κα ΘΥ̓ΘΙΥ͂ δἀνδπίαρα ἴῃ {μ6ὶν ῬΟΤΟΓ; δηά (μαὶ (ΠΥ ὍΘ γ6 41} πηϑη οὗ 
᾿δαγηϊηρ δπα ἹπαΌΙΥ ; --- (μοῖρ οομοοβδίοα, οὐ σαίδον ἐμεὶν ϑυταρθ 
ὨΡΟΙ {πα δυδ]θοῖ, 18 ΘΧ ΣΤ ΟΪΥ νδ] δ} 6.ἢ} 

Αποῦμον ᾿πηρογίδηῦ Θχίθγῃδὶ οὐ ἰδίου! αὶ ουϊίθποο ἔογ {π6 ροηυΐηθ- 
1,688 Δηα Δ αυὺ οὗ [Π6 Νονν Τοϑίδπγεπΐξ, 18 οἴογθα ἱπ [Π6 ΑΝΟΙΕΝΤ 
ὝΈΒΒΙΟΝΒ οὗ 1ἴ, ὙΠΟ ἀγα 801}} Θη ΓΟΙῪ ΟΥ Ῥασί!γ οχίδηΐ ἴῃ οὐ μον 
Ἰδησύαροβ. ὅϑοιωθ οἵ ἴδποβθ, δ8 1Π6 ϑυσίδο, ἘΠῚ Βαυογαὶ 1,80} νΘΓΒΙΟΙΒ, 
ὝΓΟΓΘ ΙΩΔΩΘ 80 ΘΑΥΪΥ 88 {6 οἷοβο οὗ ἐπ ἢγβί, Οὔ ὙΘΤῪ θαυ 1π {ΠῚ 
ΒΟΟΟΙΒΑ οοηΐαγ. ΝΟΥ {Π6 Νὰ Τοδίδιηθηϊ τησδὲ ΠΘΟΘΒΒΆΓΪΥ Παγα 
Ὁσἰβίθα ργϑυἹοῦβὶυ (ο {16 πιδκίηρ οὗ (Πο86 νϑγβίοηβ: δα 8 θΟΟΚ, τ βοὴ 
ΔΒ 80 ΘΆΤ]Ὺ δηἀ 80 ἘΠΊΎΘΓΒΑΙΪΥ τορα ἱμγουρδῃουΐ (μ6 Εαδ ἴῃ (86 ϑ'γτίδο, 
δα ἰπτουρποῦὶ ἔλιτορο δηὰ ΑΥτίοα ἰπ {86 [,αἰ1π ἰγδηβἰβίοη, τασδὶ μ6 
Δ0]6 ἰο ΙΔΥ οἷαὶπὶ ἴο ἃ πὶσῃ δηθαυ; τ Ἐ116 [86 ΘΟΥΓΟΒρΡΟΠά6ΠΟΘ οὗἁ 
ἘΠοβ6 γϑυύβιοηβ ὙΠῸ ΟἿ ΘΟΡΙ68 οὗ 186 οΥἱρῖπαὶ αἰὐοδίβ {Πποὶνῦ σθηυ ΘΠ 688 
δηἋ δυϊοποϊίγ. 

3. 6 πον Θοπηθ ἴο ἰδ6 [ΝΤΕΕΝΑΙ, ΕἸΨΙΌΕΝΟΕ, οὐ ἱπαὺ ψ]} 1 ἢ ΑΓ 1868 
ουἱ οὗ Δἢ οχϑηλ παύου οὗ 106 ὈοΟΪκΒ οὗ ἰ6 Νὸν Τοβίδιλθηΐ; δηά (ἢ 18 
ὈγΆΠΟΝ οὗ ἰοβμπιοηυ Μ{01}} θ6 ἑου πᾶ δαυδ!!ν βίγοησ δηᾷ οοηνὶποῖηρ τ ἢ 
186 ρῥγθοθάϊηρ. [Γζ τηΔΥ Ὀδ ΘΟΙργὶβοα ὑπο Σ ἐπγ6 6 ῬΑΥ Ἰου ]ΔΓΒ, γ1Ζ. [Π0 
Οἰασδοίοσ οὔθ ὙτοΓΒ, {Ππ6 ἰδηρστιαρα δηα βἰγ]6 οὔ 86 Νον Τοβίδιηθηΐ, 
8 πα 186 οἰγουτηβίδη Δ] 1 οὗ {π6 παγγαΐϊνα, ἰορϑίμοσ τὶ 086 σοΣηοὶ- 
ἄδησο οὗ Π|ὸ δοοοιηΐδ ἐμπογοὶῃ Δα νογοὰ τὶ (6 ὨἰβίοΥυΥ οὗ {μ086 {1Πγ68. 

[.1 ΕἾΒΒΤ, Τῆς »γίέον οὗ λε ει Τεβέαπιεηΐ ατε δαϊά ἐο λαῦε δεέεη 
«7ζειος ὃψ ὀϊτίδ, απά 97 ἐιε “ειοϊδὴ το σίοπ, απ αἶδο ἰο παῦθ δεεπ ἐπιπιθ- 
αἰἱαίε ιοϊίπιε886ς 07 τολαΐ ἐΐεν τεϊαίε. 
Το 15 ΟΥΟΥῪ ἩΔΟΓΟ τρδηϊδϑὺ ἔτοτλ {6 τηοὰθ οὗ παγταί ει σ {αὶ ΒίΟΓΥ --- ἴγοσα 

186 1 Ππυπίογοῦδ ΔἸ] δἰ οἢ5 ἴἰ0 {|| το] χίουϑ σαγοσηοηΐοβ οὗ ἰδ6 «6 :»»8 --- ἔτοπὶ [86 Ὠη]- 
γΟΓβ8] ρσονδίθηοα οὗ πογάβ, ρῆγδβϑοδ, δῃὰ ἱμουρσμὶ5 ἀοτ γϑὰ ἥγοιι [86 ΟἹ Ταδίαιηθηξ 
--- ἔτοπι δι γδγίοιγ οὔ Ηδθγαϊο πογάβ, οοηδιγιοϊΐοηβ, δηὰ ρἤγαϑεβ ὁσοιττ πῃ 'π (86 
ἀτεεῖ οὔ {80 Νονν Τοδίβπιθηϊ, 4}} οὔ τοι. Ὀδῖγαυ δὴ αὐΐμος ἰο σβοῦι ἴδ} 6 “ ον δι 
τοῦδ οὗ (μἸηΚίηρ᾽ νδ8 ροσίδοι υ παίυγαὶ --- ἥγοσα ἴπ6 ὁμαγδοίοσβ οὗ (ἴπι6, Ῥ]δοθ, ρθῖ- 
8οη8, δῆ ἐδι οὐἱάδης ἰπ ἰδ6 Νονν Τοβίδπιοπί, δπὰ ρου συ πὰ {ἰπ0 (οβροῖθ 
δῃὰ Αοἰδ; --- Αἱἱ τ ἰοῦ ἀΣα σοϊδιοὰ τὰ (Π6 οουδάσπος οὗἩἨΎ 6, ὙΠῸ ἃγ6 δσορυϊησοὰ 

. ῬΑΙ͂ΟΥΒ Ἐνϊάθμῃςαβ, νοΐ. ἷ. Ρ. 82. Νοινι μδϑίδη ἀΐηρ [Π6 πι888 οὗἉ μοβί ἶγο ουϊ ἄθῃσα οχ μὶ- 
δἱξοὰ ἴῃ τῃ6 ργεοθάϊης Ραροδ, ἰξ 865 Ὀθθῃ δῆϊγπιεὰ ὈΥ ΟΠ6 ΟΡροβοῦ οὗ [Π6 ϑεγίρίαγεε, ἔπδὶ 
εἶα ορίβιἰςβϑ οοπίδί πὰ ἱπ ἴπ6 Νονν Τοδβιδπιθηῦ γογὰ ποῖ ντἰ θη {11} [ἢ 6 δεοοπὰ οαπίυτΥ ; δηὰ 
εἶδὲ ἔ8ο οδποι οἵ ἐῆο Νονν Τοβίδσηθηὶ τν88 ποὶ βοιε]οὰ 11}} [16 οουποὶ] οὗἨ ΝΊΘΘ; Ἰπουρσῇ 106 
πΉΟ]6 οἵ ἱξ νδ8 τείοιτοά ἴο οσ οἰϊδα ὈΥ αἱ ἰοαϑὲ βἰχίδοη οὗ ἴη6 Ὑγίογβ δθουθ αυοίοά, θεδί 65 
ἴμο ἐοδιϊπιοηΐοα οὗ Οοἰϑῃδ δηὰ ῬΟΥΡΉΥΤΥ, 81] οὐ τβοπὶ βουτγίδῃοα Ὀοίοτο [πὲ ΘΟΌΠΟΙΪ νυ 88 
μεϊά; ὉΥ δποίβεν, ἴδαὶ 186 ἤσβὲ ὑἱπῆθ δΔὴΥ 8] πιϑίοῃ γ͵γἃ8 πιδὰθ ἴο 106 ΘΌΒρ6]5 νγὰβ ἰπ [Π6 

ΥΟΑΣ 182, 1τῃδὲ ἴβ, ΠΘΑΡΙΥ οηθ Βυπάτοά δηὰ ΠΗῪ γεδῖβ δἴεγ Ογίβὶ; δηὰ ὉΥ ἃ {μϊγὰ, 
1π8ὲ ἴ᾽6 ΕὐῸΤ οδρ6}8 δηὰ Αςίβ οὗ [6 Αροβὶ!εβ νεῦθ ποῖ ἱπ οχίβδίοῃςθ Ὀοίογθ ἴΠ0 γεδὺ 
150 οὗ τ16 Ομ γδιίΐδη τὰ. ὙΠοδο ὑο]ὰ δηὰ τηθπἀμοΐοιδ ΘβΒΟσ 0118 ΔΥῸ ΟἾΪΥ͂ Θ]04}16( ὉΥ͂ 
ἰἴῶθα οὗ βοῖμρδ δήνοοδσϊε οἵ {6 τηοάδγῃ Οδυτεοῖ οὗἩ Εοπιθ ; οὔθ οὗ Ὑυπὶ Ποκίϊδιος ἃ ποῖ ἴο 

αϑἔττα {πὲ “186 σἝποη ΟΥ̓ βου ρίατγο να8 ἢχοα δὲ (δ επὰ οἵ ἴπ6 ἔστι ἢ σοητιγγ" (ΜΊΠοτ Β 

Ἑπὰ οἵ Οοπίτουου, Ῥατὶ 1. βιὸς ΧΊ. ὑ. 182, κοπάοῃ, 1818); ψ 116 ποῖ Ποῦ δ485 δβϑογίοὰ 

ἔπδὲ [86 Ἔδῆοη οἵ ἔπε Νονν Τοδίδπιοηϊ 18 τεοοϊνοα ΟὨ]Υ͂ ὁπ ἴ86 δυϊΠ Υ Υ οΥ̓ [80 σμυτοῖ ΟἹ 

ἰδ ουπτ δπὰ δι σοπίιγίοδ; (ΟΝ ον πδπ᾿ 8 ἘπδαΥ οἡ Ὠογοϊοραηιθηῖ, Ρ. 142.) 



9ά Οὴἡ ἔδο Οεπμίημεπεβε απαὰ Αμἰβὀηϊιοἰίν 

ἐμαὶ ἐμοῖν τϑϑοσβ αἰγοδυ Κηον (δαὶ (ΒΟΥ ἅτὸ ποῖ τεϊδυϊπρ' ταν 8 ΟΣ ἰαδαΐουέ 
Ὠδγγδίίνοβ, Ὀαὺ παὺ [ΠΟΥ ὑΒοπλβοῖνοβ ΒΑ ῊῪ δ Θχρουϊθηοοα ονΘΡῪ ὦ ἱρφ (86 γ τοοογὰ, 
δηὰ (παὺ (μ6ῖν Δββθυ(0η8 ΓΩΔΥ {πο ΓοΌσα Ὀ6 ΘΟΠΒΙἀοΓΘα 88 ργοοίβ. ἴῃ βοσχί, ὑπ 6 
τοϊαίο, {6 θη το Ὑσγοῖθ ἔ0Γ γοδάουϑ (ἰαί τ γὰ {πο ῖγ σοη θιρογασίθϑ, δπὰ Ἰνο 
δὶ [86 νΟΥῪ {ἰπ|6 ἴῃ τυροῦ {Ποῖν Πἰϑίουυ Ὀαρροποά, διὰ πῖο Κηθντ, ΟΥ ταῖσι ΘΑ} 
ἴδνθ ΚηΟΥΠ, ἴΠ6 ῬΘΥΒΟΏΒ ἱβοηβοϊγοβ, 118 18 28 ουϊάθηξ 88 ἰῦ ἰ8 ἐμαὶ ἴΠ6 ποῦ ]ό 
ἘΠΡ ἰδὲ ἰβίοτίδη, πο σοί δὴ δοοοὰὺπῦ οὗἨ (Π6 ἐγοῦ 68 ἰὰ {μ6 (π|6 οὗἨ ΟἸμδυ]εβ 1.. 
88 δἰ γλ56 1 Θοποογηθα ᾿π (8086 ἰΓΔηΒβΟΓΙΟΉ8. 

[1.1 ΒΕΟΘΟΝΘΌΠΥ, 7Π||ι6 Σαπσιασε ἀπά ϑέγίε 9} ἐδ Νειο Τεείατεης 
αὔονά απ ἱπαϊδριίαδίο ῥγοῦ ο 115 αμξμοηίοϊέψ. 

(1.) Το ᾿άναῦααε 18 αταοῖς, τυ ἢ τνᾶβ δὖ [Βαὺ ρογοα (1 {πο ἢγβι 
οὐ ΓΥ οὗ {86 Βομηδπ ΤΟ ΔΓΟὮΥ), δηα μαα Ὀθθη ονϑὺ βῖπο6 {Π6 {1116 οὗ 
ΑἸοχαπᾶδν ἐπ ατοδῖ, ἃ Κἰπά οἵ υπίνογβαὶ Ἰαηρτιαρθ, }δὺ 8 ὑΠ6 ΕἼΘΠΟΒ 
ἴθ δὶ ργαβεηί. [{ ψ88 υπαογβίοοα δῃηα βροόκβϑῃ ΕΥ̓ ασθθβ, ὉγῪ Βοιωδπβ, 
δηα Ὀγ 968. ὙΤη6 ργοαίον ρᾶγί οὗ (86 ΟἸγιθυ Δ 8 8180, 6βρ66}8}} 
ποθ ἰο ψβοῖὰ {μ6 Τρ᾿βί168 οὔ {6 Νουν Τοβίδηγχθηῦ ὑν τ δὰ Ἶ 
νου] ἃ ποῦ Βαανα Θοιργομοπθα ὑπο 80 ὉΠΙΎΘΓΒΑΙΥ 1ῃ ΔῺΥ ΟἶδΟΓ ἰδῃ- 
συᾶσο. Αὐ Οογηῖῃ, Τοββαϊομπῖσα, (ο]οβθθ, απὰ ἴῃ (ἀαἰδίϊα, βοδγοοὶν 
88 Ὁ Ποΐ ΠΥ Ἰδηρταρο ππαἀθγϑίοοα, Ββϑιθβ {π6 1αἴη δα Ασδσγηρθδῃ 
τοηζαθδ, [86 ΟὝὙοοῖς αἷἶδοὸ ψὰβ ππάοσβίοοα δ Εομμθ, δηὰ ἴῃ Ῥαἰθβϑίϊῃα 
Ὀγ {186 “678. 

ΤΗο τορος ἴῃ σι οι [6 Νον Τοβίδιηθηξ 18 τυ θη 18 ποῦ ρυγα δηὰ οἱδραηΐς 
Οατοοῖ,, δυοῖν 88 ὙΓ38 τοῦ ἐἴθη ὉΥ Ρ] ἴο, Ατὶβίοι]θ, οὐ, οὐδὸν διαϊποηὶ σϑοΐδῃ δ ΠΟΙ: 
Ὀυι ἰὺ 16 Ηεδγαϊο- Οτεοῖ, (μαι 15, ΟΥ̓ ῖκ ἰηοσταϊχοα νεῖ [ἢ τ ΔΏΥ ρΘΟΌΪΙ ΑΓ (165 ἜΧΟΙ υβίν οὶ Υ 
Ῥοϊοησίης ἴο (86 Εαδὶ Ατγδπιαδῃ, ἑ, 6. [86 ΗἩΟΌγαν οὐ Ομ] άθθ, δηὰ (μ6 ΥΥ ἐδ Αταπιβθδῃ 
ΟΥ ϑ'γγῖδςο οῆρθ8, τ Πἰ οἷ} ΘΓΘ δὖ ἰδὲ {π|6 Βροκϑῃ ἴῃ δοιηπιοη [16 ὉΥ ὕδ6 ὑεῖσα Οὗ 
ῬΡαϊοξίϊπο. ἴῃ βδογί, ἰῦ “18. βοἢ ἃ ἀϊα!αοὺ 88 σου Ὀ6 υϑβοὰ ὈΥ ῬΘΥΒΟῚΒ Ὑ8Ὸ τΟΓΘ 
οἀυοσεαίοα ἴῃ ἃ ΔΟΙΠΙΓΥ τθοτο Ομ] θο οὐ ϑιγγῖίδς νὰ8 βροκθῃ 88 (86 ὙΘΓΔΟΌΪΕΣ 
ἴοπρσασ, Ὀυΐ Ἡεῖο αἷϑ0 δοαυϊγοά ἃ Κποπϊοᾶρο οἵ ατϑοκ Ὀγ ἰγθαυθηὶ ἰπίθγοοῦγεα πῖ ἢ 
ΒΙΓΔΉΡΟΙΒ: "ἢ δηά [Ὁ ΤΟΒΘΙΩ 69 Επ οἰαϑβίοδὶ ασϑοὶς 88 το ΡΧΤΟΌΔΌΪΥ 88 '186 ΕἼΘΠΘΝ 
οΥ ἀδττηδη τὶ θη ΟΥἹ βροΐίθῃ ΟΥ̓ ἃ παῖϊνθ ΕἸΏσ ἰβῃπηδη, Μ ἰοῖι τησδὺ Ὀ6 ΘΟΠδίΘΔΏΥ 

᾿ταϊχοὰ τὴ} ϑοῦλθ δησὶ οἰβπιβ, ΤΟΒΟ  ὉΪ68 {86 Ἰρικοΐσιν ΒΡΟΚοη δὶ Ὀγοβάθῃ οἵ δἱ 
Ῥατίβ. ΝΟΥ {{|18 15 ἃ ὙΘΓῪ 58{ὙἸΚΊηρ τηᾶτῖς οὗ [86 δ πο η οὐ γ οὗὨ [8686 τγιτηρα ; ἔογ, 
1 (δ6 Νὲν Τοβίδπιθης μδα Ὀθθῃ τγίτἴθη ἴῃ Ῥυγα, οἰοραηί, δηᾶ οἰ βϑίοαὶ Οσσϑοκ, ἴδ 
σοῦ ὰ Ὀ6 αν θη ὑμαὺ (86 ὙΨΙΌΘΣΥΒ ΟΓΘ ΟἾΠΟΥ πδίῖνο (σθοκβ, οὐ ϑοῦοϊαγ το δαὰ 
δίμάϊοα [π6 ατοοκ ἰδῆσιδρσο, 88 {86 τυ ηρθ οὐ ῬΏΪΟ δηὰ “οβορῇυβ πηδη  βυΥ ᾿παὶ- 
οδϑίθ 86 βοίοϊασ. Βυΐ βποθ τὰ δηὰ ἴδ δ θεῖ οὗ [86 εν Ταεδίδιηθηΐ ἴ.4}}γ 
Ἰπἰογιιϊχοὰ ψῖ ἢ οτθηίαὶ ἰάϊοπηβ, τὰ ἰ8 ουἱάθηὶ ἔγοπι {818 οἰγοιιπιδίδηοα ἰδὲ 86 
ὙΓΪΟΥΒ ὙΟ͵ΓΟ “96 »νγ͵2ὃ ὉΥ Ὀἰγίἢ, δῃὰ ἀπ] θαγηθη τη, “ ἴῃ λισπδίθ βιδιϊοῃβ, ννο ΠΟΥΘΣ 
Βοιρὶιῦ ἰο οὈϊδὶῃ δῃ δχοπιρίΐζου ἤγοτα ἴπ6 ἀϊαϊθοῦ που δ οοα δοαυϊγοα. Το 
ὝΟΓΘ σΟΠσΟΓΠ6Ω 18 ἴΔοὶ8 δηα πὶ ἀοοίτσίπ68 ; δηὰ 1 (0656 ΓΘ ΘΟΓΓΘΟΙΥ δίδ 
16 Ρυγι οὗ (μὲν αἀἰοίου ἀρρεαγθά ἴο ὑμθι 8 πιδίΐοσ οὐ ἢο ᾿τπηροτγίδηοθ. 16 ἰδ ίσζυθ, 
ἐμαὐ ομα οὐὗἨ {πολ Ὑγ58 ἃ τήδη οὗ ογυάϊίίοη, δηὰ Τροσθονοσ ὈοτΏ δἱ Τάσβυβ. Ἐπὶ ᾿ἴ 
8:. Ῥαϑι! τυᾶβϑ δογπ αἱ ΤΑτβαΒ, Βα τγδὁ8 οαἀμοαίεα αἱ ογυβαίθηι; δηᾶ ἷ8 ου  ἴοἢ τὴᾶ8 
[86 ογυαϊοη οὗ ἃ δον ἢ, ποῖ οὗ ἃ ἀγοοίδῃ βοδοοὶ. 

ὙὟΒο ἰδηρύαρα ἐμογθίοσθ οὗ 186 ἀσθοῖς Τ᾽ δβδίαπιθηῦ 18 Ὀγθοίβαὶυ ϑιιοῖ 88 τν ταῖσβε 
ἐτρϑοΐ ἴγοτα 1888 ῬΟΥΒΟΠΒ 0 ὙΒοπὶ [86 βανοσαὶ ραγίβ οὗ 10 ἅτ δαϑουιδθὰ, Βυΐ Ἧα ΠΊΔΥ 
80 8.}}} {σι ]6ν, ἀπ δβδογί, ποῦ ΟὨἹῪ ἐμαῦ ὑδ6 ἰαπρυδρα οὗ ὑπ ατϑοὶς ᾿Γεβίδιηθηςϊ 
αοοογαῖς αἰιὶ [86 δἰ (δίϊοη ΟΥ̓ (86 Ῥ6ΥΒο 8 ἰὸ Ὑτοπὶ ἰδ 15 δβοσῖ θα, Ναΐ {πα 1 σομζαά ποέ 
αν Ὀδθθη υϑρὰ ὈΥ ΔΗΥ͂ ῬΡΟΓΒΟῺ ΟΥ̓ ὈΟΙΒΟΠΒ ὙΠῸ ὝΘΓΘ ἴῃ 8 ἀἰ ογοπί βἰἐυδίϊοη ἔγοπι 
(δαὶ οὗὨἨ [86 ΔρΟΒ(168 δηὰ δνδησα  ἰϑίϑ. [10 νγ8ϑ ΠΘΟΟΒΒΑΓΥ ἰ0 δᾶνο ᾿ἰνοὰ ἴῃ (6 ἤγβί 
σΟΠΌΓΥ, δῃὰ ἴο αν Ὀθοη οδἀυοαϊοα ἴῃ Φυᾶδεα, οΥ ἴῃ (ἀ41}166, ΟΥ ἴῃ βοπιθ δαὐδοος 
σου ΥΎ, ἴο Ὀ6 ἐπαδίρα ἴἰο τιτῖϊθ βυο 8 σοιιρουπὰ ἰδησυάσαγῖ88 {Παὶ οὗ (86 ατθοκ 
Τοβίαπιοηί. ἴὕπ]688 βοηθ ογἹϑηΐαὶ ἀϊδϊθοῦ ἤδὰ Ὀθθη γαπιίζαν ἴο [86 ῬΟΥΒΟΩ8. ἯΒΟ 
γτοίθ {16 ΒΕΥΘΓΆ] ὈΟΟΚΒ οὗἩ ἰμ6 Ν ον οϑυππχθηΐ, ὑ06 7 ποιὰ ποὺ ᾶνὸ Ὀδοη αὖθ ἰο 
ττῖτα {8αὺ ρδγεου αν πὰ οὐὗὁἨ Οτθοῖς, ὈῪ δῖοι (Βοδ6 ὈΟΟΪΚΒ ἀτὸ ἀϊδυϊηρσυ δὶι5α ἔγοπι 

1 ΒΡ. Μαγϑδ 8 1,ϑοίαγοῦ, ρασί ν. ῥ. 87. 
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ΘΎΘΙΥ Οἰδβδίο δυΐθοῦ, ΝῸΣ ποῦἹὰ 88 Κίπὰ οὗἉ Ἰδησιιασα αν δρρθασϑά 1 ἐδὸ 
δΟΥΘΤᾺΪ ὈΟΟΙΕ οὗ ἴδ6 ΝΥ Τοδίδιηθηῦ, αυθὴ Ββουρὰ {Π6 ἩΣΙ ΟΣ δὰ ᾿ἱνοᾶ ἴῃ Φαάεδα, 
τι} ]655 ἔθεγ δα ᾿ϊγεὰ 4180 'ῃ [86 βϑπη6 δρο ὙΠῈ (ἢ 6 Δροβίϊοβ δηἃ δνδησοὶ ἰεῖ8. Φυάδοα 
1561 οοὐ]Ἱὰ ποὺ βαυθ ρχοάυσεα 'π ἰμ6 δϑοοπα θη ΓΥ 186 Θομροβι τ οη8 Ἡὶοἢ 
νὰ δηὰ ἴῃ 16 Νοὸν Τοβίδημθηῖ. Ὑὴδ ἀδδβίγαοιίοη ΟΥ̓ Φογυϑαϊθη δηὰ ἴδ6 ἰοία] βαὺ- 
γοχβίουι οὐ [πὸ 618} δίαῦθ, ἰπἰχοἀυσοοα πον ΤΌΓΙΩΒ δπὰ δ τοϊδί 8, 88 τν6}} ἴἢ 
ἰδηροδσα 88 1ῃ ΡΟ ΟΣ, ΤΒ6 ἰδηρυδρα ἱβογθίογο οἵ δ [τ σδιίοη δἰἰοιηριοα ἴῃ Π8 
δοςοηα σοτ ΓΥ πουϊὰ ἢδνα ὈΟΓΠΘ 8 Αἰ σης ΟμΑγδοῖου ἴγοια (μαὺ οὗἁὨ ὙσΠηρ 8 σΟμ.» 
ἩΑΟΆΝ ἴῃ 186 δα ΘΟΌΠΊΤΥ δεύογο ἴμ86 ἀοδίγαοίου οὗὨἨ Φοτγυδβαίθη. Απὰ δύῃ ἱτ 186 

ἸΔ]1οςοξ οὗ 8 ΦΌΣΙΠΟΙ 89 οουἹὰ ἤαῦα ὈδΘΘη ΒΌΘΟΘΒΒΙΏΪΪΥ ἐπιϊέαίοα, ὯΟ πῃ  δηὶ οἴ 
δυάεοδ ἴῃ 186 βεοοῃα σου σουϊὰ ἤδνα πιδᾶθ ὑμ6 αἰϊοιαρί. ὙΈΒ6 υειοδ ΠΟ τα- 
ταβὶ "δα ἴῃ 1μ8ὲ οΟὐ ΣῪ ψν}}} ὨαγάΪγ Ὀ6 βιιϑρθοίοα οὗ δυο ἃ ἠιτϊοαιίΐοη. Απὰ {δα 
ΟὨΪΥ Ολνδίαν δ ὯΟ Τοῃγχδϊποὰ {μ6γ6 ἴῃ [Π 6 βδοοπὰ οθπίυγΥ πόσα 186 ΝΆΖΑΓΘΠΘΒ δπὰ 
[6 ἘΙοπ 68. Βυὲ (88 ΝΆΖΑΓΘΠΘΒ δη [π6 ΕΣ ΙΟὨἾ 165 τι864 ΟὨΪΥ ὁπό (οϑροὶ, διὰ 
ἐμαὶ αοερεὶ 785 ἴῃ Ἡθῦτον. ΤΆΘΥ Μ}}} Βασαν 6 δυβρεοίοα {μογθίοτθ οὗ βανίηρ ἰουροὰ 
Οτοεῖὶς (σοορεοῖϊ8β. Νοῖν οδὴ ἴπου Ὀ6 βιιδροοίρα οὗἉ μανιηρ ἔογροα ατϑοκ ἘΡρίβι168, 68ρ6- 
ΟἾΔΙΠ 88 (86 ΕἸριβι165 οἵ 81. Ῥδυϊ τ οσα τεϑεοίδα ὈΥ ἴ86 ΕΟ ὑο5, ποὺ ἱπάθραὰ 48 
ΒΡΌΣΊΟΙΒ, Ὀπὶ 848 οΟπίδἰπὶηρ ἀοΟΙΓΙΠ6Β δ ναυίδποθ ἩνΠῈ {Π|6ῖν ροου]αν ἰομοῖθ. Βαὶΐ 
1 “Ἵιάσα εου]ὰ ποὺ ἰανε ρχοἀυορα ἴῃ (86 ββοοπα οθηζυτΥ 806 ἩΣ ἰηρ8 ἃ8 πὸ ἤπὰ 
ἴθ ἴ86 Νονγ Τοβίδιηθηϊ, η0 οὐδ ΘΟυΠ ΤΥ οοὐἹὰ ἢᾶνα φΡγοάμπςοὰ ἴμο. ΕῸΣ [86 
ΟἸἸγιβ δη5 οὐὗὁὨἨἮ [6 ϑοσοπᾶ οοηΐυτΥ, το ᾿ϊνοὰ τῆθγο ατϑοὶς ττὰϑ [86 ὙΘΥΓΠΑΟΏΪΑΓ ἴδη- 

» Ἰδουρ {δεῖν ἀἰαϊοοῦ τισι ΑἸ Σ ἔσουι ὑπ6 ἀϊαϊοθοῦ οὗἨ ΑἸμθηϑ, πανοσ υϑρὰ ἃ 
ἤμαῖδοι ἴῃ ἩΙΟὮ ΟΥ̓ Θἢ8] ῬΠΓΆΒΟΟΪΟΡῪ Ὑ͵ὙΔΒ 80 τηϊηρίοα τ ἢ τοῖς νογὰβ 89 πὸ πα 
'ἴπ ἴδε Νον Τοβίδιηθηῖ. 1116 Ἰαπσιασο {πογοίοσο ΟἰΘΆΥΪῪ ἘΠΟῪΘ ἱπΠδὺ [Ὁ σου] ποῖ 
δδνα θδθη Ἡγ ἴθῃ ἴῃ ΒΗΥ͂ ΟΥΒΟΓ ἃσα ἔμδῃ ἴῃ ὑΠ6 γϑὶ θη  ὈΓΎ, ΠΟΥ ὈΥ ΔΗΩΥ͂ ΟΙΒΟΙ Ρ6Γ- 
5008 ἰδδῃ ὈΥ̓͂ ΡΟΙΒΟΙΒ 'π [86 δ᾽ Δ 0 οὗὨ [868 ΑΡΟοΒι168 δηὰ Εὔνδηχο] βὲ5.᾽ ἷ 

Νοτ 15 ἰΐ6 ἀτρυτηοηῦ ἴοσ ἴ86 δῖ θη "Ὁ ν οὗ ἴη6 Νοὸν Ταβιδποηί, ἀγαννῃ ἴγοπὶ 
ἴδε πδίασε οὔ [86 ἰδηρστιᾶρα ἴῃ τ] ΟὮ ἴδ 1β τ θη, αὐ 811} ἰδού Ὀγ (86 εἰγουπηδέδηοα 
οὗ δὰ (ἀσοθρεὶ οὗ Βαῖτιν Μαιίδον διὰ ἴῃς Ἐρίβι]16 οὗ ϑ'αϊηῦ Ῥδὰ} ἴο 186 ἩθΌτοννϑ 
Βανϊηρ Ὀ6οη ΟΥ̓ΡΊ ΠΑ τι ση ἴῃ Ηθῦγαν; --- [πΠαΐ 18, δοςοογάϊηρ ἰ0 [86 Ορ᾿ πΙΟἢ8 οὗ 
δοη6 ἰδατηθα θη. “ ΕῸΥ, 845 ἰΐ 18 πηοϑὺ ΤΌΤΟΙΌΪ]Υ υτροὰ ὉΥ Π6 Ἰοαγπθα ργοϊαὶθ ἴο 
ὙΓΒΟΞΘ ΓΟΒΘΆΓΟΒΘΒ (818 ΒΟΟΌΟη 15 ἀρΟρΡΙΥ ἐπαονίαα, “1 1Π6 ἀγριμηθδηΐθ το Πᾶν 
Ῥθεθῃ υδθα ἴῃ ταραγὰ [0 ἰδησιδρα 40 ποὺ ΔΡΡΙΥ ἴο ἰβθπὶ ἐπιπιοαϊαίεῖψ, ἰμοϑ6 διρὰ- 
ταΘ 5 ΔΡΡΙΥ ἴο ἰοτα ἐμαιγεοί, αλὰ ἢ Ὧο ἸΠΟΟΠΒΙ ΘΓ ΌΪ6 ΤΌΓΟΘ. {8086 ῦγὺ- 
ΤΩ 5 ΒΥ ὑμαῦ 1π6 ατοοκ ὅος Ϊ οὐὁἨ ϑαϊηῦ Μδίμον γᾶ τε θη Ὀαίοσα {86 ἀ6- 
εἰτυ σου οὗἨ Τογιυδβαίοιι, δηὰ ὑμαῖ Ϊ ἷἱβ ἃ ὑγδῃδιδίίοη, 10 90] ὁπ ἃ ζογέογί, ἰμαὶ 188 
ογὶρίπαὶλ νταϑ πτιϊίοη Ὀοέογα {μ8} ρεγοα. Απὰ 1: (Βοβ δυρυτηθη δ ΤΌΣΟ ΠΟΥ ΒΒΟΥ͂Ν, 
188ὲ το. ατοοκ ἀοϑροὶ οἵ ϑδεϊης Μαιμον νγα8 νει θη ὉΥ ἃ Ῥϑγβοῃ δἰ] Σὶν οἰ(πμαἰοὰ 
αἰ δαϊης Μαιίδμον, γα τοϑῦ σοποϊυᾶο, οἶνον (δαὶ [86 ἐγδηβἰδιϊοη τῶ τοδὰθ ὉΥ͂ 
δδαίης Μαιθον ὨΙΠπ|861}0 (Δηὰ ἴθόγο ἃ ᾿ἰπβίδῃηοαβ οὐ ἴπ6 88:16 δῖ ΒΟΥ τσὶ [ἢ 6 
δΆτηΘ ἩΟΥΚ ἴῃ ὑπο αἰ ἤθγοηῦ ἸΔηριδρο63), οὐ ὑμδὲ (Π6 ἰΓΔΏΒ]αῦοσ γγ88 80 σοπηδοίδαί αἰ ἢ 
86 δυΐδβοσ, 85 10 ρῖνα ἴο 16 ἐγδῃδίδίίοῃ {86 να]ὰδ οὗἨ δὴ οτἱρίμαὶ. Τὰς ΗΘΌΤΟΥ 
ἀορρεὶ οὗ ϑεῖπὶ Μαίζιον 88 τοίδίηθὰ Ὀγ ἴ6 Ηθῦγον ΟὨ τ δι ΐδη8 οὗ δ] θβεϊπθ, δὰ 
511}} οχ βία, ἐβουρὶ τ νϑγίουβ ἱπ ογρο]δίϊοπβ, ἴῃ (86 Τοαγίἢ οοπῖυσγ. Βαυΐὺ ἴ}6 
Οτοοκ οδροὶ νγ88 ποοθ βασι γ δαορίοα ὈΥ (86 τρεῖς ΟΠ β Δ }8 : 1Ὁ τγὰ8 80 δαορίθα 
ἔγοτα ἐῃ6 Θδγι οί αροβ; δηῃὰ 1ὖ ἰδ ΠΟ 1688 ἴπ6 ἀοϑροὶ οὗ ϑαίης Μαίβον, (Βδὴ [86 
Οοεροὶ πολ δαὶπὶ Μαίίμον πτοῖθ πη Ηθῦσον. Θ᾿ ΠΏΠΔΓΥ ΤΟΙΔΑΥΪΚΒ ΔΡΡΙΥ ἴο [86 
Ερίϑι!ς τϑῖο τγὰ8 γι ίθη Ὁ δαὶπῦ Ῥϑὺ] ἰο 86 ΗοΌτενβ." ὅ 

(2.) Ἰμοὺ τ8 ποῦ δάνοσγί ἰο ἴπΠ6 ΒΤΥ1Ε οὗ (86 Νδυν Τοβίδατηθηϊΐ, οοη- 
Βἰἀοτθα 88 ἃπ δυἹάθῃοθ οὗἉ 118 δι μοηοἰέγ. 

ΤῊ δίγϊθ ΟΥ τη Π6 Ὁ ΟὗἨ ΤΙ Πρ᾽ ΤΩ ΔῊ ΌΒΕ]Υ βου ὑπ 118 Δ Π0Υ5 γοῦα ὈΟσΤ δπὰ 
οἀὐυσείοα 1η {86 ον δὰ το] ρίοη ἢ ἴὸσ {Π6 86 οὗ πογὰβ δηα ρἤγΆ868 18 Βα οἢ, --α [88 
8118] 08 ἴο [8.6 ὑθτηρ᾽6- ΥΟΥΒΏΪΡ, 88. τὰ 6 }} 845 ἴ0 {Π6 ρῬϑοῦ αν υϑάρθ8 8η4 δα η ἰπηθη(8 οὗ 
1Π6 “3Θνγ8, 8.6 80 ροσροίῃυδὶ, ---- δηὰ {86 ργεναίθιος οὐ {86 ΟἹα Ταβιατηθηΐ ἐπόρονς 
(το 15. ᾿πίοσονθη ἰπίο ἐς θοάγ οὗ {86 Νὸνν Τοϑίδιμθῃϊ, γαῖμα ἴβδη αὐοϊοα ὈὉΥ͂ 
1.8 συ [6 8) 18 80 τοδί, 88 ἴο ὑσούδ, Ὀθυοπὰ {86 ρΟΒ81: 1] οΥ̓ Ἄοοπίγδαϊοιίοη, τμαῦ 

Σ Βρ. Μαγεῇβ 1, οἴιγοΒ, ρατὲ ν. Ὀρ. 88---90. ἘῸΓ δὴ δοοουηὲ οὔ (86 ρδου ας διγαοίαγθ οὗ 
[6 ατοοῖς Ιαπχζιδρο οἵ τὸ Ναὸν Τοδίδπιοπί, δος Ὑοΐ. ΙΥ΄. ΡὈ. 8--323., ἐπα. 

Σ Βρ. Μαγεῖι᾿β 1δοΐατοϑ, ραγὶ ν᾿ ἢ. 91]. 
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[86 ὍΟΟΚΒ οὗ 86 Νδνν Τοβίαπιοπὶ οουϊὰ Ὅθ τεϊεΐοθ ὈῪΥ ποπα Ὀαΐ ῬΟΥΒΟΠΒ ΟΥΙ ΟΊ ΠΑ ΪΥ 
δονβ, δηὰ νὴ ΘΓ ποῖ ΒΌΡΟΣΙΟΥ ἴῃ Γδηκ πὰ οἀυοδίίοῃ ὕο {1Π|058 νν 086 πβῃιθ85 {86 Ὺ 
Ὀοαγ. ὙΤδυβ, {π6 8έγ]6 ΟΥ̓́Τ. Ηἰβίογϊοδὶ ὈσΟῖκΒ, ραγεἰ Ό]ΑΥΪΥ οὗἁ ὑΠ|6 (ἀο8ρ6]8, 18 ὑοίϑ 
ἀανοϊὰ οὗ ογπδιμοηῦ ; 1 ρσοβοιίδ πὸ ὈΘϑυ 1.1] ὑγϑηδι ἱοη 5 ἔγοτλ οἢ 6 βυ Ὀ] θοῦ ἴο ΔΠΟΙΒΟΥ ; 
[6 ΘᾺΓ 18 ποῖ οδαγιπιθὰ στ (86 το ον οὗὁὨ παγιηοηΐουϑ ραγῖοαβ; (ΠπῸ ἱπιδριηδίοη 18 
ποῖ ἤγοὰ ψἰϊ σταηὰ ορὶι μοί οὐ Ῥοιηρουδ οχργοββίοηϑ. 186 δὰ ἰαϑί6 ΟΥ̓ ϑοπι 
ΤΟΔΘΓΒ 185 ποῦ ρταιβϑὰ ὈΥ ἸΔΡουγθα διθ Β6868, Πἰρἢ-ϑοαπάϊηρ ἰδηρίαρθ, οὐ [8156 
οΥ̓ϑπιοηΐ οὗ ΔῪ Κἰπὰ ; πο ΒΟῸΣ 8 [86 ροοΐ ἐδλδὺθ οἵ Οἵ ΓΒ ρ᾽οαβοα στὰ ἴογβα ἀἰοϊίοι, 
ὈΣΠΠΔηΐ ΟΧΡΓΘΒΒΊΟΏδ, ΟΥ δὲ ταρίδρθοσθ. ἴῃ δβογί, (86 εἱθραποῖθβ οὔ οοιιροδίτἰοι 
δηἃ βίγ]6 ἃσα ποῦ ἴο Ὀ8 βοιιρᾷὶ ἴῃ μὲ Ὠιἰϑίοτοα! ὈσΟ 8 οὗὨ [6 Νενν ᾿Γοδίδιηθηΐ, ἴῃ 
ΜΠ οἢ ἦτ Πηά (86 ΒΡ ΟΠ Ὑ οὗὨ νυυῖτογβ, ΠΟ ΟΓΘ ΠΟ Γ6 ἰηΐθηϊ ὑροη ἐμίηρβ τπδπ 
Ὅροι πογάβ: τὸ ὅπά τθη οὗ ρ]αῖη δαἀπσδίίοη ΒΟΠΟΒΕΪΥ γοϊατησ ταῦ ὑπο γ Κηον, 
αι μβουΐ δἰὐδηιρύϊηρ, ἴο δάση 86} Πδυτδῦναβ ΟΥ̓ ΔΩΥ͂ Θ᾽οβϑηο6 ΟΥ στϑεα οὗ ἀϊοίίοη. 
Απὰ {815 '8 ργβοίβοὶυ (86 Κίπα οὗἉ πυὶπρ' ν ἰοῖ τα βΒῃου]ὰ Ἔχρϑοῖ ἔγομ (8:6 μϑγβοῃβ ἴο 
γ΄ Ποηλ [086 ὈΟΟΚΒ Δ.6 δβογι θὰ. [1}ἢἡ {86 ΕρΙ8[168 οὗ δὲ. Ῥβὺ] νὸ δηὰ ἃ ἰοΐδ}}γ ἀϊβδγθης 
ἸΏΔΠΏΘΡ : Ὀὰΐ ἀραΐη ἰδ 95 ὈΚΘΟΙΒΟΙΥ δυο δ8. τὸ βιουϊὰ δχρεοί ἴγοῃι δ. Ῥαυϊ. Ηἱβ8 
δγρυτηθηίβ, ποὺ ἢ ἰγτ δι βι} 0]6, ἈΓΘ ὕγθα θη 1}}7 ἀδνοϊὰ οΥὗὨ προ μοᾶ ; ἴῃ ἐπα δίγεηρίὰ οὗὨ 
(16 γϑδϑοηΐηρ [06 ΤΟΡΌΪΑΣΥ οὗὨἩ [86 ,ογηι 18 ονουϊοοκοᾶ, ΤὍΤδὸ δγυά᾽ἴίοη (ποτα ἀϊ8- 
ῬΪαγοὰ ἰ8 [86 ὁσυάπίοη οὗὨἨ ἃ ἰφασποὰ “εν : (Π6 δυρατηθυϊδίϊοη ὕδογα ἀἰδρίαγοα 18 (Π6 
ἀγσυμθηὐδίίοῃ οἵ 8 θυ βμ οοηνογῦ ἴο ΟἸ τ βυϊβην οομδιίηρ 18 Ἔνι πὰ ου (δεῖν 
οσῃ στουπά,. 78. ἰβ {π6γθ ὑμδὺ ἀ068 ποῦ γβοορη!δβα ἐπ {18 ἀοδογ  ρίίοη {86 ἀροβι]α 
Ὅ0 τὰϑ ὈΟσ δἱ Τάγβυβ, Ὀυΐ οἀυοδίοα αὖ (86 ἔδοι οὗἩἨὨ απ το] ἢ 
41 να σοῦ σοιηρασο ἴδα ἰαησυάρο οὗ ἴδ Νονν Τοβίδιγθηΐ τὴ τ} {86 ἐδια ρον 

δηὰ ἀϊδροδβι(ἰοη ΟΥ̓ (86 τΣϊΟΓΒ ὑὸ τ βοπι {86 ΒΟΥΘΓΆΙ ὈΟΟΚΒ οὗ ἴδ δγὰ δβουῖθει, τὸ 
884}} σα Βηὰ ἃ σογγθϑροπάθησα ΒΟ ἢ 11 Ρ0]168 ἐμδὲ [μο86 ὈΟΟΐκΒ ἅγα δέν αβου! δε ὰ 
ἴο ἴδε. ΤῈ οἰιαγδοίον οὗ 186 ἀμμὲ Ὑ]οτλ “6808 ἰονοὰ 19 ΘΥΘΥΥ ὙΠΘΓῈ ἱπὶ- 
Ῥγοββοα οἡ {Π6 νῦν !]ὴσ8 οὗ δὲ. Φοδη. Ἰάοἷγ ἀϊθδυοηῦ 18 ὑπ6 οἰαγδοῦου ἱπιργοβϑοᾶ 
οὐ 186 τσ ηρδ οὐ 8ι. Ῥδὺ]; Ὀυϊ 1 18 ἐδιμῖίγ δοοογάδηϊ σπῖτι {Π6 Ομασδοίοῦ οὗὨἩ [86 
ὙΓΓΙΟΓ, (ἀΘὨ ΓΘ ῃ 688 ἀπ Κ᾽ πάπθδθ ΕΓ Οἰαγδοίου βίὶς οὗἩ δὲ. Φοῖη; δηὰ [686 χυδ- 
110165 οδαγδούθσι 88 8198 τὶ ησΒ. Ζ684] δηὰ δηϊπηδίϊοη τηαυκοὰ ΘΥΟΣΥ ὙΠοΓα ὑμ6 δοη- 
μοί οἵ δι. Ῥδαϊ; δπᾶ ἔπ686 γα {86 α08}}{168 τ μἶοἷι 86 ΘΥΘΓῪ τ ΒΟΓΟ ἀἰβοθγηΐθ]ο ἴῃ 
ὑπὸ τογεδηρ 8. βου θα ἰο δ΄τ.᾽" Ὁ 

[1.1 ΤΉΙΕΡΙΥ, ΤᾺ ΟἸγοιπιδίαπέίαἰδέψ 9 ἐδι6 παγταΐϊθε, αδ τοοἶϊ α8 
ἔλι6 οοἰποίδηοο 9 ἐδι6 ἀσοοιιπίς ἀεϊϊυεγοά ἐπ δε Νειο Ἵ δἰαπιεηὲ ιοΐ(ἢ, {71 
ἀϊδίογτῳ 9 ἐἶιοβ6 ἐΐπιθβ, αγὸ αἷἶδο απ ἐπα ϊδριξαδίε ἱπέεγπαΐ ευἱάφηοε Ὁ ἐΐς 
ατἰδοηειοϊέν. 

«ὙΒοΟνον," βαγ8 Μίομ δ 5, “ ἀπ ἀογίδίκαβ ἰ0 ἔογρβο ἃ βοῖ οὗ τυ εηρβ, δπὰ δβογῖθ6 
(οι ὕο ῬΘΥΒΟΩΒ Ὑ80 1 γϑὰ ἴῃ ἃ ἰουταοῦ ρμϑσῖοα, Εχροθθδ Βἰμηβ ΙΓ ἰο {86 υἱὐπιοδὲ ἀδησοῦ 
οὗ ἃ ἀἰδοογάδῃου πὶ τἢ {π6 ἰδίου δῃὰ τρδπηοτθ οὗ {86 ρὲ ἴο πιο 8 δοσοσηῖϑ 
816 Τοοιτοᾶ ; δπὰ {18 ἀβηρον ᾿ἰΠΟΥΘΆ868 ἴῃ ὈΓΟΡΟΣΈΟΏ 88 {Π6γ γεΐϊδΐθ (0 ροϊῃΐβ ποῖ 
ΤαΘη[Ιοη6α ἴῃ σαπογαὶ ἰϑίουγ, Ὀαὺ ὕο διοἢι 88 Ὀ6Ιοηρ᾽ ΟὨΪΥ ἰο ἃ β'πρίβ οἰΐγ, βϑού, γε]ὲ- 
ἴσῃ, ΟΣ δοῆοοῖ, ΟΥ̓ 811} Ὀοοῖβ ἐμαῦ ουσ σοῦ τσ τθη, {6 ΡῈ ἰ8 ποθ, ἢ [6 Νονν 
δίδιηθηΐ 8 ἃ ΓΌΣΖΘΟΓΣΥ, δ0 1140]6 ὑο ἀοίοοιϊίοι : [Π6 Βοθῃθ οὗἁὨ δοίΐοῃ 'β ποῖ οοῃβηρᾶ 

ἴο 84 βἰπρὶθ οουπίσγ, Ὀυὺ ἀϊδρίαγοα ἴῃ ἴδ6 ἰἰὰεύδεν οἰκ168 οὗ (8 Βλοχηδῃ ΘΠΡΙΓΟ : 
81] υ βίου ἃΓ6 τοδᾶδ ἴο (86 γἈΓΐΟΙ 8 ΤΩΒΠΏΘΓΒ ἈΠᾺ ὈΓΪΠΟΙΡΪ68 οὗ [86 τϑοκα, (πο Βοτθβηβ, 
δηὰ {6 6 γ8, ὙΠ Οἢ Δ.Θ οαγτὶοα 80 ΓᾺΣ τὶν τοβροοῦ ἰο (Π8 ἰα5ὲ πδίϊοῃ 85 ἰο οχίοπὰ, 
δύϑῃ ἴο {μ6 {Ὁ}: 08 δηα [0]1168 οὗἨ {δον βοίοοϊβι Α ασϑθοκ οὐ Βοιηδη ΟΝ τί διΐϊδη, τ 8Ὸ 
᾿ϊνβά ἴῃ (μ6 βεοοπὰ οὐ (δἰγὰ οοπίυγγ, ἰμπουρἢ 88. 76}} νογβρὰ ἴῃ [86 ττὶξἰηρβ οὗ [86 
ΔηοΙοηΐ8 88 Επιδίδι 5 ΟΥὁ Αβοοηΐαβ, σου ὰ 80}}} αν θθθη υδηϊηρ 1ἢ “96 0νν188 ᾿ἰ6Σὰ- 
ἴυτα; δηᾶ δ ον δι σοηγοσίὶ ἴπ ἐἰοβα ἄρ68, αν θῇ ἐπα τηοβὺ Ἰδδγηθα Χ Ὀὶ, του ὰ μαναὰ 
δὴ θαῦδ!!ν ἀοβοϊοηῦ ἴῃ {πα Κπονϊοᾶρε οὗ ἄγθοοο δπᾶ βόοπιθ. ΙΕ ἰδβοη, 6 Νὰ 
"᾿ΓΓοβίδιιθηῖ, ἐπ ἀχροϑοὰ ἰο ἀοιοοίίοη (Δα ἰζ ὈΘοη δῃ ἜΡΞΗΤΟῚ 18 ἔουηᾶ, αἴνος 
{86 βονογαϑῦ γΌβθάγο68, ἴ0 Βδτιηομἶβ τ [Π6 Βἰβύογγ, [Π6 ΠΩΔΠΏΘΓΒ, δηὰ {86 ορὶ- 
ῃΐοῃβ οὗἨ δα γϑὶ οδπΐυσυ, δηὰ βίποθ, {Π6 ΏΟΓΘ τϊ αὔθ ν τὰ ἰηαυΐγα, [6 ᾿θογα ρογ- 
δος τὸ δηὰ {86 οοἰποίάθηποθ, τ τηυεὺ οοποϊυᾶδ ἐμπαὺ 10 γγ8 Ὀογομά {86 Γ οὗ 

᾿ Βρ. Μαγβὴβ ᾿βοΐπτοβ, ραγὶ ν. Ρῃ. 92, 95. Τῇ τόδ οῦ ν}}} ἤπια βοιηβ ὙΟΥΥῪ ἰηδιγιςινο 
Οὐϑογυδίζοηβ οὐ [6 βίγ]6 οὗ 16 ουδηρο ἰβίβ πη ἐς ον. ὮΤ. ΝΑΥΟΒΒ ποσῖκ, ἱηΈΠ|οὰ “ ΤΈΘ 
ΨοΥΔΟΙΥ οὗ τπ0 ἘνδηροἸ δῖ ἀσπηοηδίγαϊοα, ὈΥ 8 οοπιγασαῖνο Ὑ ον οὗ τος Ηἰβέογίοβ,᾽ 
ΟἾΔ Ρ. 1}, ΡΡ. 28---38, 24 οὐϊῥ, 
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δυτηδη ΔΌΣ 68 ἰο οβδοίαδὶα 80 ποπάογίι! ἃ ἀθοορου."  Α ἔδιν ἔμοὶδ π|}} 1118- 
ἰγϑῖθ ἐμ ἰ5 γοηδτκ. 
Το ἀοΒρεῖβ βιδύβ (μαύ Ψ6βὺ8 ΟἸγῖβὶ νγὰ8 8 σϑαὶ βεύβοῃ, Ὑ80 τῶϑ ΟΣ ἀυτίπρ (86 

τεῖσῃ οὗ 6 Βοπίδη ορΟΤΟΣ Αὐυσυδίιδι; ὑμδὲ μα Ὀαρδη 18 πα ΒίΓΥ ἴῃ {86 ΒθοΒἢ 
768 οὗ {86 ταῖσι οὗἩ ΤΊ Ρ να ; ἐπα, δρουΐ ΤΠ ΓΘΘ γδαγϑ δπὰ ἃ δ] Ὁ δίϊογσνσαγιβ, Ρ᾿] αἴθ, 
(86 Εοιηδῃ βΌΨΘΓΠΟΡ, σοπἀδιηηθα Ὠΐμπι ἴο ἀθδ ; δηὰ παὲ 86 νγῶβ δοοοσγαϊηρὶγ ρυΐ 
ἰο ἀραὶῃ ; δηὰ δα Ὀοοκ,, ο8]16 ἃ {86 Αοἰδ οὗ [δα ρόπι ες το Ϊ]δίοβ μας Ῥδὺ] ἀοίδπαρα 
᾿πλδ6 1} Ὀοΐοσα ἴΠ6 Βοπμδη σΌΥΘΥΠΟΣΒ ΕἘΪχ δῃὰ Ἐθδβίυδβ, ἀπ Ὀεΐογα ἴΠ6 Ψ εν 188} Κίηρ, 
Αρτῖρρᾶ, ἄς. ἊΑἢ ἱπιροβίου που! ποὲ ᾿τσὶΐθ 80 οἱγοιυηδίαπέϊαϊίᾳῳ. 

ἘΌΣΙΒΟΓ, {86 γ6 8ΓΘ οοσίδιῃ ἈἸΒίΟΥΊΟΑΙ Οἰτουμηβίβηοοβ, γοϑροοϊηρ (86 
ΡΟ 081 οοπβα!οπ8 οὗ {π6 νγου]ὰ τπθη ]οηϑά ἴῃ {86 Νονν Τ᾽ οβίδιμθηΐ, 
ΜΠΙΟἾ οοΐποίαε ιοἱίδ ἐΐδ ἀσοομπίς 0 σοπέεπιρογατῳ Ῥτοΐίαπ ᾿ϊΐείογίαης, 
Δ ἸῃΘΟΠ ὑΘΒΙΔΌΪΥ Ροϊπύ ουαἱὐ [26 πη6 σι ΒΘ {ΠΟΥ 6γ6 ττι θη. 

(1.) Τα Ῥαϊοϑίίηρ 18 βίαι θὰ ὑο Ὀ6 ἀἰν! 16 ᾿πῦο {δ τθα ρυϊηοὶραὶ ργονίηοοα, 5 668, 
ϑαιυδγία, δῃ ἃ (411|66. 
Αἱ δαὶ εἶπιθ {818 ΘΟΠΙΓΎ Μα8 δυ )θοὶ ἰο 86 Βοιηδηβ, Ὀαὲ Βαὰ (ὈΣΤΔΟΣΪΥ Ὀθοη 

ξογογπθᾶ ὈΥ 1.8 ον Κίπρδ; [80 90 }ν8 ψοτθ ἀδρείγοα οὗ {86 δΌβοϊ αὔθ ρόνοῦ οὗἉ 118 
δηὰ ἀδδὶ ; 5. Εουιδη ΖΌΥΟΥΠΟΥ τοδί θα δὲ Ψογυβα θη. ΤῈ πδίϊοῃ Μγ88 αἰδοοηξοηϊοα 
8 (δ6 Εογδη βουθγεϊ χηΐγ, τοίαδοὰ ἴ0 ΡΥ ἰγτίθαϊο, δῃὰ γνῶ ἀἰδροϑθὰ ἰο σϑυοῖί. 
πο τοϊσιουβ βθοῖϑ δγῈ γαργοβοηϊθα 88 βανιησ [86 Ομ 6. ΒΎΔΥ διιοὴρ {86 “608, νἱξ. 
{86 ῬΒΑΓΊΒ6 65 δηὰ σαααθσθρδ; [Π6 ΤΌΣΤΛΘΟΙ, το ἰΔΌρ 8 πος Δη1ς8] τοὶ ίοη, ἀθοεὶνοα 
Δηὰ ὑὙγαῃηβοὰ ΟΥ̓ {ἢ 6 ῬΘΟρΪΘ, ὈΥ σΒοηι, ΒΟυγανοῦ, ΠΟΥ ΟΓΘ δἰπιοδῖ ἰάο] βοὰ : 
ὙΠ16 86 Ἰαιίο τ, το δἀορίθα δὴ θριουγθϑη θ ἢ] ΟΒοργ, γ τ δίγοηρῚγ βαρρογιοα ὈΥ 
116 ΡὈΓΪποΙΡΆ] οδαγδοίοσβ οὗ (86 παίίοῃ, Τδ6 τοτηρὶα οὗ 6 γυβαίθτα 88 (θη δὲδηᾶ- 
ἴῃ) ἈΠ ΔΒ ἈΠΗΌΔΙΥ υἱδιίθἃ ὈῚ 8 στοαὺ ὨσΡῈΡ οἵ 06 γ8, ὙὮΟ τΌγα βοδί(ογοὰ 
δυγοδα ἴῃ αἰ δγθηὶ ραγίδ οὐ 186 πουἹὰ. Τοδα δηὰ 51: Π}}}8 Ὁ οἰΓΟῸ πιβίβηοοδ ΔῈ γαΐμε 
ῬΓοβυρροβοαὰ 85 ὉΠΊνΟυΒα γ Κπότῃ ἰμδὴ γο]δίθὶ Ὀγ ἴΠ6 δυΐδποσδ οὗ {686 σὶρ : 
δὰ ἰθογ Ἀργθθ πλοδὺ ἜΧΘΟΙΪΥ πὶ [86 οοπαϊίοι οὗἨ {6 Φ6ν2β, δῃὰ οἵ ("6 Ἐοιμδῃ 
Θπρίγα, ἰῃ ἴῃ ἢγϑῦ ΘδὨ ΌΓΥ οὗ ἴμ6 Βοϊμηδῆ ΤΠΟΠΔΓΟΏΥ, 845 ἀββοσὶ υ6 ἃ ΟΥ̓ ΘΟ; ΘΙΩΡΟΓΑΓΥ͂ 
Ρτοίδηθ τυὶίοτδ. 

(2.) ἴἶ)ε γεδά ἴπ (86 (ἀοβροΐβ ἐμὲ ὑποσο 6 ῬῸ] ΟΔη8, ΟΣ ἰδ Χ-  δίβοσοσθ, οβίδ- 
ὈΠ5μ6 ἃ δὲ Ολρογμδυπι, δπὰ δἱ Φογίοδο. 
Νον τ νγϑδ ἴῃ (ἢ}5 1δϑὑ-τηϑηςοηοθα οὐἵγ [πδὲ [86 ρ᾿γθοίουβ Ὀδ]πὶ μῶ8 οο]]οοϊοα ; 

τ 08, Θοηδι} τ αὐηρ [86 ῥτΐποῖρα] δγιῖοὶο οὗ ὀχροσίϑιίίοῃ ἔγοσα ἔμδὲ ὀουηίσυ, γοαυΐγοὰ 
μεν βουνῖοα ἰοὺ οοἸ θοῦ (6 ἀΥ ἱππροδοὰ οἡ 10. Απὰ δὲ Οδρεγηδιπι οοϊαηπιθποο 
(δε ἐγδηϑὶι, τε ίο θΟΓΒ Φυβϑέϊῃ δηὰ Θίσαθο [6}} 8 νδϑ δχύθῃηβινοὶυ οαστϊθὰ ὁ ὈΥ 
ἴπ6 Ατγδάξοιβ. ἢ 

(38.) ἴπ {μυκ6 11}. 14. νὰ τοδὰ ἐμαὶ οογίδϊη βοϊἀϊθσβ σϑὴθ ἰὸ οί ὑπ6 Βαρίιϊδύ, 
ὙΠ}6 ἢΘ τν Ὁ ργθδοβίηρ' ἴῃ 41} [86 ΘουπίγΥ δϑουΐ Φογάδῃ, δῃὰ ἀδριαπάεα 97 λἰπι, δαν- 
ἵχρ, Απά τολαΐ ἐλαϊϊ τοὲ ἀ0 ἢ; δὴ ἱτηροτίδηξ αυοδίίοη ἰῃ ΟἸ τ βυϊβη τλοσ δ! γ. 

10 μὰ9 Ὀδθῃ δϑκοὰ γ80 (δεβα βοϊἀΐθσβ σαγα ὃ ῸΓ ἰξ ἀ068 ποῖ ἀρρθᾶγ (παὺ {μ6 Βο- 
ἸΏΔῃ 50  ἀ16 γβ, το τοῦ (μθη βἰδιϊοηθαὰ ἴῃ Ψυάε58, ΤΟΣ οηρδροα ἢ ΔΩ 8. ΝΟΥ 
᾿ξ αρρϑῆβ (Ππαὺ {Π6 ἀχρτγαβϑίυῃ υδοὰ Ὀγ ἐμ6 ουδηρο οὶ ΗἰδιοσΊῃ 18 ποὺ στρατιώται ΟΥΓ 
βοἰάϊεγα, Ὀὰὰ στρατευόμενοι, ἰαὶ 15, πιδη ιτσῖλο τοῦτ αοἰμαϊίῳ πεν αΥ̓τιδ ΟΥ πιαγολὶπρ' ἰο 
δαϊίδ. Ιὰ, 18 ποὺ ἰο Ὀ6 βαρροβοὶ ἰπδὲ 6 που]ὰ υδὲ (δἰ6 ποτὰ πιβουὶ ἃ βυδὶοιοης 
ΓοθβΌη, 8η4 τ Βδὺ ὑμδὺ γθάβοη 8, ὙΓ6 ἸΠΔῪ ΓΟΔΩΣΪΥ ἀἰβοουοσ ΟἹ ΘΟΠΒΌΪΕ Πρ ΦοΒορ αι 8᾽Β 
δοοουηὶ οὗ {86 τεῖρῃῃ οὗ Ηεοτοὰ (86 ἰοίγαγοῖι οὗἁἨ (ἀ411166. Ηθ ἰ6}}8 υϑ 5 (παῖ Πεγοὰ 
ν85 αἱ ἰλαΐ ὑὉεγν {πι6 οησασοὰ ἴῃ 8 τῶν ὙΠῸ} ἢἷ5 ΤαύΒοτ--ἰη-ἰανν, Ατοῖδβ, ἃ ρου Κη 
οἵ Αγαδῖα Ῥείγαϑ, πβοβα ἀδυρῃίον μ6 μδιὶ τπδυτῖο, ὈὰΣ το μδὰ γοϊυσηθὰ ἴο ΒΕΓ 
ἔῖβεῦ ἴπ Θοῃδοαθιθηοο οὐ Ηδογο δ 1}}-ἰγοαίπιθης. ὙΤθδ ΔΥΤΩΥ οὗἨ Ηοτγοά, ἕλόπ οὴ ἰζ8 
ἸλΑΡΟἢ ἤγοτα (18}1166, ραββϑὰ οὐἁὨἨ πθοθββ υ ὑμγουρα {86 ΘΟΌΠΙΓΥ Ὑβασα ΦΌΒη ν)ὰ8 
ὑαροζΖίηνσ ; δηὰ {86 τα ΠΑΡ θη, τ8ὸ αμοδβιϊοποα Βίπι, γοΓῈ ἃ μαζί οὗἩ (δὶ δύπιγ. 
80 αὐἰηυΐο, 50 ρογίδοϊ, δῃὰ 80 ἰαίθηϊ ἃ οοἰποίάθηοο τκ88 ἤδ νον ἀϊβοονοσοα ἴῃ 8 ἔΌΓΡΘΓΥΥ 
Οὔ Ἰδαῖον αροβ." 

᾿ Μ|ςοἢΔ0}15᾽8 Ιηἰτοάποϊοη, νοΐ. 1. Ρ. 49. 
5. Φυδιίπϊ Ἐρίίοιας Ττορὶ, 110. χχχν. ὁ. 83. βιγαβοηὶβ αδορταρ μία, 10. χνΐ. Ρ. δ19. (δὰ. 

(λβδυβοηὶ.) 
᾿ ΦΌκΟΡΒαΒ, Απὶ. “πὰ. 1ἰὉ. χνὶϊ!. ο. δ. 8.1, 2. 
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(4.) Τα βδπιο ουδῃροὶ δὶ (1μλἶκα ἢ]. 19, 20.) τοϊδίθβ ὑἐμπαῦ Ἡϊεγοΐ ἐλ6 ἐδίγαγοΐ δεΐηρ᾽ 
γορτουοά ὃν λΐπι (Φομπ 186 Βαρί 81) 205 Ἡογοάϊαδ λὶδ δνοίλεν Ῥλὲϊ᾽8 ισΐζε, απᾶ 70» 
αἱ τὲ ουἱΐα υυλοὴ Ἡδγοά λαὰ ἄοπε, αὐάεά ψεὲ ἐλὶ8 αδοῦθ αἷΐ, ἐλαέ ὧδ δὐμέ ἂρ ὑοῖν ἐπ 

805. 
10 ἀο68 ποὺ Ἄρρϑδνῦ Ὑμδὺ σοῃηθοίίοη ἔμ6 τ νγὰ8 Ὀοίπθθῃ {6 801 165 δῦουθ πηδθ- 

τἰοποα δηὰ {86 ρἷδοθ οὗ ΦόομηΒ ἱτιργβοπηθηΐ, ἰπουρῇ (ῃ6 σομίοχί 168418 υ8 ἴο ᾿πίδγ 
ἀῃδὲ 10 ττᾶ8 ΒΟΙΩΘΎΒΟΓΙΟ ἴπ ἴπΠ6 ν] 1 οὗἉ 186 ρΪδοο σθοσα {86 Βαρι ϊδὺ νγὰ8 ργϑβοδβίησ. 
ΤΏδ ουδηρο ἰδὲ Μαρὶς (τὶ. 17---28.), ὙΠο ταϑὶδύθβ (86 οἰγουτηδίδηοοθ οὗὨ ἢϊ8 δρρσγο- 
Βοηβίοι δηὰ ἀθαίῃ, ἱΠΙΌΣΙΩΒ τ18 (παῖ, δ΄ ἃ σΤΟγἃ] οηϊογίαϊπταθηῦ ρσίνθη ο οσσββῖος οὗὅὨ 
Ἡοχοά᾿β Ὀιγίμάδγ, ἐλδ ας Ὡς τὰ 9 ἰλὸ δαἰὰ Ἡδογοάϊαξ οαπι ἴπ ; ἀπὰ ἴμδὲ (86 Κἴηρ, 
Ῥοΐηρ ΒΙΡΆΪΥ ἀοἰρηίοα τ ΠΟΥ ἀαποίησ, ργοιιϊβοὰ ἰο σίνε ΒΥ Ἡβδίβοαυος 886 
ὙΓΙΒ6α. γεϑα οΟΙ ΒΟ.  σ τὶ ΠΟΥ τιοῖδοῦ Ἡγοάϊΐδϑθ, 8η6 ἀοιηδηἀοα {86 μοδὰ οὗ 
Φοδῃ ἰδ Βαρὺ ; δπὰ ΠῚ το υοἴΔ 1} δβϑοηζίηρ, ἱπιπηο ἀϊδίου ἀϊδραίοδοα 88 
Θτοοιίοποῦ, Ὧο τοῦ δηὰ Ὀομοδαρα Φόμη ἴῃ ῥγίβοη. Νον 1ὑ ἀο68 ηοΐ ΔΡΡϑδσ, ἔγοτι 
(86 πασταϊδνο οὔὐ Μαυκ, ὙὮῪ ἃ Ὦ ἴῃ οί] τα Π ΑΓ βοσυῖοα (σπεκουλάτωρ) ΒΒ 
ΘΙΩΡΪ]ογοᾶ ; ΟΥ ΜἘΥ Ηοτγοάϊδ8 δθου]ὰ πᾶνα ΟΠ ΟΣ ἸΒη 6 Βυ ἢ δὴ Ὠαίγοα οὗ ΦΌΒη, 85 ἴο 
ἱπβίσιοι μον ἀδυρθύον ἴο ἀοιηδπᾷ {86 ὨοδΔα οὗ [6 ΒΟΙΥ τδῃ. Βυΐ {86 δθονο- οἱ ϊθα ρμ85- 
88.096 τοῦ “΄ οὐ πὼ ΘΧΡ]δῖη8 ὈΟΓ οἰγουπιδίδῃοοθ. Η χοᾶ, τὸ αν 866, γγ8ἃ8 ΔοίΌ Δ 1Υ 
δἰ γᾶ τ] ΑΥΟίδ8 : τ ἢ}}6 ὮΪΒ ΔΓΊΏΥ Ὑ788 ΟἹ [8 ΤΔΓΟΒ ἀραϊπδὺ 18 [Δ Π6 Υ- 10 -1ν,)͵ Ποσοα 

να 8Δη δηὐογίδϊπιαοηΐ ἰη (Π6 ξοτΓοβα οὐ Μδοβγαδ, ὙΠ ΟὮ τγα8 δὖ Ὧ0 στοδὶ ἀϊδίδησο 
ἔνα 16 ρΪδοα ὙθοΡΘ 90 νγᾶ8 ργοδοβίηρ. ΗγΟα 885 νγὰ8 [86 οαυ86 Οὗ παῖ ψγὰσ. [10 
Ὑ88 οὕ ΒΟΥ δουρουηὺ {μαι (Π6 ἀδυρθίον οὗὐἨ Αγοΐββ, (86 τ οὗ Ἡογοά, νγδ8 σοι ρο]οὰ 
ὈΥ 111-ἰτοδίπιθπέ ἴο ἑακα τοῦιρο τὰ ΒΟΡ δῖ μοῦ ; δὰ 88 [086 ΑΓ ἴῃ ὙΒΙΟΝ 88 
ὙΓΔ8 Θηρσαροα γᾶ8 ὉΠἀοΥίΆ ΘΙ ἴῃ ΟΥΘΡ (0 ΟὈὐδίη ΤΘαγ688 [ὉΣ Ἀ18 ἀδυρσβίον, Ἡοροάϊδα 
Πδᾶ ἃ ρθουν ἰηΐογοϑὺ ἴῃ ἘρΟΟΠΊΡΔΗ ΣΙΩΝ Ηετοα, δνυθὴ σμθη 6 88 ΙΔΑΡΟΒΙΗσ 0 
Ὀαι|]6; δπὰ ον μαίγοὰ οὗ Φόοβὴ (τῶο δδὰ σεργονυνθὰ Ἡδτγοὰ οὔ Βοὺ δοοουπί), δὲ 
μδὺ ρασιου αν {ΐπι6 18 {88 οἰοαυὶν δοσουηίοα Ὅν. Νὸὼ βρυγίουβ ῥγοἀυοσίίοπο οουὐ]Ἱά 
“τὰ 80 χίρίὰ ἃ ἰδδὺ 48 (αὶ τ μιοἢ 18 ΠΟΓΘ ἃρρ]οὰ ἴο ἰμ6 ἀὐοβρεὶβ οὔ Μασκ δηὰ 

8. 
(δ.) 1μδοῦ 8 πον ἴα δὴ δχϑιῆρ]8 ἔγοτι {86 Αοἰβ οὗ (86 Αροβίϊεβ (χχὶϊ. 2---ὅ.), 

ΜΈΘΓΟ γα ἢδᾶγο ἴδ 6 90] τίη δοοουηΐ οὗ Ῥδυ}}8 δρρϑάγαποθ Ὀδθίοσθ ἐΐθ οουῃοῖ δὲ 
Φογυβαίοηι, δηα ἢΐϑ ΔΏΒΉΤΟΥ ἴο ΑἸὩΔΗΙΔ8 : ---- ἀπά Ῥαμῖ, φαγποείϊῃ δελοϊαϊπρ ἰλο σομποῖϊ, 
ϑαϊα, “ λίοη απα ὀγείλγοη, 1 ἤαυο ἔἰσεα ἐπ αἷΐ ροοα σοηπϑοίοποο δοΐογε Οοα τη ἰλὲδ 
αν." ΑΑπα ἰδ ἀϊρὴ ργὶοδί Απαπῖαδ οοπιπιαπαεα ἰΐοηι ἰλαΐ δἰοο ὃψ ̓ἰπιὶ ἕο δηιϊία ἀϊηι 
οπ ἕλε πιοιίδ. ΖΤῆλεη βφαϊὰ αι, “ Οοα ελαϊ! δηιὶία ἐΐδο, λοι τυλίέοα τραὶϊ : 707 ἰδεῖ 
ἐλοι ἰο ἡμᾶφο πιὸ αἷἶεν ἰλδ ἰαιο, απ σοπιπιαηεϑὲ πι6 ἴο ὃ6 δηιίζδη. σοπίταγνυ ἰο ἔλε ἴαιο Ἐ " 
«πὰ ἰλεν ἐλαὲ δἰοοα ὃν δαϊά, “ Ἰξευϊϊο8ὲ ἑλοι (ἀΔο Β Βιρἢ τοδὶ ἢ" Ζ7άλεη βδαϊὰ Ῥααϊΐ, 
ἐς 7 ισἱδὲ ποΐ, δγείλγοη, ἐλαΐ ὧδ τοσας ἐλ6 ἀϊρὰ ργἱοεί."----ἰἸΝ ον, οα {818 δρ6, ἐδ 88 
Ὀδοη δϑκοᾶ, 1. Ὑ78ιὸο νγγβ {18 Αηδηΐϊδδῦ 2. ον οδηῃ ἰὑ Ὀ6 τϑοοποοα τὶ οὔτοπο- 
ἸΟῪ ὑμαὺ Απδηΐαβ νγαϑ δ {μδὺ {ἰπ|6 οΔ]]6 ἃ {π6 Βϊσὶ ῥγίοδί, πβοη 10 18 οογίδι ἢ ἔγοι 
Φοβορδιβ (πδῦ {π6 ὑυἰπια οὗἁἨ 88 μοϊαΐϊηρ μα οδῖοα τγὰϑ πιποῖι βαυΐοσ ἢ Απά, 8. ον 
1ῦ Βαρροποὰ ἐδαύ Ῥδὺ] βαϊά, 7 ιοἱδέ ποί, δγείλγοπ, ἐλαΐ ὧδ τοαϑ ἰλὲ λίρλ ργἱοβέ, βίποθ {86 
ΘΧΟΙΘΓΏΔΙ τλΆσ 8 οὗ οοα τηυδὲ ἤανα ἀοἰογσταϊηθα πβοῖμοῦ Β6 ΘΓ ΟΥἩἉ Ποῖ. 

« Ογυ ἃ}} (8686 8) 6 οὐδ," ΒΔγΥ8 ΜΊΟΒΔΟ]18, “15 ὑβσότῃ {86 116 5ὺ ρα, 88 δοο 88 
να οχϑυνηθ [86 Βρ6ΟΙΔΙ Βἰϑίογυ οὗ (μαὲ ρογὶοά, ἃ ᾿ίσῃς τ οΒ 15 ηοῦ οΘοηβηοα ἰο {86 
γτοϑοῃῦ, Ὀυΐ οχίθηαβ [8616 10 {6 Ὁ] οττησ ομαρύουβ, ᾿πδοι οι ἐπδῦ Ὁ σαπποῦ Ὀ6 

ποαυίδα δαὶ 0π|8 ὈΟΟΪ τγᾶϑ τὶ θη, ποὺ αἴτοσς ἰμ6 ἀοϑιγυοίίοη οὗὁὨ Φογυβαίθη, Ὀπὲ ὈΥ 
ἃ ῬΟΥΒΟῚ ἯὯ[Ο ΥὙ88 ΘΟὨΓΘΙΠΡΟΓΑΓΥ [0 ἴδ6 ἀνοηΐθ ΒΟ ἀχὸ ἴθ γα το αἰθα, ΑἸ δΏ1Ά8, 
6 Βοῃ οὗ Νεῦὺυθάθηϊ, νγ88 ἰῇ ῥυϊθϑὲ δὲ 186 ἔϊπη6 (δδὺ Ηδ]6η8, αυδο οὗἩἨ Αἀΐδῦθθῃο, 
ΒΆΡΡΙοα ὑπ 68 τι οοτπ το Εσγριϊ, ἀυγίηρ [μ6 ἰδιιϊηθ Ὑ Β᾽οἢ Τοοῖς ὑ]δοα ἴῃ 
{86 Τουτίῃ γοὺν οὗ ΟἸδα 8, πχθηςοπθα ἴῃ ὑμ6 οἰθνθηῖ ομαρίοσ οὐ ἴδς Αοἴδ. 551. 
Ῥδυὶ, ὑπογοίοσο, Ὑ110 ὑοοῖκ ἃ ἸΟΌΓΠΟΥ ὅο Φεγυβαίθηλ αὖ (μαὺ ρογοα 3, οου]ὰ ποί ἢδνο 
Ῥδϑη ἱρῃμογδηῦ οὗ {86 οἰονδίίοῃ οὐὗὨἨ Απδηΐδϑ ἰο {μδὺ ἀϊρτιςγ. ϑόοη δἴθον {86 Βοϊάϊηρ 
ΟΥ̓ [86 ἤγβὺ σουηο}]}, 48. ἰὉ 8. 68116ἃ, αἱ ΨΦεγυβα] θη), ΑἸΠΔΠ148 088 ἀἰβροββοββθα οὗ ἢ18 
οβῆος, ἱπ σομϑοαπθηςθ οὗ οογίδϊῃ δοίβ οἵ νἱοΐθῃοθ Ὀούνγθοη (ἢ 6 ϑϑδηλαυ Δ }8 Δπὰ [ἢ 6 
68, δΔηα βαμῦ ὈΥΒΟΠΟΡ ἰ0 Βοπιθ ὃ, τ θηος 6 Μγ88 δ σ τ ἀΥ 8 τοϊθαβοᾶ, ἀπά σοϊυσποα 
ἴο Φογυβαίθοη. Νον ἤἴτομὶ (μδὺ ρουϊοᾶὰ πα οουἱὰ ποὺ Ὀ6 “4116 Βίρᾷ ῥγιοδὺ ἴῃ δ 
ὈΓΌΡΟΥ 8686 οὗὨ {86 ποτὰ, μουρὶιν ΦοβαρθυβΆ μα8 βομῃπιθίϊ 68 ρίνοη δῖπι ἴΔ6 {Π|16 οΥ̓͂ 

1 Ζοθορι. Απὶ. ΨΔαά. 110. χχ. ο6. δ. ὃ 2. 2. Αοἰβ χυ. 
8. ΦΖοβορῇ. Απΐ, Φυά. 110. Χχ. ο. 6. ὶ 2. 
4 92οβερὶ. 110. χχ ς. 9. αὶ 2. βδπὰ Β6]] δυά. 110. ἱϊ. ς. 17, 8. 9, 
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ἀρχιερεύς ἰΔΚο ἢ ἴῃ ὑΠ6 ΤΊΟΓ6 οχύθηβινο τηθληΐησ οἵ ἃ ῥγϊθδϑί, πτῖο ᾿δὰ ἃ βοδὶ δηὰ γοΐδϑθ 
ἴῃ τε ϑαῃβοάσίη ὃ; δῃὰ ομπδίμδη, ἱμβουρὶ τὸ ἀγα ποὺ δοαυδϊηἰθα πεῖ {Π6 οἰτουτ- 
Βίδῃοοϑ οὗ 18 οἰουδίίοῃ, μα Ὀθθη ἐρῆθι ἴῃ (1|6 πϑϑη ἀἶπι6 ἴο 186 Βυργϑηιθ αἰ σηϊγ 
ἐπ 6 δον δὴ στο. Βοίπνοοη (ηὴ6 ἀσϑι οὗἩὨ Φοπδίμϑη, το γλ8 αὐ κι χα ἐν ὈΥ 
ογάᾶεσ οὗ ΕὉἸΪχ, δηὰ (6 ΒΙσ]ι Ῥγοδιμβοοὰ οὗ 18πι|86], τὸ νγ88 ᾿ηνϑβϑίοα τ 1 ἰμδὺ οδῖοο 
Ὀγ Αρυῖρρανἷἢ τε ας ΔῺ ᾿πίοσΥ 8] ἴῃ ΜΙ Σ 0816 ἀἰσηΥ οοπιἰηυδα νϑοὰπὶ. Νον ἴδ 
ΠΑΡΡΘηΘα ῥγθοίβε!υ ἴῃ (818 ἱπίθυυδὶ ἐπδὲ βαϊηῦ Ῥαϑὺὶ γγ88 Ἀρρσγθβθηδοὰ ἴῃ Φεγυβαίθια ; 
δα {μὲ βαηβοάσιη Ὀεοϊηρ ἀδβιυΐο οὗ ἃ ργοδιἀθηῦ, 6 απάογίοοκ οὐ ἢ18 ὁνσῃ ΒΟ ΒΟΥ 
(86 ἀἰβοβασρο οὗὨ μὲ οὔοΘ, το 6 οχθουϊθα ἩΠῚῈ (δα στοαίοϑὶ ὑγγαηηγ. ὁ [ἰ 18 
ῬΟΒΒΙΌ]6, ἐμβεσϑίοσα, ἐμπαῦ δι. Ῥϑδυὶ, σῇοὸ Βαὰ ὈΘΘῊ ΟἿΪΥ ἃ ἴδ ἀδγ8 ἴῃ “6γυδβαίδῃ, 
τηῖσμί Ὀ6 ἱρπογδηὶ {μδὺ Απδπὶϑβ, ὙΠῸ 8 Ὀδο ἀϊδροββοβδοὰ οὗ [86 ρῥυιθδίμοοα, μεὰ 
ἔλκοη ὍΡΟΙ ἰπι86} ἃ ἰγυϑὺ ἴο τ μῖοδ Β6 νγῶϑ ποῦ δηθὰ ; Βα ταϊχῃῦ ἐμαγθίογα νθΥῪ 
ΠΒΓΌΓΑΠΥ Θχο δαῖτ, " 7 τοῖδέ ποί, ὀγοίλγεπ, ἰλαί Ὧ6 ττα8 ἐλ6 λϊρὰ ρῥγίεεί 1 Αἀιηϊἰης 
Ἐπ, οα {86 οἶμον Βαπᾶ, ἴο βαᾶνθ Ὀθθῶ δοαυδιπίθά ὙΠ ὑπο ἔδοῖ, {πΠ6 οχργοββίοη 
τηυϑὲ θ6 σΟη δι οΓο 848 δὴ ἰηἀϊγοοὶ τοργοοῦ, ἀπὰ ἃ ἰβδοὶν γοίδαὶ ἴο σθοορηΐβα υβυγροὰ 
ΔΌΓΒΟΣΙΥ. Α ῥαββᾶσθ, (86, ἩδΙΟ 88 ἈΠΒογίο Ὀθθη ἰηνοϊνθα ἴῃ ΟὈδουγ γ, ἰ8 
Ὀγούρηῦ Ὀγ {818 τοϊδίοη ἱπίο {86 οἰθαγοϑὺ Πρμῦ ; δπᾶὰ (86 ψ Βο]6 ἰβίοσυ οὗ 5., Ῥδὺ}᾿ 8 
ἘΡΣΊΒΟΏτηΘηΐ, [86 ΘΟΙΒΡΊΓΔΟΥ οὗ {π6 ΔΓ 9618 ὅ τ} [86 σοηβοηΐ οὗ ἴῃ6 Θ'δημοάτίη, 
τδοῖν ρου ΐοη ὑο Εεβίυβ ἴο βοηᾷ ᾿ΐτὰ ἴγοπῃ Οσθϑασθα, τὴ ἰηἰδηΐ ἴο τηγᾶθγ Εἷπὶ οἢ 
{μ6 τοδὰ 5, ἀγὰ ἴλοίβ μος σοστοβροπὰ ἰὸ {86 σΒδγδοίοσ οὗ {86 {{π|68 88 ἀσϑογι θεὰ Ὀγ 
Φοβαρθαβ, Ὑ0 ταθηἰοηβ ἐπ 6 Ῥγιποῖραὶ ρθύβοῦβ γεοοσάθά ἴῃ (86 Αοίϑ, δῃᾷ μαϊηίϑ 
ἐδοὶν ῥγχγοῆ! ἴῃ ΘΟΪΟΌΓΒ ΘΟ ἢ 8 ΓΟΏρΡῸΥ ἴπδη ἴΠ086 ΟΥ̓ δὲ. Γυκα."}7Ὑ 

6.) Τῃ Αςίϑ χχνυῖ!. 1. 10Κα τοϊαίοβ ἐμαῦ “τ ποη δὲ. Ῥβὺὶ γγαβ βοηΐ ἤγοιῃ βϑβϑαγθα 
το 6, δ6 νῶϑ τὶν [86 ΟἾὮΘΓ ῥσίϑουοσθ οοτηπι 6 ἴο 116 σᾶτα οὗἩἨ {0}108, Δῃ ΟΠΘΟΥ 
οὗ {86 Αὐυρυβίδη Οομοτί, ὑμδὺ 18, α Εοτηδη Οὐμοτῖ, συ ῖο Βαὰ ἴπ6 Βοηουν οὗὨ Ὀδαγίην 
186 πᾶπιο οὗ [86 ἘπΏΡΟΓΟΓ. 

“ΦΝον 10 Ἄρρϑᾶγβ ἴτοτα 86 δοοουηῦ τ δίοἢ Φ βαρῆιϑ 888 ρίνθη ἴῃ 818 βεσοηᾶ ὈοοΪς 
οἱ ἰδὲ ὅ δα ἢ ὙΓΑΙ ὃ, ἰμδὺ ΠΘὴ ΕῸΙΙΧ Μ͵)ὰ8 ῬΓΟΟΌΓΑΙΟΥ οὗ δὰ [Π6 Ἐοπιδη ραγτίβοη 
δὶ Οϑδγθα Μγ88 οὐλίεγν οοτηροθοὰ οὗ 80] αἴθ γβ ὑγ0 ὙῈΓῈ πδίϊνοβ οὗ ϑυγία. Βα ᾿ξ 4180 
8 88 Ὅ6}]} ἔγοσῃ {8:6 βᾶτβ ὈΟΟΪ ἢ 88 ἔγομι ἐπ ἵυγθη ἢ ὈΟΟΚ οἱ ιἷ8 Απεαυ 68 39 
τ Ἡνρή τα ὈΟΟῪ οὗὨ Ποπιαῃ 80] 1 οΣ8 γἡγχ88 βίδιἰίοηθα (ἢ 6 γα δὐ {116 βᾶπια {ἴπη6, δηὰ ἐμαὶ 
Ἐλλῖ6 θοὰγ οὗὨ ᾿οπιαη 8βο] ἀἴθυβ νψγδβ ἀϊηιῆθα τὴ (86 {116 οὗ ΣΕΒΑΣΤῊ οΥ Αὐρυβίδη, 
186 88:6 ατϑοκ τοσὰ οὶ ΕΩΡΓΟΥ͂ΡΣ ὈΥ Φοβθρδιιβ, Δ8 ὈῪ ἴδ δυῖδον οὔ {86 Αοίϑβ οὗ 
[86 Αροβί]ϊςβ. Ὑ815 βοϊεοὶ οὗ Βοχηδῃ 80. 10 γ8 δα Ὀδοη οιρίογοὰ Ὁ Οὐπιδηι8, 
ὙΠῸ ᾿τηπηοἀἸἰο}γ ρῥγεοοαοα ἘδΙϊχ ἴῃ {86 Ῥγοουγδιουβμὶρ οὗ Φπά6ρ8, ἔογ {86 ΡΌΓΡΟΒΟ οὗ. 
406 ]]Ἰπρ' Δῃ ᾿πβαστϑοίοη. Ὁ Απὰ πθθη Ἐ ἐβίυβ, ΠΟ δυοοοοάοα Ἐδ]χ, μβα οοοδβίοη ὑο 
δοηἃ ΡὈΣΊΒΟΠΟΙΒ ΠΟ (βασοᾶ ἰοὸ Βοιῖηθ, 6 πουϊὰ οὗὨ δοῦγβα ἰμἰσυϑὺ (μ6 πὶ ἤο 86 σγ6 
οὗ 8ὴ οὔοοΣ ὈοΙοηρίπηρ ἴο (δο δβοθοῦ οοῦρθ. Εὔνϑῃ Ὺλδὸγὸ {6 ᾿ὸ ἴᾶγα ἃ σοϊποϊάθῃοσ, 
ἩΌΙΟΝ 18 ΟΣΓΠΥ οἱ ΠοΙΙο6, ---- ἃ οοἰποϊάθηοα ποῖ 6 ΒΟ ] ἃ ΠΟΥΟΡ Βᾶνα ἀϊδοονογοὰ 
ἩὙἸθουὶ τ ακαι ἕος 186 τὶ ηρβ οὗὨ Φοβερῆιβϑ. Βυΐ {παῖ πιο 18 πιοϑέ πόσην οὗἁ 
ποίίοο, 18 [6 οἰχουχηϑίδησο, ἰΒαὺ [ἢ}8 βοϊθοὺ Ὀοὰγ οὗἉ βοϊἀϊοσϑ Ὀοσο {86 {1116 οὗ Αὐ- 
Ἐππῖλη. Τμῖθ {0|6 τῶ Κπονῃ ΟΥ̓ οουγϑα ἴο 81. [υἱκο, τβο δοοοπιρδηϊοὰ δι. Ῥδὺ] 

πὶ Οἴϑβαγοα ἰοὸ οχο. Βαυί, (μαΐ, ἰὴ ἴδ6 πιο οὗὁἨ {π6 Ἐπ ροτου Νοτο, {86 ραγτίβοι οὔ 
(βαγοα, τ οἢ οοηϑίβιοα ΟἢΠ]ἸΘΗ͂Υ οὗἨ ϑγγίδῃ βοϊ ἀΐθσβ, οομρίδι πα 4180 ἃ 8118}} ὈΟαγ οὗ 
Βουδῃ 80] 16 γ8, δηὰ ἰμδὺ [θ6Ὺ πο γῈ ἀἰ κοϊβο ὉΥ {86 οριμοὺ Αὐυρσυδίδῃ, ΔΓ οἰγουπ- 
δίῃ 068 80 Ιηϊητῦθ, ἐμδὺ ὯῸ ἱπιροδίοσ οὗ ἃ ἰδίου ρὲ σου ὰ αν Κπόσνῃ ἐμβοη. Απὰ 
Ἐ86Υ Ῥγουθ ἱποοῃ(οβ ΔΌ]γ, ὑπαὶ [86 Αοἰδ Οὗ 6 ΑΡροβί!θβ οου]ὰ πᾶν Ὀθθὴ τειτθῃ ΟὨΪΥ͂ 
ὉΥγ 8 Ὦ ἴῃ [86 βἰζυδῆϊου οὗ 5. 10Κ6.᾽13 
ἀ. ΟἾΟΘ τογα, Ὀοίνγθθῃ {86 Θρ᾿ 8.168 οὗἨ Ῥδὰ] δῃὰ [86 Βἰβίουῃυ γε ϑὰ ἴῃ 86 Αοἱϑ 

οὗ 86 ΔΑροβίίοβ, ὕβεσα Ἵσὶβδὺ ἸΏΔΗΥ πούθβ οὗὨ ιριἀοκιρηδα οοἰποιίθη 6 ΟΥ̓ΟΟΥΤΘΒΡΟΙ- 
᾿Αασαισω αι σοναισινααονιιν. 

8 Αρχιερεις ἴῃ [πὸ ῬΪΌΓΑΙ ΠΌΤΩΡΟΣ ἰ8 ἔγθαιθγ τιδοὰ ἴῃ (6 Νονν Τοδβίδιλθης θη 8]] δου ἃτὶ 
δ τοδάο ἴο [ὴ6 Βαηποάσίη. 
Ὰ τ Ἐτῳ “ΨΖυά. 110. χχ, ς. 8. 8ὶ δ. εἰν 110. χχ. ς. 8. 8 8. 

ἰὰ, 10. χχ. ο. 9. 8 2. οἷβ χχὶϊὶ, 12---]ὅ. 
4 Αοἱδ χχυ. 8. ᾿ ᾿ Μ|ςΔ6]18, γο]. ἱ, ὈΡ. 51---δ4. 
8. Β6]]. σαά. 110. 11, ο. 18. ὃ 7. 9. Οδρ. 12. 8 ὅ. Ρ. 174. 
'Φ Απία. αἀ, ἰἰν. χχ. ς. 6. ": Απῖίϊᾳ. δαᾳ, 11. χχ. ς. 6. 
13 Βρ, ΜέΑυθΒΒ 1,βοΐησεδβ, ρατὲ ν. ὑΡ. 82--ὃὅ4. ὅ66 αἰθὸ δά αἰ 0} 8] ̓ηβέβηςοοϑ ἴῃ ἐμ ΒΥ. 

΄. 7. ΒΙσ πε α “ ὙΘΙΔΟΙΕΥ οὗἩ [6 ἀοϑροὶδ διὰ Αςἰδ οὗ (0 Αροβὶῖοβ διριοᾶ ἄότῃ [ἢ6 πηᾶθ5 
εἰρποά Οοἰποίάομοοβ ἴο ὃ6 οπηὰ ἴῃ ἴδοπὶ, ὙΠ ΠΘΠ σοτϊμρασρά, 1. ὙΠ ὁδοῦ οὐδοῦ, δηά, 3, 
σῖῖἢ Φόδορμαβ." (Δ οπᾶ. 1828. 8νο.) Απά αἷβο ἰπ "6 Βου. Τὶ. ΒΕ. Βινγκϑβ “Βοσρ ΑΡοδ» 
1] }ς55,᾽ δηηῃοχθϑα ἴο ἢἰβ οὐϊιίοη οὗὨἩ 101. ῬΑΙΟΥ ΒΒ “ Ηογρ Ῥαυ πα," (Γοπάοη, 1850, 8γο.) 
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100 Οη ἔλα Θοπκίποποες απὰ Αμἐλοπέϊοϊέῳ 

ἄθῃογΥ, ἔδ6 Ρογυβαὶ οὐ ψ πὶ ἢ ἴ8 Βα Βηοἰαπί ἐο ρσονο, (δαὶ ποῖ μον {86 ΒΙΒΟΣΥ γγ)88 ἰἈκοα 
ἤγοτα ὑπ Ἰούοσθ, πορ ὑπ Ἰοἰΐοσβ ἔσοτα {86 μἰβίοσγΥ. “"Αμπὰ ἴδ μπαάδδιψπδάπϑες οὗἉ 
1686 ἀρτϑοιμοπὶβ (τ ίος υπάοβὶρηοάησθδα ἰδ χαϊπογοά ἴσο ἰδ ὶν Ἰδίθπου, ὑδμοῖν 
ταἰϊπαΐθηθβα, ὑἐμοῖν ΟὈ]αυϊγ, [86 8040] 6 Ππ088 οὐὁ (86 οἰγουμπιβίδηοθθ ἱπ ὙΓΒΙΟΣ 
[86 γ οοηϑῖϑί, ἰο [86 ἬΪΔ 668 ἴῃ ψ ΒΊΟΝ (μοδ6 οἰγουτηδίαποοϑθ οοσυτ, δηὰ {86 οἰγουϊίοι!δ 
ΤΟΙΈΓΘΠΟΘΒ ὈΥ ΜΒΙΟΝ ΒΟΥ δγὸ ἰγδοθᾶ ουἱΐ,) ἀδπιοηδίγαίθβ ἐμδὺ ἰμ6 Ὺ δα ποῦ Ὀθθα 
τοἀυςσοά ὈΥ τηραϊαἰίοη, ΟΥ ΌΥ Δὴγ ἰγδαυάυϊοηῦ οοπίγίναμοθ. Βαΐ οοἰποίδοποοβ 

ἔοαι ὙΠ] οὗ [1686 σαυ.868 γα Θχοϊυἀοα, δηὰ ἩΒΙοΝ 8Γ6 ἴοο οἷοβο δη Ὠυπι ΓΟῦΒ ἴο ὈΘ 
δοσουπίρα ον ὈΥ δοοϊἀϑηΐαὶ ΘΟΠΟΌΤΤΘΙΟΩΒ οὗ βοϊίοῃ, τιυδὺ ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΥ Βαγθ ὑγραῖς [ῸΓ 
τ8οῖν ἰουπάδιίου." ἢ 

ΤΏ686 οοἰποίάοῃοο8 Ἀγ ᾿Ἰυδίσαίοἃ αἱ ΘΟ Β: ἀ ΓΔ ὉΪ6 ἰξθβῈν δηᾷ ἴῃ ἃ τηοβὺ τηϑϑίοσὶ Υ 
ΤΟΔΏΠΟΣ ὈΥ Ὦγ. ῬΆ]6Υ, ἰῃ ᾿ἷ5. “ Ηοσῷ Ῥδυ της," ἔγοτι τ ίο δα πλ ΙΓ 0]6 ὑἰγοδῦδα (86 
ΤΟ]]ονεῖηρ Ραυύλου αν ἀσὸ δυγίἀσθά. Α8 [86 8518 οὔ δἷβ δυρυτηθηΐ 6 ϑββιπλ68 ΠῸ- 
ἰδΐηρ Ὀὰδ 186 οχ᾽βίθησα οὗὨ (86 ὈΟΟΚ8. Ηφθ οὔδογνοδ, (δαὶ ἴῃ [86 Θρ 8.168 οὗἨἁ Ῥδα], 
(δοτα 8 δὴ δἷγ οὗ ὑγαϊι δὰ ΣΤ ϑΙ Ὑ ἐπαὺῦ ἰμιτηοαϊαίογ βίσ Κα {86 6. Ηἰ8 Ἰοὐοτθ 
86 σοπηροίοα τ 118 [18 ὨΙΒΙΟΤΥ ἴῃ 186 Αοἷβ ὈΥ {86 1Ὁ ραγυ ΡΥ, δα ὈΥ (Π6 παμλοῦ- 
οὐδ Οἰγουμπηδίβηοοθ ἔουπὰ ἴῃ ἰΒο. ΒΥ δχϑιϊηϊηρ δη οοπιραγίηρ (6856 οἰΓοῦ.- 
Βίβῃ 68, γγχὰ ΟΌδοσνο (δαὶ {Π6 ΗἸΒΌΟΥΥ δπα {86 αρ 5.168 Ασὰ ποῖίδϑν οὗ ἴδθτὰ ἰδίκθη ἴγομι 
186 οἴμοῦ, Ὀαὺ ΔΓ ἱπάθροπάθηϊ ἀοοσιυπιοηὶΐδ τὸ μέρει ἴο, ΟΥ' δὖ ᾿θφδαὺ Ἀποοηϑυ ρα ὮΥ, 
ΘΔΟἢ ΟἴΒαῦ : Ὀυΐ τὸ πα {πο βιιυβίδηοσο, δη ἃ οὔὔδη ὙΘΥῪ ταὐπαΐθ σις ]68 οὗ [86 ὨΙΒΙΟΓΥ, 
Τοοοσηβοα ἴῃ {86 ορ᾽ 8.168, ὈΥ 81} υ8᾽οη8 δηἃ γϑίδγ 68 ὙΠΙΟἿ οϑὴ ποὶῖμοῦ ὈῈ ἱπιρυϊοᾶ 
ἴο ἀοκῖρη, ποῦ, πιτουϊ 4 ἐουηάδαϊίου ἴῃ ἰταϊ, θ6 δοοουπίθα (ὉΓ ὈΥ δοοϊἀθηΐ, ὉΥ͂ 
μἱηῖβ δηὶ Ἔχργοββίοῃβ, πὰ βἰηρία σου ὰβ ἀγορρίηρ, 88 1 τόσα ἐογιυ οὐ}, ἔσομαι {86 
Ῥδῃ οὗ {86 τιον, ΟΥὁ ἀγάπῃ ἰογῖδ, οὶ ΟΥ̓ ΒΟμ]8 ΟΟΟΑΒΙΟἢ ὈΓΌΡΘΥ ἰο {πὸ μἷδοθ ἴῃ 
ν᾽ ΒΙΟἢ 10 οοσΌγθ, Ὀὰὺ ΜΙ ΟΙΥ τοιονυθὰ ἔγοπι ΔΩΥ͂ Υἱο  ἰοὸ ΘΟΠΒΙϑίθ ΠΟΥ ΟΥ Δρτϑοπθηΐ. 
ΤΏσϑο, τὸ ΚΠΟΥ͂,, 8.6 οἴδβοίβ ὙΒΙοὮ ΤΘΘΙΕΥ ρῥσοάσοοθ, Ὀὰαὺ πιο, τις ουῦ Γ δ τ γ δὲ 
{86 Ὀοΐξοπι, 68 ΒΑΡ γ θ6 οοποοίνοα ἰο οἽσἱϑί. Ὦ Βοὴ βυοὶ υηδοβί σιοα οοἰποί 6 Π 668 
ΔΙῸ ἴο0 01086 δΔηἀ ἴοο Πυμηθτοῦβ ἴο Ὀ6 δοοουηΐοα ἔοῦ ὈΥ δοοϊἀθηΐαὶ ΘΟΠΟΌΓΓΘΩΏΘΘΒ οὗ 
Βοϊίου, ΠΟΥ τπλῦβῦ ΠΘΟΟΒΒΑΥΙΪΥ πᾶν ἰγυϊῃ [Ὸγ μον Του ἀαίοη. ΤᾺΪ8 τηθηΐ ἀ6- 
ῬοὨ8 Ὁροὴ ἃ ἰατρα ἀραποίίοη οὗἁὨ ρματγίϊουϊαγδ, τυ οι οδπηοῦ Ὀ6 δρδίσαοίοα Ὀὰὲ νΒϊοΒ 
ΟΑΥΓΥ στοαὶ ποῖρῃι οὗ ουϊάθποο. 

ἰδ σδη Ὀ6 ἐδ.8 ργονοά, ἰδαὲ τὸ δζὰ ἴῃ ἐναϑριλς οὗ (86 ὙΘΓῪ οι ίοσβ δῖοι (86 
ΔρΟβ116 δαὶ πτοίΐθ, {6 Ὺ δυθβίδηϊ Δία (86 ΟΝ τβύίδῃ διϑίοτγΥ. Τὴ στοῦ οὈ]θοί οὗ 
ΤΟ ἢ ΣΟΒΘΆΤΟΝ 18 ὕο ΘΟΙῺ6 δὺ ἴΠ6 ΘΡΙΒΙΟΙΑΤΥ ΘΟΥΤΟΒΡΟΠάθηοο οὗ [86 [π68. Απιἀϑ᾽ 
186 οὈβοιν 168, {86 8ἰϊθποο, οὐ {86 οοη γδαϊοί ὁ οὗ πἰδίοτγυ, 1 ἃ ἰοὐου οδῃ θὲ ἰϑαπᾶ, 
6 ΓΟραγὰ ᾿ῦ 88 {86 ΑἰἸΒΟΟΥΟΙῪ Οὗ ἃ ᾿ΔποἸΠΔΓ : 88 (μδ΄ ΟΥ̓ τ ΒΟ τὸ οδῃ οοτζοοῖ, 
δα]υδῖ, ΟΥ ὍῈΡ' 1η6 ᾿π ρογ δου δηα ὑποογίδιηὐ 68 οὗἁ οἴδον δοσουηίβ. Τα ἔδοῖβ 
ὮΙΟΒ βδρὴ ἰϑοῖοϑθ ζ'ΘΏΘΓΑΙΥ οοσὴθ Οὐ ἱποϊἀοηία! γ, δηὰ ὑπογοίοσα πὶίδουῖ ἀοβίσῃ 

ἴο πι!β]οδα ὈΥ ἔδ]86 οὐ ὀχασρογαίθα δοοουῃίβ. ὙΤᾺΪ8Β 18 δρρ δῦ] ἴο Ῥαυ}᾽ 8 Ερ βι1ς98 
ἢ 88 σαυοΐ ἡ υδιϊο6 48 ἰ0 ΒΗΥ ἰοἰογ8 τ μδίθυοσ. Νοιδίηρ οουἹὰ 6 ζασίμον ἔγοια [ἢ 6 
Ἰπιθητίοη οὔ 86 ττῖΐζον, ἰδ τὸ σϑοοσὰ ΔηΥ ρατὶ οὗ 8 δἰδίοσῃ, ἐβουσὰ ἴῃ ἔβοί ἱξ ἱδ 
τοδὰδ ρυὉ]1ο ἀν (Πσπὶ, πὰ {86 ΤΘΔΙ ΠΥ ΟΥ̓ 10 18 πιϑθ ὑργο Ὁ 6. 
Τα ἰο ίοτβ δ]ϑὸ βῃον, 1. Τμδὺὶ ΟἿ γΙ ΒΟ Δ Υ͂ μδΔα ρῥσανδ]οα Ὀοίοτγο 86 ΘΟ. ΙΒ ΟῺ8 

ΜὮΔΟΝ ργθοοᾶαρα δηά αὐϊοπάἀοά ἐπ6 ἀοδβίγυοίίοῃ οὗ Φογυβδίοη. 2. Ταῦ [86 ἀὈ8ρο6}5 
ὝΟ͵Ο ποῦ τη ἊΡ οὗ τϑροσίβ δῃᾷ βίοσίοϑ ουσσθηῦ δὖὺ [86 {{π|6; ὉΓ ἃ πηϑδὴ σδπποῖ Ὀ6 
Ἰοὰ ὈΥ τϑρογίβ ὅο γοΐδσ ἴο ὑγβηβδοῖῖοηβ ἴῃ Ὑ ΒΊΟΝ Π6 βίδίθθ Εἰμη861} ἠο Ὀ6 ῥγοϑϑηὺ δηὰ 
δονο. 8. Τμδῖ ἐμ σοῃνογίβ ὑο ΟἿ β. ΔῈ} τ σα ποὺ {Π|6 ὈΔΓῬΑΓΟΙΒ, τηθδη, ἱσπογδηῦ 
δεῖ οὗἨ τῶϑῃ, ἱποδρϑΌϊα οὗ ἱβουρῃῦ οὐ τοβοοϊίοη, τ μοι ἐπ [8186 Σοργαβοη δουβ οὗ 
ἱηβά ον πουϊὰ πλδκο {μοι ; δπὰ {μαὺ [8686 οὐ Γ6 ΓΒ 8.6 ποῖ δἀδρίρα ἴο {π6 μα Ὀϊ18 δηα 
ΘΟΙΩΡΓΘΠΘηΒΊοη οὗ 8 ῬαυΌΔΓΟιθ ρθορὶθ. 4. Τδαὶ 86 Ηἰδίοτυ οὗ Ῥδὺ] 8 80 ἱπιρ!Ἰοαϊθὰ 
πὶ (δδὲ οὗὨ (6 οὗδαῦ δροϑί]6β, ἈΝ Ἵ ἢ 086 Βυ Ὀδίδμορ οὗ ὧς ΟΒνεϊβίλδη Ηἰδίουῃ 1561 
ἐμαὶ 1 ῬΡΔῸ 8 βίογγ ζῶο: [86 τοϊγδουϊουβ ρδγῦ) Ὀ6 δαἀπι!ἰοὰ ὕο Ὀ6 ἵἔτιιθ, νγθ οδῃποὶ 
το͵ϑοῦ [86 Τοδβὺ 88 ἰαδυίΐουβ. ΕῸΣ δχδιηρίο; "ἢ τὰ Ὀδϊίαγο δὰ] ἰο αν ὕδθθῃ: ἃ 
ῬΓΘδΟΒον οὗ Ο τ βυϊα πὶ υγ, τα πιιιϑὺ αἰδοὸ Ὀθ]ονα (μδὺ ὑΠῸ ΓΘ ΟΓΘ ΒΌΘὮ ΙΏ6ὴ 88 Ῥδίεσ, 
δα “9861π268, δηἃ ΟἴΠΟΥ ΔρΟΒ(168, το ῃδὰ Ὀθθὴ σομηρϑηΐομβ οὐἩ Οτῖβῦ ἀυτίηρ Ηἷ8 16, 
διὰ ψ80 ρυ δ) δμοὰ ἐπ6 δαπιθ {μΐπρβ οοποογηίηρ Βπὶ τ οι ῬΑ ἰαυραί. δ. Τμδὶ 
Ῥαὺὶ μὰ 8 βουπὰ δῃηὰ βοῦδγ ῥυαρτηθηῖί. 6. Τμδῦ ῬΔῸ] ππάογπεηὶ στϑαὶ βυβοτΐη 
δηὰ [Πδὺ ὑἐδα ομτον Μ)ὰ8 ἷπ ἃ ἀϊδίσεββθὰ βίδίθ, δηὰ (πθ ργοδοβίηρ οὐὔ[Ἠ ΟὨσἰβυ δ! γ 
διιοηἀοά τὴ ἀβηρογ ; {15 ΓΥΡΡΕΝΕ δνθῇ ἔγοσῃ ἱποιάϑηϊαδὶ 68, 88 Ὑ76}} 45 ἀἰγοσί 
οὔοβ. Ἶἤ. δα], ἰῃ ἐμ686 ΕΡ 5.168, δββοσίβ, 'ῃ Ῥοβὲτῖνθ, ὈΠΘΟΌΙΨ ὑογαδ, 18 ρΟΥ ΌΤΙ" 

. ῬαΙοΥ Β Ενϊάοῃοο8, γο]. ἰΐ, Ρ. 186. 
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ΔΏΘΘ Οὗ ΤΑ ΤΔΟΪΘΑ, ὈΓΟΡΕΣΙΥ 80 οδ]]6ἃ, ἴῃ {86 ἴδλοο οὗ ἰδοθα διηοηρεὶ Ἡδοῦλ 6 ἀΘοἴδγοθ 
ψυλᾷ “ΤῈ ἩτουρὮῖ, δηὰ ουθὴ ἰο δάυογβασῖθβ, προ του πανὸ ἐχροθοὰ (Π6 [ΑἸ διῦγ, 
1 ἴδογο δὰ Ὀδθὴ 8ηγ.-- -(( 1]. 11}. δ ; Βοαι. χυ. 18, 19. ; 2 ον. χὶϊ. 12.) 

ὙᾺΪ8 (Ἐδ ΠΟ ὯΥ βθονγβ ὑμαὺ {86 Β6τ168 οἱἁ δοϊΐοπβ γεργεδοηίβὰ ὈΥ ῬϑᾺ] ντηὰβ ταὶ, διὰ 
Ῥζον 68 ποῖ ΟἿΪΥ μ8. (86 ΟΥ̓ Ν΄η4] τῖζη688685 οΥὗὨἉ [16 ΟΠ τΙιδίϊδη Βιδίογυ ἀδνοίβα ἐδβοιηβοῖνθα 
ἴο 1ἴνο8 οὗ ἰοἱ δῃὰ ευϑδοσίηρ, ἱπ Θοῃβοαυθηοα οὗ (86 γα οΥὗἨὨ τμδὲ Βἰδίογγ, Ὀυΐ αἷδὸ 
τλδιὶ ὑπ6 δυίμον οἵ (86 Αοίδ νγὰᾶβ ν16}} δοαυδίηϊθὰ σῖῖΒ Ῥαὺ}] ΒΒ Ὠἰδίογγ, δῃᾷὰ 8 οοῦι- 
Ῥϑῃϊοῃ οὗἉ δ15 ἐγαν6 8 ; ἩΒΊοἷ ΘϑιΔΌ 8.68 186 ογοά Ὁ} γ οὗ Τὺ κο᾿β αοσροῖ, οοπει οτίηα 
ἘΠότὰ 85 ἴτο ρῥδιίβ οὗ ἐδὸ δα Ὠἰδίοτγγυ ; ἔος ἱμπουρὴ {Π6γ6 δ΄ΓΘ ᾿ῃβίδηοοθ οὗ δεοοπαά 
μοῦτι Ὀοΐπρ ΤΟΥρΟΥΙοδ, τ ΚΠΟῊῪ οὗὨἨ ὨοΏ6 ὙΒΟΓΟ (86 δεοοῃᾶ μαζί 8 ζοηυϊπο δπὰ ἐδ 

βρυσίουδ. ΝΟΥ, 18 ἴπο ΓΘ δὴ Θχϑιηρ]6 ἰο Ὅ6 πηοὶ ὙΠ Οὗ ΔΠΥ πιδὴ Ὑοἱ απ δ ΪΥ 
ἘΠ ΘΟΓρΡΟΪηρ᾽ διιοἢ ἱποοδβδηῦ ΒΑΡ βηΐρ6 δ Ῥδὺ] ἀϊα, διὰ {πὸ οοηδίδηϊ Ἔχροοίδιίοη οὗὨἁ 
8, υνἱοϊοηῦ ἀθδίῃ, ἴοσ (80 ΒαΚο οὗἉ δὐϊοδιϊπρ ἃ Βίουῃ οὔ νδδὶ γγὯβ ἴδ] 86 : Ἀπ ἣν πθδι, 1 
ἔλ]56, Βα τουδὶ ἤδνα ἱηοόνγῃ ἴο Ὀ6 80 ἢ ἃ ἴδ βιουἹὰ ποῖ ΡῈ οἱ θὰ, ἱμαὲ (86 ργϑ- 
)υάϊοοβ οὗ 0} Β οἀυσδίίοη ὙΟΓΘ δραίηϑι ᾿ἷ8 ὈΘοοιλϊηρ 8 αἰδοῖ ρ᾽θ οὗ ΟἸτίδί, δ8 18 δγαὶ 
ν οἶθηΐ Ορροβιοι τὸ ἴΐ Ἔν 6} δυονοα.; 

Ευσίδοῦ : {μογὸ ἃσο ἔρον ΕἸ Ρ᾿8[165 οὗ Ῥϑὺ] ἴο βίῃρὶ θα ῬΘγβΟῚ 8, 80 τΟΓῸ Ὠΐδ (το ; 
ἔπο ἰο Τιοίμυ, οη6 ἴο ΤΊ, δηἃ οπ6 ἰο Ῥμίϊδιμοθ. [ἢ ῥγίναία Ἰθςίοσβ ἰο ἱπεϊπηαὺθ 
ΘΟΣΙΡΔΏΪΟΠΒ δ016 δχρχοβδίοη πουἱὰ βυγοὶγ Ἰοὺ 1811} ἃ μἰηὺ δὖ 1ϑδϑί οἵἉ ἔγαυά, 1 ἐβοσο 
ἭΘΓΘ ΔΩΥ. Υοὶ δ δ8π:6 ὉΠ Ὄγτι ἀοβίσῃ οὗὨ Ῥγοιμοίϊηρ, δ᾽ πο υ γ, Ὀαπονοΐθηοο, δηὰᾶ 
Ρἱ εἴν, 18 ροσοοῖνθα; δηὰ {86 βδη16 ἰιἰϑίοσίθβ οὐ Ομγίδῖ δῃὰ Ῥδὰ] δζὰ αἱ υὰθα ἴο 88 
ἵστιθ δοοουπίδ, ᾿ῃ 8 ᾿υγαίθ 88 ἴῃ Β[8 ρυ Ὁ]10 Θρ 8.168. 

Βοδιθ8 παλοσοῖβ ὑπ οδισηοα οοἰποιάθηοεοδ τη ἰιἰδίοσοδὶ οἰτοατηθίδηοοθ δηὰ [Δοἰδ, 
ψΒΙΟΒ Ὁ τ. ῬΔΙΟΥ͂ ΒΔ8 δροοϊβϑα, [μογο 6 δ]80ὸ δὴ Ὁπάοθὶμτιοα ἀρτοοπιοηῦ ἰτουρδουΐ, 
Ὀεΐποοι [86 δεηπτηθηΐδ δηἃ τβῆποῦ οὗ πτϊηρσ οὗἩ Ῥδὺὶ ἴῃ δὶ5 Ερίδι168, δηὰ {86 
δοοουπΐ οἵ δὶ5 οδδγωοῖου δηὰ οοπάυοῦ ρίνοη ἴῃ ἐδ ὈοοΟΚ οὗ Αεςἴδ. Ενϑὺγ ἱπείδῃοο οὗ 
1π15 Κιπᾶὰ Ὀοϑροδῖκ9 τ δ! ἐγ, δηἃ (μογοίογο ἄθϑασνοδ Ὠοίΐοθ 88 8 ὈΓΔΏΟΝ οὗ ᾿πίογηδὶ 
ουϊάρηςο. ΤΏο ΕἸρ158:168 οὗ Ῥδὺυϊ δου (86 ΔΈΟΣ ἴο ὈΘ6 ἃ τηδῇ οὗ ραγίβ δηὰ Ἰϑδασηϊηρ, 
οὗ βουπᾶ Ἰυάρτηοηῖ, πε οοηοορίίΐου, οτοπάἀοα ὑδουρηῦ, ἤποπὶ ὀχργοβαίοη, δηὰ 
ΖΟΔΪουΒ δηὰ Ἰηποίαισαῦ]6 π᾿ 88 οι ἀθανοῦγθ [0 ϑοοοιηρ 88 [86 ροϊηΐ αὖ στ βϊοῖ ἢ6 
αἰτηοᾶ. Τθ686 ργορογίίοβ οογσσοβροη Ὑἱτ (86 ΒἰϑίοΟΥΥ οὗ εἷπι οοηαϊηοα ἴῃ {86 Αςἴϑ. 
Βνουρβῦ Ὁρ αἱ ἴδ ἔδοὶ οὗὨἨἁ ἀἰδιμδὶῖοὶ, Β6 νᾶβ ἱπδιγυοίοα ἴῃ 96 δ Ἰοαγηΐηρ. Ηἰ8 

ἴο [86 ῬΒΙ]ΟΘΟρΡΒΟΙΒ δηᾶ ρῥθόρὶθ οὗ Αἴβοηβ, ἷδ ὈΘμδυϊου δηὰ δ άγθδϑϑοδ ἴὸ 
Ι Ἐδδίυδ, διὰ Ἐς ΙΧ, ὅτο.7 ῥσόνυα δἷδ βαρ δοῖίγ, δὶ8 Ἰυἀ]οἱου δ βοϊοσοη οὔ ἱορὶς5, 

δηα ἢ15 811}} ἰῃ γϑαβοηΐηρ. Ὑ8μ6 Υἱοϊθηὺ ΤΏ ΠΠΟΡ ἴῃ Ἡδίοῖ Βα 18 τοοογἀ δα ἴῃ ἴ86 Αοίϑ 
ἴο Βανα ρμογδβοουϊρα {πο πγδὶ ΟΠ γ δ Δἢ8 τὶ [86 δράουν οὗ δβρίγιῦ [δὲ ὈΓοδί 68 
ἴῃ 811 ͵8 ἰοίξοτβ, δηὰ (8ς ρον παστοῖι οὗ δΐ85 βίγ]6. 

ΎΒοΓΤα ὅσο, ἱπάθοα, βοιὰθ δϑοιῃιηρ ἀἰδοογάδῃοοθ, το, ΒΟΎΤΘΥΟΥ, ΔΓ ΘΔΔΙΪΥ ΓΘΟΟΏ- 
οἾἸοΔ0]6 ὈΥ αἰϊοπάϊπρ ἴο μἴ8 ἀγάθηϊξ ἰθῖῶρον, δηὰ ἰὸ ἴδ συ] ϊηρ ἘΠΡΟΡΙΕ οὗ δ δοηῃ- 
ἀποῖ ἴῃ ἀϊθοτοηΐ ροτίοάβ οὗ δῖ5 118. Ηἱβ ταρο δραοϊηδὶ (86 ΟἾν δ ΔῺ 8 (ονίπα ἴο 
δισοηρ 9658 ρσο)υ 065) Μὰἂδβϑ σου δηὰ πητοδισαιποάἶ, δηὰ ἀπ) 301Ή68018 ἀραιηϑὶ 
ΔΩΥ͂ ΡΟΔΟΘΔΌΪΟ ΡΘΓΒΟΠδ, Βυ οἢ 85 (ΠΟΥ τόσο. Οὐ (86 ΟἾδοΥ Βαδπά, [νἷἰ8 ΕἸ ρ181165 τηδηἑο5ὲ 
8 ἩΔΙΤΩΪΝ δη ἃ ΘΔΡΌΓΙΘδ8 σον γηθὰ ΟΥ̓ 8. ΟΆΪΠΊΟΥ Ἐὴ. Αἴλεσ ἷδ οοῃνογβίοῃ, Ρβὰὶ 
ὙΓ88 δ {6 βδιηθ ὥπιθ ργυἀθηΐ, δἰθϑαγ, δῃὰ δγάθηὶ. Ηδθ νδ8 88 ἱπἀ δε Ὁ] 6 886. δ 
μαὰ δεῖ Ὀαΐοσε ; ὑαϊ, ἱπείθδα οἵ Ἤσγιεὶ δθὰ ἀπ᾿ αβὺ πιθδῃβ ἰο οὈὐδίῃ δῖ ραγροβοβ, Β6 
ἐπι ρ]ογοὰ δυριπιοηΐ, ραγδαδείου, δηὰ {6 τηοτοιι] διὰ ταὶ κε ςγ ρότεσ οὗ αν. Τῆι 
τοὶ σίοη μα δια τδοθα δοοουηίδ [Ὁ ἐΠ686 Οἱ ἀρον βίσες ὨΔίΌΓΔΙΙΥ. ΗΙἴδβ ὀοηνοῦ- 
κῖοῃ ἰο ΟΠ τ δι βηῖγ, (86 εἰτουτϊηδίαποοθ οὗ ἩΒΙ οὗ ΔΓῸ ἴῃ [86 ὈΟΟΙΚ οὗ Αοἰδ, διὰ 
τ ΒΙο ἢ δΓῸ τη θη ἸοηΘα ΟΣ Δ] υἀὐοὰ ἴο ᾿ῃ δἷδ ΕΡ᾿5.165, ΒΑΥΤΑΟΉἾ86 ΘΥΟΣΥ͂ Βοοιηΐηρ' Θ0ΠΓ8- 
ἀϊοϊίοη ἴῃ 815 ομασγδοίου, διὰ ἐ8 ὈθοοπιΘ ἃ δίσοῃρ ουϊάθησο οὗ ἴδ ἐγ ὈΟ ἢ οὗ μὶ5 
ΒΙΒΙΟΣΥ δηὰ οὗ δῖ6 Ερίβι1εδ. 

Α διμλεδν Οὐβοσυδίίου ΠΙΔῪ Ὀ6 τπιδθ οοῃοοχηΐησ Ῥείαῦ. [6 ἔβογα ῃοῦ 8 β υ κὶ πα 
ὈΠΙΓΟΥΤΟΣΥ͂ ἴῃ [86 σΒαγδοίδν οὐ (818. Αροβί]β, 89 1: 18 ἀ6] ποαῦϑα ὈΥ (88 ββογεά τυΐζευδ, 
8Π4 885 1ξ 18 ἀΙΒΟΟΥΟΥΔΌΪΘ ἴῃ (86 80γ}6) ΤΔΔΠΠΟΥ, δηἃ βοηιπλοηίδ οὗ .ἷ8 Ερ᾽81168 Ὁ Ὧο 
{867 ποῖ Ὀθδᾶν [86 τηλτῖκα ΟΥἨὨ 86 Βαπι6 ΘΏΘΤΩΎ, ἔδ6 5816 ὉΠΡΟΙ δμοαἃ δηἃ ΠοΥγΟυ δ δἰπι- 
ῬΠ ον, το βϑίὴθ πηροϊυοδιυ δηὰ νοβοιμθποθ οὗ ἱβουμδύ, [86 β8πι|6 ϑίγε δηά 
νοῦν οὗ υπίὰ 6:8 ; Βίγοηρ 'π (6 Θμἀοντηθηίδ οὗ πδίαγο, Ὀπὶ πιηδουΐ 186 
γϑν μκιϑ λεΐῳ ΟΥ̓ ατί οὐ δοίθρῃοθ"ῦ ΝΌΟΝ ὑβογὸ ῬΟυΪ ἃ δΟΔΓΟΟΙΥ Βᾶνὸ Ὀδοὴ Ἰουπὰ δυοῖ 8 

" ῬαΙογ 5 Ἠοτῶ Ῥδαϊίησ, ἰη [Π6 οοποϊαδίοα, ῬΑ]. γ5 Ενΐάδποϑδ οἵ ΟἸἨ γίβεϊβ εν, τοὶ. 1}, 
εδδρ. 7. 3. Αοἱδ ΥἹ , 8., ἱχ. 1. 

"8 
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ἶσα ἀστοοπιοπὲ μούνϑοη ἐπα οματδούίοσ οὐ Ῥοίον ρίνϑη ἴῃ (86 νυ ηρβ οὐ οἴδοσβ, δῃὰ 
ΘχοΩ ΗΠ 6α ἴῃ δἷβ οὐσῃ ἐξ (86 ὁπ6 μὰ Ὀδθη ἃ βοίϊοη, οὐ. ἐμ οἵ βρυγίουβ. [0 15 
(86 βάια Ῥείοσ [μὲ βρθδκβ ἴῃ (86 ἀὐοβροὶ Βἰβίοσυ, ἱπ (86 Αοίβ οὗἁ [86 ΑΡροβίῖ6β, δηὰ 
ἴπ {86 ἘΡί8|168 νβῖομ θθᾶν μΐ8 πᾶπηθ. ὙΤῈῈ6 βθαὶ οἵ δῖ8 οἰμαγδοίθσ, 88 στϑύβθη ὉΥ {δε 
Ἐνδηρο]1βὲ8, ΘΧΘΟΙΪΥ οογγοδροηὰβ πὶ [86 ἱτπηρταββίοη οὐ Ἀ18 Ἰεϊίοσθβ. ΤῊΪ 18. δὴ 
ἈΓΕυΠιεΩι οὔ 86 ροῃυίΐποηθθβ οὗὨ 818 ΕἸ βι168, δῃὰ οὗ ἐμ6 ἰγυ δ οὗἁὨ (86 Ομτιβιίδῃ 
τοῖς ἰοῃ.ἶ 

ΤῊ οἴμοσ ὈοΟΪκΒ οὗ ἐμο Νὸνν Τοβίδιηθηί ΓΒ ΔΠΊΡ]6 πλαίοσα]8 [ῸΓ 
Ῥυχβαΐησ [Π15 Βρθοῖθβ οὗ ουἹάθῃοο ἔσομαι ἀπ αἀοβὶρηθα οΟἸποϊάθηοαβ οὗ α1- 
ἔοσοπὺ Κιπᾶβ. Ὦγ. Ῥα]ου 3, δῃὰ Μν. ὙΥ αἰκοῆο ἃ 8, βανὸ Ῥοίἃ ρτοἀυοοά 
ΒΟΙΩΘ ᾿ἰηϑίβποοϑ οὗ 1Ὁ βαύνγθοη {86 (ἀ08Ρ618, ο ψΒΙΟΘΒ νγ6 81|8}} ΟὨ]Υ δαὰ, 
ἴῃ (86 Ἰαϑῦ ρἶδοθ, ἐπαὖ [Π6 β᾽ τα] πα 6 οὐ οοἰποίάθηοθ δοίνγθθῃ {86 βύγ]6 
οὗ Φομπ ἀοβροὶ, ἀπά ἐμ6 Ετβί ΕἸ 8116 {πα Ῥθδγβ Ἀ1Β πδπ16, 18 80 βί ἹΚ- 
ἵηρ,, (μα πὸ τϑϑάδυ, Μ)ἘΟ 18 Θαρ80]6 οἵἉ αἰβοθγπίηρ τ δῦ 18 ρῬθου ΑΓ 1π 
8}. δα μου Β ἰαχῃ οὗ {π]πκίηρ,, οδὴ δπἰογίδϊῃ (Π6 Πρ ὐοβί ἀουθύ οὗ {Π6]Γν 
Ῥεΐπρ' [86 ργοάδυοσίζομβ οὗἉ ομα πᾶ {86 βᾶπηθ υυϊίοσ ΥΥ̓ΣΙΠΠΡΒ 80 οἷν- 
ουμηβίδποθα ρσουο {βϑιηβοῖνοδ Πα 0Π6 ἀπούμον (0 θ6 φ'θηυ}η6. 

1 Τ᾿ Ο. ΤΑΥ ΟΣ Β ἘδΒΑΥ οἡ (πὸ Οοηδποῦ δηα ΟΒδγδοῖοῦ οὗ Ῥαοΐίεσ, 
5 Ἐνϊὰ, οὗ ΟἸγῖσξ. μαζὶ ἰδ. οἾΔΡ. 4. 8. Τηΐογηδὶ Εν ἀθῆςο8, ΡΡ. 207---210. 
4 ΤῊο (Ὀ]ονίηρ, σοτιραγδῦνο [8016 οὗὁὨ ρϑβϑαρθδ, ἔγοια ἴπ6 α8ρ6ὶ δἀπὰ ἤχει ΕἸ ρίβεῖο οὗ βαϊπὶ 

ΦόΒη, νὑ}} (τὸ ἐκ} ὑσονθ τ ροϊῃΐ δῦονς βίδιθὰ ὑϑγοῃὰ [Π86 Ῥοβδί ΒΥ οὗἉ οοηἰσδϊοος. 

Ἐρίειἶο. 
ΟΙ1. 1. Τῆδὲ νΒοἢ 88 ἔσοια [86 Ὀορίη- 

πἰηρ---ὁ ἐθεασάμεθα, ΟΝ ὁ μαγθ ΘΟηϊοΙη- 
Ρἰοἰοᾶ---οοποογηίηρ, ἴπ6 Πἰνίηρ πογά. 

ΤΙ, ὅ. ὙΥΒοβοῦνοσ Κοοροίλ εἷ8 τνοτὰ, {]γ 
πῃ (δὲ τχδῃ (6 ἰογο οὗ ἀἀοᾶ 18 ρΡογίοοιοα, 

Π. 6. Ηδο ψῆο δβαΐΐῃ ἢ6 δϑϊάθί ἰῃ ἷπι, 
ὠρ δ ὨἰΠ]861} 4180 δὸ ἰο ναῖκ, ουθῃ 88 ἢθ 
γα κοὰ, 8.66 οἷ, 11}, 24., ἰν. 19, 16. 

Π. 8.1 νυυῖθ ἴο γοῖ ἃ ὨΘῪ ΘΟΙΏΙΏΔΗ ἀτηοηΐ, 

ΠῚ, 11. ΤΉΪ8 18 {86 τη 6588 06 ἩΞΠΙΟὮ γ80 Πα γΘ 
μοδτὰ ἔγοπι (πο Βορὶπηίΐηρ; [παὺ γγὸ ΒΒου]ὰ ᾿ονὸ 
ΟὯΘ ΔηΟΙΒΟΓ. 

Π. 8. Τὴ ἀδΥ Κη 688 ΡΔΒΒΘΙΝ ΔΎΓΑΥ, δηὰ ὑΠ6 
Ἰχὰν τ μοὶ 15 ἔττιθ, ποῦν δι: 6 ἢ, 

10. Ανίάοιἢ ἴῃ [8 ᾿ἰρηῦ, δηα [Π6γ9 18 ὩῸ 
δια ]ηρ ὈΙοοῖ ἴο ἷπι, 

Π. 18. ουπρ Ομ] άγοη, 1 ττῖνθ [0 γοῦ, 
Ὀδοδῦθο γα ἢαγο Κηόνη. ἴμ6 ΒΑ ΠΟΥ. 

14. Βδοδιιδθ γὸ δαῦθ κηοντη ἷπὶ ἔγτοτὰ (6 
Ὀορϊππϊηρ. ᾿ 

Π. 29. ΕΥΘΓΥ οποσθο πουκοῖδ τρηύθουδ- 
Π688, 8 Ὀοχοῖίθη οὗ αοἀἄ. 8366 8150 11}, 9.. Υ. 1. 

1Π. 1. Βοδοϊὰ ΒοῪ ατοδὶ ἰονο ἴπ0 ΕΙΣ 
δι Ὀοβίονοα οὐ τιι8, (δὲ νγὸ δου] 6 οα]οᾶ 
τ[ἢς δοηβ οἵ αοἀ ! 

111. ἃ. Ἧ7]ο 58.411} 6 ἴκὸ εἷπη, [ῸΣ τὸ 8}}4}} 
866 ΗΪπὶ 88 Π6 ͵ἴΒ. 

ΠΠ. 8. Ηο ψῆο πόσο βἷῃ 18 οὗ {πὸ 
ἄον]; ἔοσ [6 ἀ6Υ]] βίπποιι ἔγοτι ἔμ Ὀορίη- 
πίη. 

1Π. 18. Το ποῖ οηοΥ, ΤΥ Ὀγοίμσοη, ἐμδὲ 
[πὸ νου ἃ πδίϑιδ γουῦ. 

ΙΥ. 9. Βγ {18 1Π6 Ἰονο οἵ αἀοα νγὰ8 πηδη]- 
[εϑι04, τὲ αοἄ δϑηῦ ᾿ἷ5. ὅοῃ, (Π6 ΟὨΪΥ Ὀ6- 

Οορρεὶϊ. 
ΟἈ, 1. 1. [η τ86 Ῥορίπαίης γγ88 (86 τγοζὰ, 

14., Αμῃά, εθεασάμεθα, νγὸ Ὀεϊιο] ἃ ἷβ φΊΟΙΥ. 
4, Τη ὨΪπὶ ὙγΧ88 116. 
14. Τὴο ποσὰ νγ88 τηδὰδ Η6δῇ. 
ΧΙ͂Υ. 28. 1 ἃ τηδῃ Ἰονὰ τη6, δ6 ὙΠ ΚΘΟΡ 

ΤΩΥ͂ ΜΟΓΣΩΒ, Δη ἃ ΤΥ ΕΔΙΒΟΣ ΜὙ11] Ιονο υἴη}, 
ΧΥ͂. 4. Ανἱὰδ ἴῃ πιο, δηὰ 1 ἰῇ γοῦ, Α8 

16 ὈΣΒΠΟ. οδηποί ὑχίης (οΥγ ἔγαϊς οὗὨ ᾿ἰ86 1, 
οχοορὺ ἰξ δοϊάο ἴῃ [816 Ὑἱῆθ, ΠΟ ΤΏΟΣΟ 68} γ6, 
Θχοθρί γὺ 8016 ἱῃ Τη6. 

ΧΙ], 84. Α ΠΘῪ ΟΟΙΠΤΩΔΗΘΙΊΘΠ 1 ρῖγνο ἴο 
γου, 

ὑμδὲ γ8 Ιογθ ΟὩ6 ΔΠΟΙΒΟΣ 88 1 δυο Ἰονϑᾶ 
γοῦ, 

Ι. δ. ΤῊΘ Ἰἰρῆῦ δῃ πο ἢ ἰη ἀκ 668. 
9. Τιδὶ τγ88 [πὸ ἵστιθ ἱρὰ, 
ΧΙ. 10. 1 ἃ τπηδὴ γγδαὶκ ἰη τδ6 ηἰχδί, δ 

βιυτ Ὀ] οἴ, Ὀθοδῦθο ἐμ 6Γ6 18 πο Ἰίρδες ἰο Βὲπι, 
ΧΥΤΙ. 8. ΤῊ '8 ὑπο οἴοΥΔ] 116, (δὲ (ΠΟΥ 

τηϊσης ΚΟΥ [66 [Π0 ΟἿἹΥ ἔστι αοά, 
Απά δοδὰβ ΟἸσιδὶ θοσὰ ἴδοῦ μαβὶ ϑοηΐ. 

1Π, 8. Ἑχοθρέ ἃ Ὥδη ὈῸ Ὀοχοιίοι αὐζαΐπ. 
ὅ. Ἐχοορί 8 τδη Ὀ6 Ὀοροίίθη οὗὨ γϑίδν διὰ 

οὔ 06 ϑ »;Γῖϊ. 
Ι, 12. Το (δοὰλ ΒΘ βαγὸ ῬΟΤΟΣ ἴο ὈΘΟΟΙΙΘ 

186 Β0η8 οὗ αοἂ, ὄὀνϑὴ ἴο ἔδοιλ ἔμδὲ θ6] 16 γὸ 
ΟἹ 8 Π8ΠΊ6, 

ΧΥΠΙ, 34. Βο νὰ τὴ ὙΒΟΙΘ 1 δῃὶ, (Π8ὲ 
ΤΠΕΥ͂ ΤᾺΔΥ ὈΘΠΟ] ἃ ΤΥ φΊΟΙΥ. 

44. Ὑ6 δἴ6 οὗὁἨ γΟοῦΓ ἔδίπον (πο ἀοΥ]} 
---Εὀ Ν88 8 τυ ΓΟΓῸΡ Όσα ἴΠ6 Ὀορίπηΐης. 

ΧΥ. 20, Τἔ ΠΟΥ πᾶγὸ Ρογβοουϊοά π16, (Β6Υ͂ 
Ὑ111 οἰδο Ῥοσβοοῦϊο γοῖι, 

1Π. 16. (οἀ δ8ο Ἰονεὰ ἔδο ποιγὶᾶ, (δὲ ἢθ 
ὅδγνο [ἷβ ΟΠΪῪ Ὀοροίοιη ὅοη, {παὶ ἩΠΟΒΟΟΥΟΣ 
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ΤΉΘ ἔογροσῖ68 οὗἨ μθ80 {πῖηρπ, 1 ἔογροσῖοθθ {ΠΟῪ 676, τουδὲ (45 Ὠζγ. 
ον [88 ἴσο Ὁ] ΤοιΆγ 6) παγθ δαυδ]οα Ἐδίμοῦ ΗδγαουηἘΒ 
δἰ Βα Θ01041 το οὗ {π6 {πιγύθοπι ἢ οΘμίασΥ ; πο, δοοοσαϊηρ ἴο [8 
[λα  ϑῖο4] δοοουηΐ, ᾿ἴπ Δ δρθ Οὗ ἸσποσΆποθ δηα Ῥδγβασγίβια, δὰ Α 
ἴπ ΔΌΣ 1168 411 {Π6 δηοιθηὶβ δῃα τηοάργπβ; ἔογροα (Π6 ατοθοκ δῃά 
1,Δπ δυίβουβ τ βομλ 16 08}1 Ο]488108) ; πα τοῦθ ποῦ ΟὨΪΥ ρτοδῦ ροσίβ, 
δαΐ αἶδο στοαὺ τοδί βοιμδοϊδηβ, οΒγοπ ϊοροσθ, βΘΟρΊΆΡΠΘΥΒ, δβίγο- 
ΠΟΙΊΘΙΣΒ, 8Πα ΟΣ 108, δπἃ ΘΑΡΔΌ]Θ οὗὨ ᾿πβουηρ ἴῃ ΤΠΘῚΓ ΡΓΟΡΘΟΙ ΡΪΔΟ6Β 
ὨΔΙΏ6Β δα δοοουηΐδ οὗ πλ6ῃ, ΓΊΎΘΙΒ, Οἰ 168, δπα ΤΟΘΊΟΠΒ, 60110568 οὗ {Π6 
Βιη 8Πα τηοο, Αἰμοηΐδη ΔΡΌΠΟΏΒ, Αἰτο ταοηίμβ, ΟἸγτωριδβ, δά 
ΒοΙαδη ΘΟΙΒῈ]8: 411 ὙΒΙΟΝ ΠΑΡΡΥ͂ ᾿πΎΘὨΠΟη8 ἤᾶγθ ὈΘ6ΘῺ Β1Π06 60}- 
Βυταθαᾶ ΟΥ̓ ΔβἰσΌπουη1041] οϑΙουΪδοπ8 πὰ [80]68, γΟΥΔρΈ8, ᾿πβου ρ 08, 
Εαδ (Οδριίοϊηὶ, ἔγαστηθπίβ, σρδΠ βοσΙρίβ, δηά ἃ αἰ] σοηΐ οΟἸἸδίοη οὗ 
δΔΌ ΠοΥΒ 1 οαοὶ οὐδποτ. 

ΘΌΟὮ δγὸ (86 ουὐἱάθηοοθθ, θοίῃ οχίοσηδϊὶ δηᾷ ᾿πίοσηδὶ, ἀϊγοοῖ δπά οοἷ- 
ἰδλίδσαὶ, ἴοσ {86 θη 6 Π688 δα Δ ΒΟ Π]οἰἐγ οὗ ἐπ6 Νὸν Τοβίδιηθηῦ; 
Δ ΘῈ Π6ῚΡ Πυμπιῦ 6, ὙϑιοῖΥ, δπα (ὴ6 ΟΧΙΓΔΟΣΟΙΠΑΓΥ παΐυγο οὗ 
ΤΑΔΌΥ ΟὗὨ [Πότ δΓ6 ᾿πραγ ΠΥ ΘΟΠ ΔΙ ΘΓοα, 1Ὁ 18 ᾿ΠΠ ρΟΒ610]6 ποῦ ἴο ΘΟΙ6 
ἴο 118 σον ποῖηρ ΘΟΠΟΙ δῖοι, ΥἱΖ. {μαὺ {86 ὈΟΟΚΒ ποὺ οχίαπί ἴῃ (ἢ 
Νον Τοδίδηχοηὐ ΓΘ ΚΘ ΠΌ1]η6 δη4 Δα οηἴ0, ἀπ ἀγὸ {86 Βᾶπι6 ὙΣΠΠρΒ 
εῤΑβιος ὝΘΙΘ ΟΥΙΡΊΠΑΙΠΥ οοΙμροβοα ὈΥ ἰμ6 δυΐμοῦβ Ο86 πδπλθ8 {δ 6 Ὺ 

Οοερεῖ. 
θο ενϑει ου Ηἰπὶ τηϊσἣς ποὺ Ροσδα, ὈυΣ πδΔΥὸ 
ονοσ δδιίηρ [ἰἴο. 

1. 18. ΝῸ τῇδ μιδιϊ. δοο αοὰ δὲ ΔΩ͂ 
ἔἴῃλο. 
ΧΧ. 81]. Τῶοδο ἰδἰηχϑ ἃσὸ πυὶιίθη, ἐμᾶς 

γὸ τηΐρῆς Ὀοϊίονο [Πδὲ 688 8 10 ΟἸχίδὲ [Π0 
δου οἵ αοἄ, δηὰ δμαὶ με ονίηρ γο ταῖσμς ΒδΥῪθ 

Ἐρώζο. 
ζοίζοι,, ἰπίο [86 ποτὰ, πὲ τὸ σοϊχης [τὸ 
ΓΟ Βίτ,. 

ΙΥ. 12. Νὺ τρδὴ πιδίἢ δϑοὴ ἀοὰ δὲ δΔΏῪ 
ἔποο. 

Ψ, 183. Τθοδο τδΐηβ 1 δυὸ τυ 6 70 
ΜὯο Ὀο]ΐοτο ΟἹ [0 πδιηο οὗ (ὴ6 β80ῃ οὗ ; 
(διαὶ γὸ ΓΙΔΥ ΚΠΟῪ [ἢ δὲ γ86 Βα ΘἴθΓΏΔ] Ἰΐο ; 
διηᾶ δὲ γὺ ΠΔῪ Ὀ6ΙΙΕΥ͂Θ ΟἹ {86 δὴ οὗὨ [6 
δὅοη οὗ αἀοά. 

Ὑ. 14. 1 τὸ δδῖς δηγτπηρ δοοογάϊηρ ἴο 
δῖ5 Τῇ], 6 ὨΟΔΣΟΙΝ τ|8. 

Ψ. 50. Το ϑβοη οἵ ἀοᾷ ἰδ οοπιθ, δὰ Βδιὴ 
Εἴτδῶ τ δὴ πηἀογρίδηαϊηρ, (Βα ἱ γγ0 ΚΠΟΥ͂ Ηΐτα 
ἴδδε ἴδ ἰσυο, ἀῃ ἃ ΜΕ δ΄1Ὸ ἰη δὲτῃ [πὲ 18 ἐγπα, 
ΟΥ̓ΘΏ ἰπ πἷὶ8 βου Φοδδ Οἰγδε. ΤὨ8 15 116 
(τοὸ αοὰ διὰ οἴοσῃδὶ 116. 

1:8 ᾿τουσὰ Ὠἷδ Ὡδη,6. 

ΧΙ͂Ρ. 14. ΤΥ γὺ 6Δ}}Δ}} δοῖς ΔΏΥ (πΐηρ ἰη 
ΤΩΥ͂ ἩΆΤΩΘ, 1 {11} ἀο 1. 
ΧΥΙΙ. 8. Τῆου μαδὶ χἰνϑη Ηἰπὶ ῬΟΥΤΟΣ ΟΥ̓ΟΣ 

41} β65}, [δὲ 6 τηϊσῃς αἷγο οίογ δ] [6 [0 88 
ΤΏΔΗΥ 88 ἰδοῦ μαδὶ χίγθῃ εἰπι, 8, Απά ἐἢϊδ 
ἐδ οἰθσιδὶ 116, ἔδαὶ (ΠΟΥ ταῖϊσς Κηον [ἢ 66 [}|6 
ΟἿΪΥ ἐσαο αοὰ, δηὰ δοδὺ2 (Ἰτὶδὲ ποτ μοῦ 
ιαϑὲ δοηΐ. (Μδοκιρῃξ οἡ [80 ἘΡί5ι166, Ῥχοῖ, 
[0 1 Φοδη, δ866ὲ. 11.) 

. Ῥδσηδσῖχ οἡ Εσοϊοδβ. Ηἱἰδὶ. γοὶ. ἱ, Ὀρ. 38. εἰ δεᾳ. 1.388᾽8 ΔΌΒΟΠΕοΐ Υ οὗ πὸ Νον Τοδία.- 
ταθηΐ, ἐγϑπβδιοὰ ὮὈγ Μτ. Εἰηράοῃ, Ρρ. 1---26. ΜΙ|οΒΔο 8, νο]. 1. ΡὉ. 4--δ4. ΒΕ ΡΘΟΠ Β 
Ἰπίεσηιαὶ Ενίάοηοοδ, ΡΡ. 160---16δ6. ΗδΔΙοδΒ Απδὶγβὶβ οὔ ΟΒγοπΟΪΟΘΎ, το]. ἰΐ. Ὀοοῖ ἐΐ, 

ἀθ Οδῆοῃο, Ρ. 89. Ῥίοίοι, ΤὨδο]οχίο Ομγέξίοηηθ, ἴοσιθ ἱ. "Ὁ. 88. ΡΡ. 687.---692, 5 
Ἐγμερεῖ Τηΐοσρ. Νον. Τοδβὲ. ῬαγΒ 1ἰ1, ΡΡ. 147. εἰ ϑέᾳ. 8.60 δἰθο δ .Ὺ 
ἴ6 Εν! ἀδηοοῦ ἴοτς [δ ἜΠΕΘΒΕΣ οὗ {0 Νοὸν Τοδβίδιηθηὶ ἴῃ Ἀζχ. 

ἸὨΡυΣρἢ, 1821. 8γο. ΒΟΟΚΒ οὗ ἰ)6 Νον Τοδιδσροηί. 

ΘΟΡΙΟΊΒ ἀἰθου δ᾽ Ὁ οὗ 
ΚΒ [πα ἰηῖο 180 
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ΒΕΟΊΤ. 1Π. 

ΟΝ ΤῊΞ ὈὉΝΟΟΒΒΟΡΤΕΒΌ ῬΒΕΝΕΒΥΛΤΙΟΝ ΟΚΓ ΤῊΞ ΒΟΟΚΒ ΟΣ ἸῊΒ ΟΙἿΌ ΑΝῸ ΝΕῊ 

ἘΕΒΤΑΜΈΝΤΆ. 

ΑΥΤΗΟύσΘΗ ἰδ ρΟὨυ θη 688 δηα δα θη το Ὑ οὗ [86 ΟἹΪὰ δὰ Νὸν 
Τοδίδιηθπίβ μᾶνὸ Ὀθθη {μπ8 ΟἸΘΑΡΙΥ͂ Ργουοᾶ, γοῖ ἰδ τῆαῪ ρουπᾶρ8 6 
αϑἰκοᾶ, ψ βοίμον ([ο86 ὈΟΟΚΒ μανα ποὺ ἰοηρ' βῖποθ θθϑη ἀοδίγογοα ἢ Απά 
πποίμον {Π6 Ὺ Βανα θθθῃ ὑγαπβιρ θα ὑο υ.ι8 ἐπέξγο ἀπ ὠποογγμρίεά 3 ΤῸ 
1686 Πα 7168 Ἧ ΓΟΡΙΥ, ὑμαῦ γγὸ αν ϑυϊάθῃοθ, Θα 08} ἀοοίδβινθ δηα 
βα ἀϑέδοίουσυ τ ῖ (μαὺ τ ΒΙ1ΟΝ [68 ἀοιμοπδίγαιθα [Π6 ρσοπυηθηοββ δηά 
Δα οπ οἱἵγ οὗ {86 ΟἹ δαπὰ Νὸν Τοβίδμημθηΐβ, ἴο ὑσουθ ἰ(μδὺ (Π6Υ 
Βανο ἀδβοθῃηάθα ἴο 15 ϑῃέγο δηα ὑποοστιρίοα ἴῃ ΔῺΥ (μϊηρ᾽ πιδίοτιαὶ ; 
-- βιοϊι ουάθποθ Ἰηἀθοα 848 οδῃ "6 δἀἀυοοσα [0Υ πο οἴβοὺ ργοάδυσίοι οὗ 
δη Πα υγ. 

1. Αῃηά, ἢγϑί, εοἰδὰ γοσαγά ἰο ἐδ Οἱά Τεείαπιεπέ, ΑἸ Βουρ {π6 Φ 6 ντε 
Βανα θδθθῃ ομαγροᾶ σι οοττυρίπρ 10, γοῦ [818 Ομδγρα πᾶ8 πόνοῦ ὈΘΘη 
Βυι δϑίδηδἰοά, δηά, ἴῃ ἐλοί, {π6 (ῖπρ᾽ 1861} 18 ΤΩ ΟΓΑ]Π]Υ ἱπηροβϑῖθ]6. ὁ- 
ὭΘΓΆΠΥ Βροαϊκίηρ, ἰδ6 ἀγρυμηθείβ ἩΠΙΟΝ αν ἀδιηοπβίγαίθα ὑπαὶ {π6 
Ῥοπηίαίθυσα (οΥ νϑ ὈοοΪκΒ οὗ Μοβ68) 18 ποῖ, δῃᾷ οου]Ἱὰ πού Ὀ6 ἃ [ὈΤΡΘΤΥῪ 
ἴῃ {86 ἢγβὺ ᾿ῃβίδηοο, ΔΡΡΙΥ͂ δαῦδ!]Υ ἴο ῥγόυα ἰμαὺ {π686 ὈοΟΚκ8 πᾶν μοί 
Βδθῃ ὙΠῸ} δηα ἀοβιρη αΙΥ οογτυρίοα, Βαΐ, ὑο Ὀ6 τλογὰ ραγίϊουϊαγ, 
6 ΤΔΥ͂ ΓΟΙΏΔΙΚ, 

1. 7)αὲ (λεγε ἐδ πὸ ῬγΌΟΓ ΟΥ̓ υδϑϑέϊσε τολαΐευον 9 διιοἢ ργεξοπαρα αἷέεγ- 
αἰϊοη. 

ΤΒο Φὸν8 μᾶνθ ἴῃ ΘΥΟΙῪ 8236 τορεγάοα (86 Ῥοηϊαίουοια 88 {86 ροπαΐηθ δηᾶ ὉΠΟΟΥ- 
τυρίοα ποῦκ οὗ οὴ8 ΕΠ Κ Ὁ Ῥετοὴν Δηὰ πᾶν ΘαΌΔΙῪ τοδροοίθα οΥΘΤῪ ρῥατί οὗ 1. 
Ἰρδοι 1 το γ Βα ταυτὶ ΟΥ οοΥγτυρίοα ἴμ656 τι ηρδ, ἰΠ6Ὺ πουϊὰ ἀουθι}685 
μδνθ ἐχρυηροα ΠΠῸπι ἔπ πὶ ΘΥΘΙῪ χταοϊδίίοη οὗὨ [Δοΐβ δηἃ δυθηίβ, (μα τα] δθα δραίηβὶ 
16 ΒοπουΓ δηά ογοῦ!ϊὶ οὗ ἐμοὶν ηδίϊοῃ. Βοβίθθ, βοὴ οουὰ βυοῦδ δὴ δ σαί! ΟΣ 
οΟΥΓαρΡ ίου πᾶν Ὀδθη οχοουϊοα [0 88 ὑοΐ Ῥοββὶ Ὁ]6, ΒΒβοΥΟΪ δος (86 ἀδδί οὗ 
Μόοβοβ, [ῸΣ ἴπ6 ΠΙΘΙΏΟΣΥ οὗ 86 ἰγαηβδοίϊοηβ σοοογαθα ἴῃ (86 Ῥοπίδίουομ τῶᾶϑ ἴ0οῸ 
Τοοοηΐ [ὉΓ ΒΥ ΟΩ6 ἴ0 νΘπίΓ6 ΠΡΟ ΔΠΥ ΘΟΥΤΌΡΙΟἢ ΟΥ δ] ογδαίίοη, τοὶ ΡΌΌΪΙΟ ποῖο- 
του που]ὰ ἕω σοηἰχεἀϊοίοᾶ. Τθ Ῥρηϊδιουοῖ, ἱπογοίοσο, οουϊὰ ποῖ ἰᾶνο ὈΘοη 
Δἰτογοα οὐ οογστιρίοα δοὸ ἰοηρ 88 Φοβῆυδ δπὰ ὑπδῖ ροπορδαίίοη ᾿ἰνοά, τ ῆὸ τ γα Ζοδίουβ 
ἴον ἴπ6 πουβεὶρ οὗ {86 γα αοἄ. (ΦΔοβὶ). χχὶν. 8] ̓  Ετοσα ἰδδῦ {ἰπη6 ἴο {86 ἀρὰ οἴ 
δυο, [86 15Γ8 6} 1168 γα γα πάθον ἴΠ6 ἀϊγροίΐοη οὗἨ οἷν! σονυθυποῦβ οὐ υάραθ, τ 80 
εὐὐρθ τὴ ΘΥΟΥῪ ἀδῆροῦ ἰη ἀοσίδησο οὗ (Π6 ἔοσπι οὗ ρογυδσηζηθηῦ 6 Δ Πϑμ6α ἴῃ [16 βαοτοῖ 

Ευγίδον, ΕΥ (ΠῸΥ δὰ νι] }}]} οογτυρίοα [86 ὈοΟΚα οὗ ἐδ6 ΟἹ Τοδίδιηθαῦβ ΒΕΡΟΒΕ 
ἐλε ἐϊπιο οΥΓ ΟἈγίδὲ απα ἀὶδ ἀροδέϊοε, ἴ.6 Ῥγορβμοῖβ ψβοὸ Βουγίϑθοὰ ἴτοπι β'ίδιγυθὶ ἴο 
ῬΜαΙδοδὶ, πὰ τ8ο 6 Γ6 ΠΟΙΓΒΟΥ βίον ΟΡ {ἰπηἃ ἴῃ γοργουίηρ {86 81η8 Ὀοΐἢ ΟΥ̓ ΓΌΪΟΓΕ 
δηὰ δι᾽ θοίβ, που ὰ ποῦ ἤδνθ ῃὑϑϑβθὰ οὐδοῦ 80 δοίῃουδ δὴ οἴδβησα ἴῃ βἰἴθῃοθ. Αἴἶδσ 
1:6 δορδγδίίϊοη οὗ (86 ἴβη {ἰγθεβ, δὲ ᾿ϑαϑῦ, {86 Ὀοοκα οὔ Μοβοβ ποσθ Κορὶ ἷπ {86 
Κιίηράοπι οὗὨ [δγδοὶ ; δῃὰ [ἢ68 ΤΊ ΔΙΓῪ ἰμδὺ οοη(ἰηυρα ἰο Ββυθβὶϑὺ Ὀούτγοθη ἔδο Κιίηρ- 
ἀοπιβ οὗ 19γδεὶ δηὰ 9 υἀδὴ 88 ἃΠ ἸΠΒΌΡΟΓΔΌΪΘ ὉΔῚ [0 ΔΏΥ ΘΟΥΤαυρίϊοη οὐ Αἰ ογαιοι ; 
ἴον ἰζ οουἱὰ ποὺ Ὦδνα Ὀθοη αἰϊοτωρίοα 'ἰπ οἶον Κιίηράοιι τι πουΐ ορροβίοη δπὰ 
ἀεοἰοοξίου ἴτομι ἴπ6 οἰδ θοῦ, οὗ πο βοῦλα ποῖϊΐοθ τηυδὲ ἕδνα Ὀδοη ἴδίκοη ἴῃ {ποὶγ Β15- 
τοτῖοδὶ Ὀοοκβ. Βοβίάβ, ᾿ξ 6 ΟἹὰ Τοβίδιμθης δὰ Ὀδθῃ οογγυρίοα ἴῃ 86 {ἰπλ6 οἱ 
9ο68βὺ5 ΟΝ γδὲ απὰ ἢἷ8 ἀροϑι[6β, 6 ὅενγ8 οουϊὰ ποῦ Βαᾶγα ραββϑοὰ πἱίμβουΐξ σθῆϑυγα ἔῸΠΣ 
οὶ τῖο το υκοα {δεῖν ὈΥΡΟΟΥΘυ, ἱπογοάυϊιγ, δὰ πὶοκοάῃοθθ ψπἢ 60 τυοἷ 
Βονοσιίγ. [1 {ποτ ἰδ ὈΘΘΠ ΔΩΥ δἰϊογαϊϊοι οὐ οοτττρίίοη, ἰδ ταυϑὲ Ββανα Ὀθϑῃ [88 
ἩΟΥΚ ΟἸἾΠΟΓ ΟὗἁἨ 0.6 ΟΥ οὗ πιαπῷ Ῥογδοῦβ. [Ὁ οαπηοῦ Ὀ6 οσοηοοίϊγοα [Βδῦ ΔΗΥ͂ ΟΠ6 Ρ6γδοη 
οουἱἹὰ ἀο ἰὺ, πίΒουΐ Ὀοησ οχροϑϑὰ ; πὸ {πδῦ ΔΩ οὯ6 οουϊὰ μαννα υδηγ οηουρῇ ἰο 
Ἔχροοὶ βυροο88 ἰῃ δὴ δὐἰϊειηρῖ 0 αἰΐασ (δοΐ ἰῇ 8 ὈΟΟΪΚ 80 πηΐνογαδ! γ τοδὰ δὰ 80 
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τπιποΐ οδἰδαπιθὰ, ΤῊ ὉΜΊΥ οὗ ἀοοῖρση, (6 φογτοθροηάθηοα οὗ δϑιϊπιθηί, δηὰ {86 
ὈΠΙΌγΙ Γοΐδγοῃσα ἴο ἐπα 8816 (Δεῖ8, τ ὨϊοὮ 8.6 ΟὈΒΟΥΥΔΌΪΟ ἐτουρμοαυὶ [86 ΟΙὰ Το5- 
ἰδτιθηῖ, ΟΣ Ὁ] υ8 ἴο ἱτπιδρίηρ [Π8ὲ ππαην ὝΟΓΘ ὈΠΙΘα ἴῃ ΟΟΥΤΌΡΟΙΩΡ ΟΥ Δ] ουηρ δῇ 
τὰ οὗἶς. [Ια ἃ τογὰ, Ὡ0 τϑῃ ΟΥἹ ΠΌΠΙΌΟΥ οὗ τθη οου]ὰ 6 8 δἰἱθηρὶ οὗ {815 
1π4 πιπουΐϊ Ροΐηρ ὀχροδοά, ΝῸΓΡ ἰδ 10 τα 008] ἴο δΌΡροθϑο, ὑπ ΒΠΥ͂ ΤΏ8} ΟΥ ΠΌΠΑΘΟΥ 

οὗ πιθη οουἹὰ μανα ΘΑΡΘΟΙΥ οοπιροίαηί ἰο οἴἶδοὶ δυο ῖ ἃ ἀδδῖσηι, νῦο που]ὰ ποὶ 4180 
δανα βαα {88 βθηβα ἴο οὔθϑεσυβ 6 πϑοθββ Υ οὗἁὨ τηβκῖπρ' 10 ΤΩΟΓΘ ]6 ἴο 186 
ΠΑΪΌΓΑΆΙ ἐδ ρο 8 οὗὨ στηδηκίηά, ἴῃ ογον (Βδὺ 1ὑ τιὶσμὲ οὈϊδὶπ ογοάϊξ ἴῃ [6 που]ὰ. 

᾿Αραῖη, “{ 186 ΟἹὰ Τοοίδιημοπὶ Βα Ῥθθη τυ ]αύθὰ οὐ οοττυρίεδα ΑΥΤΒΒ ἐλ δίγίλ 9 
Ολγιεῖ, οαἱ οὗ τηΔ]οα ἴο 86 ΟἸΣ δι 88, ἀπὰ ἢ ΟΥΟΣ ἴο ἀερτῖνα ἴμοπὶ οἵ τηοηΐδ 
δηὰ ον  ἀθποαβ [ὉΣ ῥγουϊηρ (δεῖν σοὶ σίοη, 186 18 του]ὰ ὑπαυοδιϊοΔΌΪΥ ἤανα 6 Χ- 
Ρυπροα ΟΥ̓ ἔα] δ᾽ δὰ ὑμο88 τηθηλ ΓΑ ]6 ργορὨθοῖθθ οοποοχηΐηρ ΟἸγὶϑὲ π ἠοῖ ὍΘΙ 80 

ΠΥ οεἰϊοὰ ὈΟΣΓΒ ὈΥ ἷπι δηὰ ὈΥ 818 δροβίϊθοϑβ' Βυΐ πο ϑβυοὶ ΟὈ] Γαΐ οπ ΟΥ 
ΔΙ [ΟΥΔΊΊΟΩ 8.45 ἜΥΟΣ ὈΘΘῺ ἸηΔ6 ; ΟἹ (ἢ6 ΘΟΠΙΓΆΓΥ, 086 ὙΘΥῪ ῥὈδάδαροβ ἢᾶνο σοηϊπυσὰ 
ἴῃ {πεῖν οὐἱρίμδὶ ρυγιγ, δη ἃ 8.6 βοιῃθίϊπλθδ ἸΏΟΣΘ ΟΧΡΓΟδδ ἴῃ (δ6 οτἱρῖπαὶ ΗΘΌΓΣΟΥ 
ἰοχί {88 ἰπ (86 ΘΟΣΩΠΊΟ. ἰΥΘΗΔΙΔΙΟΏ. 

2. 7 7αεί, ποίέλεῦν δοίοτο ποῦ αὔἴον ἐδλο ἐΐπιο 9.7 ΟἈγιδί, οου ]α ἐΐδ ὕειυε 
εὐττιρέ ΟΥἨὨζαϊεν ἐλε Ηδούτειο ϑογίρξἔιμγοα; ΖΌΥ, 
{πὶ ΒΕΡΌΟΒΕ ἐλαΐ ευεπί, (80 Τοραγὰ ὙΒΙΟ τγ88 ρα]α ἴο (ποτὰ ὈΥ (86 

6,78, ΘΒΡΘΟΙΆΙΥ ἰοὸ (86 ἴατν, σου γθη ον ΔΩΥῪ ΤΟΣΡΌΣΥ ΟΥ τρδίθσιαὶ 
οὔδησο ἴῃ {Π6 17 Θομύθηϊϑ ᾿τ ΡΟΒΒΙ0]6. 

ΤΊ ἰδ μανυΐϊηρ Ὀθοὴ (86 ἀοοὰ ὉῚ τ ΒΟ {86 Ιαπὰ οὐὗἁἩ ΟἈὀδζδδῃ νϑ αἰνὰ δηιοη 
(86 [βγϑοὶῦθβ, ἰὉ 18 ἐπ ρσο δ Ὁ ]6 (δαὶ {818 ρθορ]θ, ψγβοὸ οβϑοὰ {ἐμαὶ ἰδηά, ποῖ! 
Βυ δον ὁ ἴο Ὀ6 εἰίοσοὰ οὐ ζαϊεἰδεά. Τθα ἀϊδιϊηοϊίοη οὗὨ ἐμ6 ἵποῖνα ὑσὶ 68, δηᾶ ὑπο ῖν 
δοραζϑίθ ἰηζογοβϑίδβ, τηδᾶο 1 πόσο ἀἰ σου] ἴο ΔΙ ΓΘ. ἐμ ῖγ ἰανν ὑΒ δὴ ἰδ δ οὗ οἴ ΒΟῸΣ πδίϊομδ 
1688 ᾿οϑίουϑ τπ8η [86 968. ΕὈτίδοσ, αἱ οοσίδίῃ διδίθα ϑθ ΒΟΉ, [8.8 ᾿ᾶνγ γγ88 ῬῈ Ὀ]1ΟΪΥ 
τεδα Ὀοΐοσα 811} (86 πῇ σὲ ΟΥ̓ Ἰετδοὶ ὃ; δῃὰ ἴδ γγδδ δρροϊῃηιδὰ ἴο Ὀ6 Κορί ἴῃ {86 διξ, 
ἴου ἃ οοπβίδιῦ θη τ δὶ ἀραϊηϑὺ ὑΠ086 Ὑθ ἱ 1ι.23 ὙΒοῖν Κη νᾶϑ γοαυϊγοὰ 
ἴο εογίξε λέτε α οορν 97) ἰλὶδ ἰαιο ἵπ α δοοῖ, οἱ 977 ὑπαὶ τ ΒΙΘΒ 18 δεϑῦτο ἰλο ργίὶεδές ἰλε 
]ευϊίεε, απαὶ ἰο τεα ἱλογείῃ αἷΐ ἐλὸ ἄανψε οΥ ἀὲδ “ἶ 765; (μοὶν ῥσίοδίθ 8180 ὝΘΓΟ Θοτὰ- 
ταδηἀοα ἰο ἐεαοὶ ἐλο οἰιϊάγοπ οΥἹὈὙ ]εγαεῖ αἷ ἐΐλε δέαίμίεα, ιολίοὶ ἰλὲ Σογά λαά δροΐεδη ἰο 
ἰλεπι ὃν ἰλε λαπά οΥ Μἤοδε 4 ; διὰ ρδγθηΐδ γα ομαγρθαὰ ποὺ ΟΠΙΥ 0 πλρκα 1ΐ ἔμ, αν 
ἴο ἰδοιιβοῖνοδ, Ὀυὺ 4180 10 ἔθδοῖι [Ὁ αἸΠΡΘΏΓΥ ὕο {πεν Ομ] ἄγθη ὅ : Ὀοβίἀθβ Ἡΐοδ, ἃ 
ΒΕΎΟΤῈ ὈΓΟΒΙ Ὀἰὑἰο Μ͵ΔΔ δηποχοα, δραϊηβὺ οἰ Πο τ τλαϊκίηρ ΔΩ δα! οη ἴο οΥ ἀϊπιϊπα- 
ἰἴοῃ ἴσοπι [86 αν δ ΝΟΥ δύο ργθοορὶδ 88 (686 οου]Ἱὰ ποῦ ἢανα Ὀθοη σίνοη ὈΥ 88 
παροδίοῦ ὙΠῸ γγ88 δ ἀηρ ἴο 1, διὰ νῆὸ πουἹὰ νεϊβὰ ππθπ ἴ0 ἰογμεὶ σδῖβορ ἔδδῃ 
δη]οΐη ἔπθῖὴ [Ὅο ΓΤΟΙΒΘΙΒΌΘΥ ἴδ; [ῸΓ, 88 81} {πΠ6 ρϑορὶβα σοσα οὈϊσοὰ ἴὸ Κπον δηὰ 
Οὔϑετσγα ἴΠ6 ΔῊ ὉΠΔΘΟΡ ΘΟΥΘΙΘ ῬΘΠΏΔΙ 165, ἰΠ6Υ ΓΘ ἰπ 8 ἸΏΔΏΠΟΡ {86 ἰτγυίοοβ δῃὰ 
δυλταϊδη8 οὗ ἴΠ6 ἰανν, 88 ὙΠ6}} 85 (86 ῥτὶοβϑίβ πᾶ 1μονθ8. ΤΏ ρϑορίθ, γοὸ ψοτα ἴο 
(οΔοῖ ἐμ αῖτ οἰ] ἄσθη, τοσδὲ δᾶ να Βα οορίο8 οὗ [ἴἴ ; {μ6 ρῥχιοθβϑίβ δῃὰ 1 θυ 68 πλιιδὲ μανο 
διὰ οορῖο5 οὗὨ ἰδ ; δηὰ {πὸ τηδοϊβίγαῖθβ τηυδὺ μανὸ ᾿8α ΘΟΡΙ6Β οὗ 1, 8286 Ὀοίηρ [86 ἰδνν 
οὗ {86 Ἰαπὰ. Εὐσίμον, δου ἔπ 6 ρϑορὶθ σοσα αἀἰν! θα ᾿πίο ὑτνὸ Κιηράοχηβ, θοὶλ {δ ὸ 
Ρθορὶα οὗὨ 18γ86] δὰ ἰῃοβα οὗ υάδῃ 5}}}} χοϊδιποά 116 ϑᾶτηθ Ὀοοϊς οὗ ἱῃς αν; δηὰ 
δ τἰναὶ Ὺ ΟΥἩ ΘΑ Υ ἰδαὶ βυθδἰδιεα Ὀοίνγοοη ἴῃς ἔπνο Κίηράοχῃβ, ργευβῃηίθα οἰΐμον οὗ 
ἴδοτ ἴσοσα δἰ οσίησ οὐ δ άϊηρ ἰο ἐπα ἰατ. Αἰἶοσ ἐδ 168. ΘΙ ΟΑΥΤΙοα ολρίϊνοδ 
ἰπΐο Αβεγσῖδ, οἵδ ὺ Ὠδ 08 ὙΤ ΣῈ μἰδορα ἱῃ {86 οἰἰϊ68 οἵ ϑδζωδσίδ ἴῃ {μϑὶγ δίβδα ; δηὰ 
1.6 δδιρασι δ γοοοϊνοα (86 Ῥρηϊδίθυςν, Οἰ ΠῸΥ ἴγοιῃ 1Π6 ῥσὶθϑὶ Ἧ8Ὸ τᾶ8 δοῃὶ Όγ 
ογον οὗἉ ἴδ Κίηρ οἵ Αδϑυσῖβ, ἴο ἰπβίσυοί ἐπδυὶ ἰῃ 106 παπποῦ 977 ἐλ Οὐ ὁ ἰλε ἰαπὰ ἵ, 
ΟΥ̓ ΒΕΥΘΙᾺΪ ΥΘΔΓΒ δἰ ΓΤ ΑΓΒ ἔτοσι ἴΠ6 μαπα8 οὗἨὨ Μαμπδββοὶι, [8 δοη οἵ Φοϊδάδ {μ6 Εἰσὶ 
Ῥτοϑέ, τὸ γγ85 ὀχ ρϑ θὰ ΠῸπι Φ6γυβαϊοι ὈΥ ΝΟΒΘτδὮ, ΓῸΣ τρδσυγίηρ [86 ἀΔΌΡὮΓΟΥ 
οὗ Βαηθα]]αῖ, (86 ρονοσθοῦ οὗ ϑ'διηδγια; δηὰ Ὑῶὃὸ ταϑ οοῃδιϊ αϊοὰ ὈΥ Θ'ΔὨ 0 811δὲ (86 
ἔγβι ὩΣ Ῥσῖθδὶ οὐ {μ6 ἔθαρ!α αἱ ϑδιιδγῖβδ Νονν, ὈΥ Οπ6 ΟΥ̓ ΡΟ οὗ {8688 πηβ8Π8 
1.6 δεαιιυιίδηϑ δα {π6 Ῥοπίδίουσι! 88 νι6}} 88 186 96 00Ὁ: Ὀσὺ ὙΠῸ [818 ἀἰδδγοποο, 
ἰδδὲ ἴα βασοδυ δη Ῥοηίδιθυοἢ τγ88 ἴῃ {μ6 οἷά ἨΘΌΓΘΥ ΟΥ ῬΒΘΠΙΟΔῺ ομαγδοίοσα, ἴῃ 
ἩΔΙΟΒ 1ῦ ΣΟΙ ΔΙ ἢ8 ἴο {818 ΑΔΥ ; ὙΒΟΥΘΑ5 ἴ86 9018} ΘΟΡΥ Ἠώ5 οβδηρθα ἰηἴο Ομ δ] 66 

1 Ὅκαϊ, χχχὶ, 9---18.; Φοαῖι, Υἱῖϊ. 84, 8δ.; Νοῖι. υἱῖν, 1--ὅ. 2 Ὁοσαῦϊ. χχχί. 86. 
8 Ὁ αὶ. χΥὶ!. 18, 19. 4 Τονϊϊ, χ. 1]. 8 Τγ)οπῖ. νἱ, 7. 6 Ἰ)εῦϊ, ἵν. 2. χιὶ, 833. 
7. 8 Κίηρβ χυὶϊ, 27. 
5 ΝΟΙ,, χἰϊ, 28. Φοβθρῆιδ, Απί. υἀ, 110. χὶ, ς. 8ι Βρ. Νυπίοιν᾽ 5 οιϊκα, υοἱ, ἱ, Ρ. 33. 
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οδαγδοΐοσα (ἢ ἩΒΙΟΣ 1Ὁ 8130 Σουλδῖηβ ἰ0 {818 ἀι7). ἩΒΙΟΝ ΓΟ ἔδῖγον δηὰ οἴδαγον ἐβδη 
[86 Ηοῦγον, [86 εν) δανίηρ Ἰοαγηθα {π6 ΟὨδ]άθο 1] ἀατίηρ ὑμοῖγ θαυ ΠΥ 
ΘΑΣβ᾽ δῦοὰα δὖ Βαδθγ]οη. 6 ἠοδίουδΥ δηὰ βαϊγοᾶα, τος δυθεϊδιθὰ Ὀοΐνθθι [86 
Ἴπε δηὰ ϑϑδιηλδυ λη8, τηϑδ ἰΐ ἐπι ργδοί! Δ Ὁ]6 0 ΘΙ ΌΒΟΥ Ὡδίο. ὅο ΘοΥτορὺ ΟΥ ΔΙ ἴον (86 
ἰοχὺ ἴἢ ΔΏΥ τιη οὗ οοῃβοαυθηοα τἱπουΐ οογίδίη ἀἸἰΒΟΟΥΘΣῪ : δηὰ ὑμ6 σοποσγαὶ ἄρτοο- 
ταθπΐ Ὀοίνθοῃ ἰδ6 ΗΘΌΓΟΤΥ δηὰ δδιιλαυδηῃ σορίο8 οὗ {πΠ6 Ροῃίδίθυοι, τ οἷ ΔΓΘ ΠΟῪ 
αχίβῃηϊ, ἰ8 βυοιι, ἃ5 Ὀ]ΔΙΠΪΥ ἀοιποπδίσαῦθβ ὑβαῦ 180 οΟρὶθ8 ᾿ΟΓῈ ΟΥ̓ΘΊΠΑΙΪΥ (86 βᾶπιθ. 
ΝΟΥ οδῃ 8ηγ Ὀοίίον ουάδῃμοο 06 ἀοδὶγοα, ὑμαῦ [6 76 ν 188 Β[0]685 αν ποῖ Ὀδθθι σοΥ- 
τυρίδὰ οΥ ἰηνετροϊαιοα, {μ8η (18 ὙΟΥῪ ὈΟΟΚ οὗὨ [86 αυιδυ θη; ὙΒΊΟΒ, ΔΌΣ πιΟΥΘ 
τῃ8η ἔπο ἱμβουδβαηὰ γολγϑ᾽ ἀἰϑοοσὰ Ὀθίνγθοῃ {86 ὑπὸ παίζοῃβ, νΑΣΊ68 88 {1116 ἔγοπι [86 
Οἶδα 88 ΔΩΥ οἰδϑδίο διιίθμοῦ ἴῃ 1688 ἰγδοὺ οὗὨ {ἴπ16 ᾿ι88 ἀϊδαστοοα ἔτοσι ἰἴ86 1 Ὁ 186 ᾽)ῃ- 
ΔΥΟΪἀΔΌ]6 δἰ 08 δηὰ πιϊβίακοϑ οὔ 50 ἸΏΔΗΥ ὑΥβη βου θοσϑ.Ἶ 

Αἴἶἴοσ ἰδ σοϊυση οὐ 186 96 νγ8 ἔγομι {π6 ΒδΌΥΟὨ ἰδ σαρε νυ γ, (86 ὈΟΟΚ οἵ [86 ἰανν, 
δηὰ {Π6 Ῥτορμοῖθ, τ γα ΡΟ οἷν τοδὰ 1π {ΠΟΘΙ ΒΥΠΑρΌβΊ6Β  ΘΥΟΓῪ ϑαυαι -ἀδγῆ; 
ἩΒΙΟΝ 88 δῇ Ἔσο ]οηΐ τηοὶμοὰ οὗ δβοουγίηρ (ΒΘ ῬυΣΊΌΥ, 88 γγ76}1 88 οὗ οηΐογοϊηρ 6 
οὐβογναίίοη οὗἩ (6 ἰαν.0 ὙΤὴὰ ΟΠδ] θα ῬΑΓΑρΡΏΓαΘΟΒ δῃὰ {π6 ἰσαπβίδιοη οὔ (86 ΟἹὰ 
Τοοίδιηοηῦ ᾿Ἰπίο ατοοκ, ΒΟ ἢ 6ΓῸ ΔἰΌΟΥ ΤΆΣ 5 ὨιΔ6, ΘΓ 80 ΤΥ Δα ΟῊ8] δοο- 
τἰτ686. ΤῸ {8686 ἴδοῖθ τύ τηᾶυ δα, ὑμαὺ {Π6 τούθσγοηςα οὔ ὑπ 96 })}718 10 ὑδοὶγ βαοσϑὰ 
ἩΥΣ Ώρ8 18 ἈΠΟΙΒΟΣ συδγδηΐδο [Ὁ [μ6ῖγ ᾿ηὑΘρΡΤΊΥ ; 80 στοδὺ ἱπαἀθροα νγγᾶ8 (Παῦ ΓΘΥΘΣΘΏςΘ, 
{μπδῦ, δοοογ πη ἴο ἴδ6 βίαἰοιηθηίβ οὗ ῬὮ1]Ὸ δηὰ “οβθρδυβ5, {86} που]α βυ δι. ΔΏῪ 
ἰογτηθηίβ, δὰ ουθὴ ἀδαίδ ἰὑ861 ἢ, ταῦμοσ ὑπδὴ οἴδηρο ἃ βίῃρ]θ ροϊηὶ οὐ ἰοία οὗ {Π|6 
ϑογρίατοθ. Α ἰδνν 88 880 οηδοίβα ὈΥ ἰδθῖ, ψ οι ἀσποιηορα Βῖτ ἰο 6 σΌ ΠΥ οὗ 
ἱποχρίϑδοϊα βίη, γῦο ββου]ὰ ἢ τὸράσσν ἴο τιλκο {86 58] ρπιοϑὲ ῬΟΒΒ1 016 δἰ ἱοσαϊίοη ἴῃ 
μεῖς βαοσοὰ Ὀοοκβ. Τμ6 δον δα ἀοοίοτβ, ἔδασίηρ ἴο δὰ δὴγ ἰμίηρ ἴο {86 ἴδνν, 

(δοῖγ οσῃ ΠΟΖΟΙΒ 85 ὑγδαϊ 08 ΟΥ ΧΡ Δα ϑΟῺ8 οὗ ὃ ; δηὰ Ὀοϊῃ Φ68ὺ8 ΟἸγὶϑὲ 
δηὰ ΗΒ Βροβί!ββ δοουδοᾶ δ6 ὅονγα οὗ δι ογίδιπίηρ ἃ ρχο)υάϊοοα γτορατὰ [ῸΓ [8066 ἴσα» 
ἀϊεομβ, Ὀὰδ [ΠΟΥ Ὥθνοῦ ομαγροᾶ βοτὰ πὶ ζΔ] δι γίπρσ οὐ οοσταρίηρ (86 ϑοτίρίυγοδ 
1βουιθοῖνοθ. Οἡ (Π6 σοπίσζασυ, ΟἿ γὶδὺ ὑτροᾶ τπδπὶ ὑο δεαγοὶλ ἐλο ϑογίρίμγθ8 4; π ἘΙΟΣΝ 
6 ἀου 01688 σου ὰ ᾶνο βαϊα τι βοὴ οδυθοη 1 ὑΠ6Υ Βδὰ Ὀδοη [8[διθ 6 ἃ ΟΣ ΘΟΓ- 
τυρίοα ; διὰ πα ποὺ ΟἹΪΥ Γαίου ἴο {π6 οι ρίυΣοΒ 'ῃ σοηοσαὶ, Ὀὰὺ ΔΡρΘδ18 αἰγοοῦν ἴο 
τὰς ψιιηρδ οὐὁἨἩ Μοβοβι [10 18 αἷϑδο Κπόονσῃ, ὑδας ἀυγίηρσ (86 ἄπιο οὗ Ομ γῖδὲ (μ6 δ ον8 
ΜΓ αἰνιἀ6α ᾿ηΐο γαγίουδ βοοίβ δῃηα Ῥδγ( 168, 680} οὗ ποτὶ ταϊομβοα οὐοσ ἴμδ6 ΟΙΒΟΙΒ 
ψ 1} (86 ρτοαύοδῦ 6 ΔΙΟΌΔΥ, 80 88 ἰ0 ΓΟΏΔΟΡ ΔῺΥ αἰϊδηιρῦ δῦ βυοὶ ζ]5᾽ Ποδίοη ΟΥ̓ ΘΟΓ- 
τυρίίοι υἱοῦ !Υ ἱπιργδοι δ Ὁ ]8. ϑῖποο, ἔπθη, ἔπ 6 νγ8 οου]ὰ ποί ΓἈΙΒΙῪ οΣ οογταρί 
6 ΗΘΌΓΣΘΥ δοσιρίυσοβ δε Όγ6 ἴμ6 δανομί οὗ ΟΒγῖϑί, 

[11.1 δο μεθ 7 ἀσ676 ἐδέ8 ιογίἐπφ5 ζαϊβ θα ΟΥ σογτιρίοα ΑἘΤΈΕΒ ἐΐδ 
διγίδ 9.|,}Μ Ολγίβί. δ τῷ 

ΕῸΣ, βίποα ἐμαὶ δυβηΐ, (δε ΟἹ] Τοβίδιηοπῦ 888 Ὀθθη ᾿οὰ ἴῃ Βἰρῇ οϑέθοσα Ὀοῖὰ ὉΥ 
ενδ δηὰ Ομ γδιίδηβ. ὙΤΠ6 6008 4180 1γοαυ 7 βυβογοὰ τηλγίγγάομλ (ὉΓ {μοὶ 
βου ρίαγοθ, Ἡ ΒΙΘΒ ΤΠΘΥ που] ποῖ μάνα ἄοπο, μαὰ (6 Υ βυβροοίοα βοτὰ ὑο αν ὈΘΘῺ 
οοΥταρίοα ΟΥ αἰϊοσγεὰ. Βϑβίθβ, ἔπ6 ον ἀπὰ Ογ βυϊβη8 Τ6Γ6 ἃ τηυΐυλ] συδτὰ ἀρο 
Θδοῖ οἴ οΡ, Ἡ ΒΙΟΒ τηυδὺ ἤν Σοηἀογοα ΔΏΥ πηαίογῖαὶ ΘΟΥΤΌΡ ἴοι ἐπ ροβδι ὈΪ6, [ἢ 1 δα 
θ6θὴ δἰϊοιηρίθα ; ον 1 βυοῖ δὴ δἰἰθηρὺ μδὰ Ῥδοῃ τηδᾶθ ὈΥ (δα υεισα, [ΠΒ6Υ που]ά 
δδᾶνα Ὀδοη ἀοίοοϊοα ὈΥ {6 Οτβίϊδπβ. ὙῈ δοσοι ρΒηπηθηΐ οὗὨ βυοΐδ ἃ ἀοβίρτι, 
ἰηθοοάᾶ, σου]ὰ δανα Ῥθθῃ ᾿πηργϑοί 8016, ἔγοπι [86 ἸΠΟΤΆΪ ἱτωροββι ὉΠ Υ οὗὨ [Π6 «6018 
(σδὸ σοσο ἀϊϑρογβοα ἴἢ ΘΥΘΣΥ͂ ΠΟΌΠΙΓΥ οὗὨ (86 (δὴ Κπότ τονἹ) Ὀδίηρς δῦϊο ἴο 
οΟ]]Θοὐ 411 86 ἴδῃ οχίβιηρ οΟρῖθ8 Ὑ]} {π6 ἱπ οπίίοη οὐἁἨ οοσγτυρίϊηρ᾽ ον Αἰ δι γι 
πολ. Οἡ [δ6 ΟἾΕΣ Βεπά, 1 ΔΩΥ ϑυοῖι δἰἰδπιρὲ μδὰ Ὀθθη τηδὰθ Ὁγ 16 Ολνγίφέαπς, ᾿ὶ 
ΜΟΙΪα Δββυγο Υ Βανα Ὀθοη ἀοίροϊθα Ὀγ 16 0.8; ποῦ οουἹὰ ΔΠΥ δυο ἢ δἰϊοπιρὶ 
ΠΒΤῸ ὈΘΘῃ τηδᾶ ὈΥ ΔΩΥ͂ ΟἾΒΘΙ ΠηΔῺ ΟΥ ῬΟΑΥ ΟΥ̓ τηθη, πὶ βουῦ Ἔχ ρόϑυσθ Ὀοΐα ὈΥ «{6Ὑγ8 
δηὰ ΟἸ τ βιδη8. 

8. Τηο δαμασαῦ]θ «σγοοηιοπέ 9 αἷΐ ἐΐδ6 ἀποεΐεπί ΤΡαγαρἦτγαβεε απά 
Ῥογδῖοπϑ 5, δῃα οὗἉ {Π6 τυ] ηρΒ οὗ Φόβορδιβ, πιὰ πο ΟἹὰ Τ᾽ οϑίδιηθηΐ 88 

1 Ὧν. Βοπεϊογ ΒΒ ΒοπΑσκ5 οα ΕΥΘΟΙΝηκίηρ, ρΡασί 1, τοιηδιῖς 27. (νο], ν. Ρ. 144. οὗ Βρ. 
ἘΔ ΔΟΙΡΒ 8 Ἐπομϊτ ἀϊοη ΤὨθοϊοχζίουμ), ϑνο. Οχίοσγα, 1792.) 

3 ΑοἰΒβ ΧΙ, 14, 1δ. 27.; Ιλικὸ ἰν. 17-290. 
8 ῬΉΠΟ, δραὰ Ἐπ5Ο Ὁ, ἀ6 Ργῶρ. Ενδηρ. 110. Ὑἱ}}, 6. 3. Φοβορῆμδ οοπίτα Αρίοη. 1ἰὉ. ἱ, ὶ 8. 
4 Ζοἢη νυ. 39. 5. ΦόΉδη γ. 46, 47. 
6 Το ΟἹὰ Τοδίδιηθηΐ ᾿δ8 Ὀ66} ἰγϑηβιδίοα ἰηϊο ἃ στοαὶ ὨππΡοΣ οὗ ἰδηριακοβ; Ὀαὶ {10 
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ἰΐ 18 ΠΟῪ οχίβδηΐ, ἱοροίμον στ {π6 αυοίδίϊοιϑ Ἡ ΏΙΟὮ ἀγα δ ἔσο ἰξ 
ἴῃ {μ6 Νονν Τοβίδμηοηΐ, ἀπ 1ῃ {μΠ6 τυ ηρΒ οὗ 4}1 δρϑβ ἴο {86 ργϑδϑηΐ 
Ππ|6, ἕο δα δ ἴο ᾿Ἰπάπ]σθ ΔΕΥ ϑυδβρίοϊομ οὗὨ ΔΩΥ τηδίθγαὶ ὀοσταρίίοη ἴῃ 
{88 ὈοΟΪΒ οὗ {μ6 ΟΙά Ταοδβίδιμθηΐϊ ; δμὰ σίγα 18 ΘΥΘΥῪ ροββϑὶ 016 θυϊάθμοθ 
οὗ τυ μιοὴ 8 βυ]θοού οἵ {18 ΕΙπα 18 ΘΆρ80 6, ἐδμαὺ 686 Ῥόυοκβ ἃσα πον 
1Πη ΟἿΪ ι8η68 ρΟΠυΪΠ6 δηα πηδαυ]ογαίοα, 

4. Τμαϑι]γ, {π6 «σγοοπιοπὲ 9 αἷΐ ἐδο ΜΜαπιιδογὶρές 9. ἐλε Οἷα Τεεία- 
᾿πεπὲ (Δτλου Πρ [0 ΠΘΑΣΪΥ οἴου μυπάγοα δηᾶ ΕΠ γ),, τολίοὐ αγὸ ἀποιοπ 
ἐο ὅδε εχίαπέ, ἰΣ α οἶδα τοῦ 9 ἐΐς ποογγμρέεα ργεβεγυαξίοπ. 

ὙΏΘδ6 τη ΏβοσΙρίβ, ἰπἀθ6 64, ΔΥῸ ποὺ 41} δῃεῖγο ; δοπ1θ δοηΐδὶῃ Οη6 μαζί δῃὰ βουλθ 
ΔΟῖμοσ. Βυῖ 1Ὁ 15 δοθοϊ αὐο  γ ̓ πηροββι]6 μας σόν ταδηυδβουρί, τοί μον ἴῃ [}6 
οΥῖρτηδὶ ΗΘΌΓΟΥ ΟΥ ἴἢ ΔΩΥ δηοίθηῦ γϑγϑίου ΟΣ Ῥδγαρῆγαβο, βου] οὐ οου]ὰ Ρ6 ἀδ- 
εἰρποαΐν αἰϊοτοὰ οὐ (ΑἸβιβοα ἴω (μ6 δαπιθ ραδβαρθβ, πὶϊΐμοιςξ ἀδίθοίίομ οἰἴμοῦ Ὁ 76:8 
οΣ Ομγιθδηβ. Τῃδ τοδητϑοσρίβ ΠΟῪ δχίδηϊ δγθ, δοῃ θβϑθαϊυ, 1140]6 ὑο οὐ ΤΌ δηθὰ 
ταϊβίβκοβ ἤγουν ὑπ σΔγΘ θββηθβδ, ΠΟρ  βΘΠΟΘ, ΟΣ ἸΠΔΟΟΌΤΔΟΥ οὗὨ ΠσοΟργὶδίδ:; Ὀαὺ ἐΠ6Υ δγῸ 
Ὡοὶ αὐἱΐ ὉΠΙΌΣΤΩΙΪΥ ἱποοσγοο δγουρδουῖ, ΠΟΡ ἴῃ {86 βδιὴθ νοὶ ΟΥ ῬΑϑδδβ68: θα 
Ἡιδὶ 18 ̓ Ἰποοσσϑοῦ ἴῃ Οη6 ΡΪ806 18 οΟΥΥΘΟῦ ἴῃ δηοίμοῦ. ΑἸΣΒουρἢ (86 ναγίουδ σοδαϊῃ 
ὙΓΊΟΒ Βᾶνο ὈΘοη ἀἰϊδοονοσοα Ὁ. ᾿θασηθὰ θη, τῖο Βανθ δρρ]θὰ τμοπιβοῖνοβ ἴο 
οἰ αἰΐομ οὐὗἁἨ ἜνθσῪ Κπόνττῃ ταδηυδοτίρὶ οὗἩ {86 Ηφρῦτον βογρίαυγοδ, διηουπὲ [0 ΤΩΔΗΥ 
Ἐπουδβαη 8, γοῖ [1686 ἀἰ ΌΤΘΏσΟΒ ΔΙῸ οὗ δὸ [1016 γδαΐ τηοτηθηὶΐ, ἐμαὶ {ποὶν ἰδοτίουβ 
ςοἸ]δὔοῃβ αῇογα 118 ΒΟΔΓΟΟΙΥ ΔΏΥ Ορροσί! 65 οὗἁὨ οοστϑοίηρ [6 δβδογϑὰ ἑδχὶ ἴῃ ἰπὶ- 

τίδηΐ . 80 ἌΓ, ον ΘΟ, ἃτῸ {π686 οχίδηδῖνα δηὰ Ὀσχοίουπα σοϑοατοθ 68 
τοῦ Ὀαὶηρ οἰἴΠΟΥ {τἰν 18] ΟΥὁἨ ὩΌΡΑΙΟΣΥ, ἰΒαὶ γὸ Βδνο, ἴῃ ἐλοῦ, ἀογίνοα ἔγουι ἔβθαι 186 
στοδλίοδὶ δβαυδηΐασο Ἡ1ΟὮ οου]α μανο ὈΘΘ τι διοαὰ ΓῸΣ ὈΥ͂ ΔῺΥ χοϑδὶ ἐτὶοπμὰ οὗ τονοαϊοὰ 
ΤΟΙ ΡΊΟΩ ; ΠδτηΟἾγ, Π6 οογίδιη Κπον]θαρο οὗ ἰδ6 ἀρτϑοιιθῃὶ οὗ ἴΠ6 οορίθθ οὗ (δ9 
εμέ γ στη του λμδαι ΠΟΥ οχίδηῦ ἴῃ (μοἷν ΟΥ̓ ρΙΠ4] ἰδηρσυδρο, 1 6 δον οἵδοῦ δηὰ τι} 
ΟἿΣ ΒΙΌ]68. 

11. ἘαῦΔΙΥ βαιβίβούοσυ 15 {86 δου άθηοθ ἔογ {86 ἸΝΤΕΘΕΙΤῪ ΑΝ ὕὑΐν- 
ΘΟΟΕΕΟΡΥΝΕΒΒ ΟΕ ΤΗΒΕ ΝΕῊ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ ἴῃ ΔΩΥ (δηρ τηλίοσαὶ, ΤῊΘ 

ΟἿΪΥ τουδίοηθ, 0 ὙΠΙΟΝ τῦΘ 8181} ΠΟῪ δάνεσί, δσὸ ἰοθὸ ὙΝΊΟΣ ΤΟΤΟ τδὰθ ΟἿΟΣ ῬγΟΥ τ] 
ἴο ἰδ ΟἸ ΣΙ βεῖ8ὴ 0, ΟΥ̓ ὙΟΥΥ͂ ΒΙΟΓΙΥ οἶον 18 οοτητηθησοιηθηῖ. ΑἹ ἐπδὶ ρογοά, αἰπιοδί 
100 ὈΟΟΚΒ οἵ ἔδο ΟΙὰ 1δῃν δὰ ὑὕθθη ἐγδηδὶαιθὰ ἰηΐο Ολαζάες, ἴος ἰδ 8ὸ οὗ [Π6 δονδ ἰμ [0 
Ἑδδῖ, τὶ} Ὑ Βοσὰ ἘΠ|0 οτἱρσίηδὶ Ηθῦσονν δὰ οοδδοα ἴο Ὀ6 8 ᾿ἰνίηρ, ἰἸδησύδρο; 1806 Ὑ801]6 μαὰ 
ὈδοΏ τοηποχοὰ ἰπΐο ατθοκ (πο πυπᾶγοά δηὰ οἰ οὐ εἰκθο ὑπὸ ΥΘΔΓΒ ὈθΘίοτγο 186 ΙΓ οὗ 
“68:8 ΟἿ τΙδι) ἕοσ [86 δον οὔ ΑἸοχδηάσια, Ὑ80 Ῥγοσὸ β6}}} 1685 δοαυδιηϊοὰ ἢ ΗΘΌΓΟΥ; 
διὰ, αἱ [86 οἶοδο οὗ ἔΠ6 Γδῖ, ΟΥ̓́ΝΟΥΥ͂ ΘΑΙῪ ἴῃ ἴΠ6 δοοοῃά οοὨΌΥΥ, ἴμΠ6 ΟἹὰ Τοδίδιηθης τῦ88 
ἰγδαπδδιοα ἰηϊο ϑγγίας, Ὁ γ (16 ϑιγτίδη ΟἸ σι διίδη8. ΤΉΘ96 [ὮΓ6Θ γογδίοπϑ πάνθ θθθη ργοϑοσυϑα 
ἴο οτιγ ἴπη6; ΠΌΙΩΘΓΟΌΒ ΤΠ ΠΒΟΥΪΡΟ οορίοβ δηά ῥγϊηϊθα θα! 08 οὗ ὑδμοῖη διὸ οχίδηϊ; δηᾷ, 
ὙΠῚ} [06 ὁχοορίοη οὗ ἃ ἴδ πηϊτηροτίδης αἰ ΠΌΤΘΏΟΘΒ, ΤΠΟΥ ΤΟΡΓοδοΐ [0 18 [06 ΒΆΙη6 ἰδΧῖ, 
186 δδῖηα ὈΟΟΚΕ, [Π6 δδίηθ ρῥχϑαϊςιοηβ, δη ἃ [.6 Βδῖθ ρἤγαδοδ, Νοῦν ἐμί8 θρτθοιηδηὶ 18 ἢοξ 
[00 Τεδοϊς οὗ ΔῺῪ ἀσδίση οὐ (06 ματὶ οὗ [16 Ἰγδηβίδίοσδ, ΟΥὁ οὗ ΔΥ ὕδυὰ οἡ [860 μαγΐ οὗ 
Ἰοδσηοὰ τρθῃ, [Ὦγο6 εἰδίεν γϑτβίοηβ, μδυϊηρσ οὔσας ἰδδιιοὰ ἔτοπὶ ἐδ|6 }Γ ΘΟΙΩΤΊΟΣ Ῥδγοηϊ, 
δυὸ ὕδοῃ [ὉΓ ουοῦ δβορδζδίοὰ ᾿Υ ΟΥΘΗΪΒ δῃὰ ὈΥ ἃ σὐυϑιβῃρ τ οἢ 6.}}} δι θδὶδίδβ. ΤῊΘ 
ΟἸδι ἀθὸ ψοζβίουῃ, ὙΒο ἢ γᾺ8 ΟΘΓΟΙΌΠΥ ῥγοδοεγυθὰ δηὰ οοπδυϊοὰ Ὀγ ἴΠ6 ΗΘΌγονγβ, τουδὶ ποὰ 
πηκηον ἰ0 ΟΝ τίδιΐαηβ ἀπτγίηρ {[Π|0 ΘΕΑΥΥ δρ68 οὗ [06 στο, δηἃ μ88 Ὀθοη ἰη (Ποῦ Παη δ 
ΟἿΪΥ ἴοσ ἴγο οὐ ἴδσγθο οϑπίασίοδ, Το ΟἸγδιδη8 οὗ ὥ'γγίδ ΚΗΘΥ 88 11{{|6 οἵ 86 Οτεοῖς τογβίοη 
88 ἴῃ0 Οτοοῖδ ἀἰὰ οὗ ἐἶἰοὸ ϑιγεῖδε; δηὰ ἴ6 ατσϑοὶ νογβίοι,-- -ὙΒΊΟΙ γγ88 αἰ πθοα ΓὨγουρσοῦς 
εἰ6 Ὑ εδῖ, δηὰ ἰγδηβ]αιθα ἰῃ ἰϊ8 [χη ἰηῖο 1,διῖη, δηὰ τὶς, πη ον (ἢ 8 δοοοηὰ (ὌΥΤΩ, θΘΟΔΠΊΘ 
ι..6 οὈ͵οεῖ οΥ̓ ἀχοϊαδῖνο σοϑροοί ἴῃ 186 Εουλΐδὰ ΟΠΌτΟΝ,--- οοὐἹὰ ποῖ ῬΟΙΤΟΥ͂ δγ ἰδίηρ [ΤΌΣΩ 
1.6 ΟΥΒΟΣ γοσβίοηβ, οὗ πο οχἰδίθηοο οὗ μοι [86 ἱΠ ΒΑΡ  Δηΐβ οὗ [86 ΥΥ εδὲ ὝΤΟΣΟ αΓΟΣΪΥ ἱζπο- 
ταὶ, Το δρτοοησοηΐ, ἱπογοίοτσο, οὗὨ (686 [ὮΣΘΘ ὙΓΓΏΘΒΘΘΑ, 8 80 ΤΠ 0ἢ} [Π0 ΤΟΤῸ ΓΟΙΏΔΥΚΑΡΙΘ, 
88 [ΠΟΥ͂ ΠΟΥΟΥ οΟῸ ἃ παγο ποαγὰ πῇ [Π656 ὙΟΥΒΊΟΠΒ ὈΟΙοησοὰ (0 τἶνδὶ δη ἃ Βοδίῖ]θ Ομ αγς 68, 
διὰ τόσο [86 τοτκ οὗ ἰηνοίογαῖο ϑηδηχίοβ, οὗ ΟἸ τ βι δὴ δη ἃ 6718, οὗ Εδείογῃ δηὰ Ὑ οδίοσῃ 
Ομ υδείδπβ, οἵ 26 νγ8 οὐἨ Ῥαδοδιηοθ, δηὰ ΑἸοχδηάσίδη ζοννβ. ΤΏΟΥ ἀο, ΠΟΎΘΥΘΥ, ἰοζο- 
1οΣ. ὙΠΟχοίοσο [ΠΟΥ σῖγα 08, ἢ οοτίαϊπίγ, 186 δηοίοης δηὰ ἱτππιο ἰοχὶ οὗἩ 86 ΟἹ]ὰ Τοδια- 
ΤηΘηΐ, ὈΓΟΟΙΒΕΙΥ 88 ἰδ νγὰϑ οχίδης Ὀείοτο [86 (ἰτὴ6 οἵ Φεβι5 ΟἸγίβι, (εἰ τίοσ, 46 1" Οτχίηθ 
Δαποπιΐίχαο οὲ Ὠϊνῖπο ἀθ 1᾿Απεΐοη Ταοβίδπιθηῖ, ΡΡ. 148---15]. 

1 Βρ. Τοχη πο ΕἸοποη5 οἵ ΟΠ γσίβί, Τ 60], γοἱ. 1, Ρ. 18, 
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ἰοβυϊποηθ68, Δα ἀποοα ἴῃ {86 ργϑοθαϊηρ' βοοίίοη ἴῃ ὈοθΑΙ οὗ [16 σοπυϊηθ- 
688 8παἃ Δ ποηθ οἷν οὗ {86 Νὸνν Τοδβίδιμημθηῦ, ἃγ6, ἴῃ ἃ στοδῦ ΤΩ ΘΑΒΌΓΟΘ, 
ΔΡΡΙΙΟΆΡ]6 ἴο βΒῃονν τῃαῦ 10 Πᾶ8 ὕδθῃ ἰγαῃβιαϊ θα [0 18 ΘΕ γο ἀπά υῃ- 
οοΥγτιρίοα, Βαΐ, ἴο Ὀ6 ΤΟΙ ΡΑΓΟυ] ΑΓ, γ76 ΤΘυλΑΥΐς, 

1. Τλαΐ ἰδ ὠποογτιρίοα ργοβογυαέϊζοη 9 ἐδ δοοῖΐδ 97 ἐς ει ΤεΞέα- 
πιοπὲ ἐ6 πιαηιῖεεΐ, ἤγοηι ἰλοὶγ Οὐηίοηΐ8 ; 

ἜΡΓ, 80 ΘΑΙΪΥ 848 86 ὑνγο ἄγβῇ σϑῃίυσίθβ οὗ {6 ΟἸΥδιδ Ὡγὰ, τὸ δηὰ (6 γ ΓῪ 
ΒΆΙΩΟ 7ποία (ποὶ ταγίδ8), δηὰ (86 ὙΘΓῪ 88π1ι6 αοίγπ68, ὉΠΊΨΘΟΥΒΑΙΥ Γοοοϊνοα ὈΥ {86 
Ομ γι ϑὕδηβ, τυ οι πὸ οὗἁ {86 ργδϑϑηὶ ἀδ  Ὀδ]ῖουθ οὐ ἴδια ογϑάϊὶ οὗ [80 Νεν Τοδίδπιοηί. 

2. Βεσαιι8ὲ απ τπῖυογβαΐ σογγμρέϊοπ 9} ἐδο86 ιογίξἴηφ5 τοας δοίζι ἱηιρο5- 
δἰνῖο απὰ ἱπιρταοίζίοαδίθ, ΠΟΥ σαπ ἐδ ἰοαδέ υοϑέϊσο 9} διιοἢ ἃ σογγιρέϊον, δὲ 
οιιπά ἐπ λίδέοννῳ. 

[1.1 ὙΒΟΥ οουἹὰ ποῦ θὲ οοσταρίοα ἀυγίηρ [86 11ν68 οὗἨὨ ὑμοῖγ δυίμοῦβ ; δῃηὰ Ὀδθέοσγε 
86 ιν ἀδαι οορὶθ8 σοῦ ἀἰθρογβοὰ 810 6 ἀϊβδδγθηΐ σοϊημ 165 οὐ ΟΠ τ βιίδηβ, 
ὙΠῸ στ γα δοδίἰοσοὰ ἐπγουρσδουὺ (μ6 (δὴ Κπόνσ οσ]ὰ, ὙΠ ΜΪπ ΘΠ γ6Άγ8 δος 
ἐδ δβοθῃβίοῃ, σου σοῖ 68 Ῥσοσὰ ἔοσιηθα ἴῃ πὸ Ῥσίποῖραὶ! οἰ(ἰ68 οὗ {86 Εοπιδη οιμρίγα ; 
δηᾷᾶ ἴῃ 4}} (μ686 ομυγο 68 ἰδ ὈΟΟΙΒ οὗ [8ὲ Νοινν Τοβίδιηθηΐ, Θβρθοῖ! ν ἴδ6 ἸΌῸΓ 

18, ὝΕΣ σοδα 88 8 ραγί οὐ {ποὶσς ΡΟ γόυβῃρ, 780 845 [86 Ὑγηρβ οὗ Μῆοβοβξ 
δηὴ [86 Ῥγορδοίβ τ το σοδὰ ἴῃ ἰμ6 «9068 ΒΥπαρόρυθ8.; ΝΟΥ πουϊὰ {μ)6 υδὲ οἵ 
(Βοῖὰ ὍΘ οοηπησὰ [0 Ρυῦ]}1ς ἐῤιολμος ἐν ἴον ἰοδα ὈΟΟΚΒ τόσο πού, {πὸ 186 5: ὈΥ]Π} πὸ 
Οτδ6]68, Ἰοοκοα ἂρ ἕγοιη [86 οὗ 186 Ρυῦ]1ο, θὰ ΟΓΘ οχροβοᾶ ἴὸ ρυθ!ῖο ἴἢ- 
νοϑιϊσαϊίΐοη. ἮΒΘη (86 Ὀοοῖα οὗὁἩ [6 Ν νυν Τοβϑίδιιοηῦ τ 6 δγαί ΡΟ] ἰδῃθα ἴο {})6 
που], (Δ6 ΟἸ νι ϑίϊδῃβ πουϊὰ παίΌΓΔΙΙΥ οηἰογίδιη [86 Βίσμαδβὶ δδίθθηι δηὰ σουθύθηοα 
ἴον γι τἰηρβ ὑπαὶ ἀο γεγο δὴ αμλοπέϊο πὰ ἱπβρίγθα ΠἰβίΟΣΎ ΟΥ̓δ6 ἰδ ἀπὰ ἀοοίγῖ πο 
οὔ δοδιι8 (μηοι δηὰ πουϊὰ Ὀ6 ἀδδίτοιιϑ οὗἁ ροββοϑδίῃρ δυο δὴ ᾿ῃυδΙ Δ Ό]6 ἰΓΘΆΒΌ ΓΟ. 
Ἡρηοθ, 88 γἯθ ἰθδτῃ ἔγοσα ὑπαπ ϑ 806 ΔΙ ΒογὶΥ, ΟΟρ᾿68 ποτα τυ] ρ]16ἃ δηᾶ ἀΪ8- 
Βοιη δ ρα 848 ΓΑΡΙΑΪΥ 88 186 Ὀοιιπάατίαβ οὗ [86 ομυγοῖ ἱπογθαβοᾶ ; δηὰ ὑγϑηβ] Δ] 008 
ὙΓΟΓΘ πη 6 ἸηΟ 88 ΤΠΔΩΥ ἰδηρσιυᾶροδ 88 ΤΟΓΟ ΒρΟΚΚΘῊ ὈΥ͂ 108 ῬΥΟΐδβϑουβ, δοῦιθ οὐὗἨ Ὑ 8 .ἢ 
τοιιδίη ἴ0 {18 ἀδγ ς 80 {μαῦ 1ὖ που] νΘΓῪ δοοῃ Ὀ6 τομἀθγβά δΌβο]υὐθὶ Υ ἱπλρο58510]8 ἴο 
οοΥχυρῦ {8686 ἐψανν ἴῺ ΔΩΥ͂ ΟΩὨ6 ἱπιρογίδηῦ ΜΟΥ ΟΥ ρἧῆγαβθ. ΝΟΥ 1ὖ 18 μοὺ ἴο Ὀ6 
βυρροθαα (πιιμουΐ νἱο]αῦηρ' 411 ργορδθ}]}γ), ὑπαὶ αἱξ ΟΝγΙδυϊϑῃβ βου! ἀρτθα ἴῃ ἃ 
ἄεβιση οὗ οπδηρίπρ ΟΣ ΘΟΥΤυρηρ (86 οΥσίηδὶ ὈΟΟΚΒ ; διὰ 1 δοηιθ ΟὨΪΥ βου ὰ τηᾶῖο 
[86 αἰξοπιρῦ, {86 ὉΠΟΟΥΓαΡύΘα οΟρΡΙ68 πουϊὰ 8.}}} σϑυγδίῃ ἴἰοὸ ἀδίθοϊ ἔβθ, Απᾶ βυρ- 
Ροδβίηρ ἰβογα ὙΓΒ ΒΟΠῚ6 ΘΟΥΓΟΡ ἰΏ ΟἿΘ ἰγδηϑιδίϊοη ΟΣ ΟΟΡΥ, ΟΥ̓ ἀμηαλαῦὰς οδδηροά, 
δα ρα, οὐ ἐρίκθη ΑΎΤΑΥ ; γοῖ [866 ΘΓ ΤΊΔΗΥ͂ ΟἿΟΣ οορίθ8 δηα ΟΠ οΥ ὑγϑηβίαἰίοηϑ, ὮΥ͂ 
186 Βοῖρ οὗἁ υβῖοῖ [86 πορ]οοῦ οὐ γαυὰ τοἰραῦ θ6 οὐ ψου]ὰ Ὀδ6 οογγοϑοίθα. 

[1.1 ἘΕὩγΙΒοσ, 85 ὑπο86 Ὀοοῖκβ σοι ὰ ποῦ Ὀ6 οογτυρίοα ἀυσίηρ [86 ᾿ἶνο8 οὔ {πΠ6]γ 
Τοβρθοῦνγα δυΐθοσβ, δηἃ ἩἘ116 4 στοϑῦ ὨσΠΕΓ ΟὗἨ ἩΪΙΠ6Β868 88 Δἰῖνθ ἰ0 αἰοβδὺ 186 
ἔαλοϊβ σι βίο (Π6Υ Ταοογὰ ; 40 ποίέλον οοιϊά ἀπῳ πιαίοτίαὶ αἰίεγαξίοπ ἰαλα ρίαοε Αστεα 
ἐλεῖν ἀδοοαδο, αἰϊμοῦϊ Ὀεΐπρ ἀοἰεούοἃα γ|}}}}8 [86 οΥἿ Κ᾽  παὶ πιδηυβοσὶρίβ τσ σα ργθϑογνυθὰ 
ἴῃ [86 Ομτοδοθβ. Τα ΟὨγιδίίθηβ, ΤῸ ΤΕΓΘ ἰηδγυοθα ὈΥ {86 ΔρΟΒΙΪ68 ΟΥ ὉΥ ἱδοὶν 
ἐτηγτηθαϊαία βυυοθδδοσβ, ἰγανο θα ἰηῦο 8411} ραγίβ οὗἨ ἴπθ σοῦ, οαστγίηρ τι ἰΒθὴχ 
οορίεδβ οὗἨ 1μεὶγ τσὶ ηρβ ; ἤροπι ἩΠΙΟΝ ΟἾΒΘΙ ΟΟρί68 ΓΘ τι ἰρ] 1 ἀηα ρῥγεϑογνϑα. 
Νον (1Α8 τὸ Βανϑ ΔΙγεδαγ β866η3), γ βδυθ δὴ ὈΠΌΣΟΚΘΩ 867168 ΟὗὨ ὑδβ ΠΟ Ὁ 168 [Ὁ (}16 
ποηυΐϊ θη 688 πα Δυ ΘΠ, ΠΟΥ οὗἩ (86 Νὸνν Ταϑβίδιηθηί, ποῖ σαπ Ὀ6 ἰγδορα Ὀδοκ- 
ὙγαΓὰ8 ἤτοι [86 ΤΟΣ οση ΌΣΥ οὗ [86 ΟΕ ϑ.18η γα ἴο 86 σϑῦγ {ἰπ|6 οὗἁἨ [86 Δροβί]68 : 
δηὰ ἴΠ686 ΥΟΓΣῪ ὑδδβύϊ 168 ΔΓ ΘαΌ ΔΙ ΔΡΡ]]Ο80]6 ἴο ῥγοόνα ἰ18 υποογγυρίοα ργοβοσ- 
νδϊϊοθ. Μογϑουθσ, δαυπηοῦΐοδ οὗ ἰ86 ἔοιν (ἀΟΒρ6 }β ΟΣΘ δη ΘΠ} 7 οομῃδίγιοιοα ; 
οοΟΙ τ πἰΑσῖο8 ΤΟ γῸ τσὶ θη τ ρου ἔθη, 88 γ76}} ἃ8 Ὡροὴ [6 οἴβοῦ ὈΟΟΚΒ οἵ (6 Ν ιν 
Τορίδιηοηῦ (ἸΏΔΏΥ οὗ τ] οἷ. ΔΓ 8.}}} ὀχ ίβῃθ), τδη βου ρίβ γα ΤΟ] αἰθα, πὰ οἀϊ ϊοπβ 
οὗ τὴς Νἕν Τοβίδηθηϊ όσα ρυὺ ἕοσ δ. ΤΠΒῈ ϑδοσοα σϑοογάβ, μοϊηρ ἀμί ν τ} γ 
ΤΕΆΣοα 88 ἴμ6 ΒΌΡΓΟΙΙα δίαπάκσά οὗ ἔσυϊι, τ το σϑοοϊγθα ΟΥ̓ ΘΥΟΓῪ οἶδε8 οὐ ΟἿ γ]8- 

ἐγ. Τδγάποσ 888 οο]]οοϊοα πππιθγοῖιβ ἰπδίδηοοϑ ἴῃ [6 βεοοπὰ μαζὶ οἵ μἰ8 Ογϑα Ὁ 11} οὗ 
ἐο α ἩΗΪδίοΟΥΥ ; τοί 68 ἴ0 ὙΓΠΙΟὮ ΠΔῪ Ὅ6 806ῃ ἴῃ [Π0 ΖΌΠΟΣΑΙ ἱπάοχ ἴ0 δὲβ οσΐίκα, 
Ατιὶοὶο δογίρίμγεα. 8660 Ῥδγ  ΟΠΙΑΣΙΥ (110 ἰοδεϊπλοιΐοδ οὗ “πδιη Μασίγυ, Του] δ, Οτίζοι, 
δοὰ Αὐυρτιδιῖπο. 

Σ 566 ΡΡ. 70---8.5. δυρνα. 
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25:5 Ὑἱξδ ῬΘΟΌΪΔΡ τοδροοῖ, 85 θεϊηρ ἀϊνίης σοτμροβί(οπα, δηὰ γον χεοὶν 8 ΔΌΪΒΟΣΙ 
Ὀεϊοησίησ ἰὼ Ὧ0 ΟἴδοΥ ὈοΟΪκΒ. Ὑ δίνουν ΘΟΠ ΓΟΥΘΓΒΙ68, ἱποΡΟΙΌΣΟ, ΔΙΟδΘ ρι λίο 
ἀϊδἕοτοης βοοὶβ (πὰ ἴμθ6 οἔυτοῖ γ88 ὙΘΣῪ ΘΕΓΪΥ τοπὶ τ ἤσσοθ οοηϊθηξ δ Ὁ 
ἀοοίσῖπα] ροϊηί8), (ῃς ϑοτγίρίυτεδβ οὗ 6 Νον Τοδιίδιηθηΐ το γο σχϑοοϊνοα δηὰ δρροοϊοὰ 
ἴο ΌὈΥ͂ ΘΥ̓ΕΤΥ ΟἿ οὗ ἴδοπ), 85 Ὀοηρ ΘΟΠΟ]υϑῖνο ἴῃ 4}1 τηδίϊ 8 οὗ ΘΟΠΙΣΟΥΘΓΒΥ ; Θ0η86- 
4068} ᾿ξ Ῥἂὃϑ ΤΔΟΓΔΙΪΥ ἱπροββ! Ὁ], δηὰ ἴῃ [8617 ἱταργδοι δ ]6, ἐμὲ ΔῺΥ τηδὴ ΟΥ ὈΟΑΥ͂ 
οὗ τῶϑῃ ββου]ὰ οοστυρί οὐ (ΔἸ (πθπὶ ἢ Δ ἔπ παδιηθηίαὶ ατίϊοϊο, δμουϊὰ ἐοϊβὲ ἱπίο 
ποτα ἃ δίπρὶο Ἔχργοδβίοη ἴὸ (νον {86 ῖν ρου αν ὑθῃθῖδ, ΟΣ Θγα88 8 δίῃρ]68 βθῃΐβθῃοθ, 
ψπουὶ ἀοὐοροίοα Ὀγ ἰδουδδηθ. “ [ ὁΠ6 ΠῚ 848 ἱποϊ πο ΟἸἾΒΟΣ ἰο οσαῖξ 
ἩΜΒδΕ ΟΡ 18 6ῖν ῬΘΟΌΪΔΡ ἰαποίβ, οὐ ἰο ἰπβοσί δὶ τηἰχοῖ δὔογὰά ἰμοπὶ δ αἰ ἰοηδὶ 
Βυρροτγῖ, [ποῖ γγαϑ ΔΙΔΥΒ ΒΟ0Π16 ΟἾΠΟΣ ὈΑΓΟ ὈΟΪΔ ΤΟΔΑῪ δηὰ τὶν ἰο ἀοίοςος (80 
ταυὰ. Απὰ ουϑὴ 1 (86 γογοὰ ἴῃ διοσίηρ {ΠΕ}, ΟἿΟΝ τη βου ρίβ, [ΠΟΥ δὰ 
ποῖ 186 Ῥόνγεῦ οὗ δι ἰογίηρ (86 πιδηυδοτὶρίδ ἴῃ {πὸ δαπἀ8 οὗ {μεῖς ορροπϑηΐβ. ΤΒουρᾺ 
[86 ΘΟΙΤΌΡΓΟΩ ᾿ΒοΓοίοσα ταϊρῃξ θ6 ραγίιδὶ, ἰἃ οου]ὰ τοὶ Ὀδοοπια σοηοσαὶ. ΝῸΣ τουδὲ 
νοὸ ἴ παῖ {Π6 ὈΟΟΚΒ τβῖο ἢ ΟΟΣ [86 ἀτοοκ Τοβιδιβθηῦ παν Ὀδθη ἰγδη- 
δου Ὀογοπά 411 ὀοπιραυίδου, ΤΏΟΣΘ ΘΏΓΥ (δὴ (δ6 ποῦ οὗ δῆγ οἴδονς ασοοκ 
δΔΌΓΠοΥ. Αμὰ [ἰ 15 ουἱἀθηὺ ἐμαὶ ἴμ6 αἰ ΒΊΟΥ οὗὨ οοττυρίϊηρ (6 ὅτοοῖς ΤΩΔΕΌΒΟΣΙΡ δ 
ταῦ δὲ ΠΕ ἱπογοδδοα ἩΠῚῈἅ ΘΟΥΘΣῪ ἱποχοᾶϑ6 ἴῃ ἰδοῖὶνῦ πυθλθοσ. ὙΒουρὰ ἰδ οαπποῖ ὈΘ 
ἀοφηϊοά, ᾿δβοτοΐοσο, ἰμδὲ ἰΠΟΤῸ 18 δίγτοηρον ἰδηιρίδιίοη [0 δἰἴοῦ ἃ οσὶ σι ϊοδ τοϊαὶθδ ἴο 
ἀοσέεγίῃοπ, ὑμδη ἴο δἰΐοῦ ἃ οσκ τοὶ τοϊαῖοδ ἴο πιδίϊογβ πα! ἔδγοπιὶ, 186 ᾿ροάϊπηοηδ 
ἴο {πὲ αἰτογδίίοη οὗ ἴμ6 ασϑεὶς πιδηυδοσιρίθ ἩΘΓΘ 5:}}} τόσα ρονοσίαϊ (μδη 186 ἰοιαρῖ- 
διίίοηυ. Τῃὲὸ Οοδροῖα, πο ποτα ττΐθα ἰὴ ἀἰδοετγοης Ρίδοθι, δοὰ ἰμο Ερίβιϊββ, 
Ὑ ΒΊΟΒ ἬΟΙΟ δἀἀγοβϑοα ἰο ἀἰβαγοπὶ σοπητ θη 168, 6 ΣῈ τα 1 0]16 ἃ ἴῃ οΟρ 68, ἀϊδρογβοὰ 
ἴῃ Ῥα]οβίῖηο δηὰ Εἰργοΐ, πῃ Αδἷα Μίηου, ὕγοθοο, δηὰ 1α]γ. ὕὕπαοσ βυοὺ οἰγοῦμλ- 
δίΆΠΟ68 8 ΡΌΠΟΓΣΑΪ οΟΥΤΌΡΙΙΟς Οὗ ὑΠ|6 ὐθοὶς ΤΩΔΠυΒΟΓΙΡῚ8 88 8 ὑπ] ηρ᾽ ἱπιρο 8510 ]6, [ὉΓ 
λῦ σου]ὰ ποῦ ανο Ὀδοη οἰοοϊοα πιμουδ ἃ ὑηίοη οὗἉἨ βοῃςπιοηῖ, τ ἰοἢ ὭΘΥΟΥ οχἰβιϑα, 
ΠΟΥ πϊΒουῦ ἃ σΈΠΟΓΕΙ σοΙηὈἰπδίίου, Ὑ ἢ] οἢ οουὰ οὶ δαγα Ὀδοη ἐογιηθὰ ὈδίΟΣΘ 
ΟἸὨ νυ δ δηλ γ πδὰ γτοοοϊνοα δ οἷν! οϑ δ βθιηθηῖ. Βυΐ 17 ϑυοῖ 84 οοτπἱπδιίοη δὰ 
ὈΘΘη Ῥγϑοίοδοϊα, 1ὸ οοὐἹὰ ποὶ παν Ὀθθη οαγτὶ θα ἱπίο οἴἶδοὶ νϊτμουΐ Ὀδοουλϊηρ ἃ 
ταϑῖῖοῦ οὗ βοϑηεσγαὶ ποίοσίειγ. ἊἈμπα θοο δι δβοςδὶ ἰδίου Δ η8 δ.Ὸ δίζσπέ οἡ ϑυοῖ 8 
σοπιιπαίοη. 786 δέΐθηοθ οἵ Ὠἰβίοτυ 18 ἱπάθοα πὸ διρυσηθηΐ δραϊηδ (δ σα οὗ ἃ 
ἴμοι ἐδ δὈ] Ἰδμοὰ ὈΥ ἱπάἀποίϊοη, 1Γ (86 ἔμοῖ νγϑϑ δυο (δδὲ ἐδ οουὰ πού 6 ψοπογα 
Κπόνσῃ. Βαὶ {186 βἴθμοο οὔ μἰδίουΥ 15 ἱπηρογίδηΐ ἰῃ ΤΘίΈσΘΏΟΒ ἰο ἃ ἴδοι ποῖ, 1 αὐ 
ΘΥΟΣ Οχὶδίοα, νπιιδέ βανθ Ὀ6ΘῊ ἃ δ] 66 οὗἁἨ ζΘΠΟΓΑΪΙ ποίοσϊοἰγ. ἮΝ Βαίδνδσ σου ΟΏ 8, 
ἸΒΟΓΘΙΌΓΘ, ΠΔΥ Βαγα ἴακοη ρἶδοα ἰῃ [16 ατεοὶς πηδηυδοτιρίδ, (Π0356 ΘΟΥΓΌΡΙΟΏΒ τηυδὲ 
Βανθ Ὀ66ῃ οοηβηρα ἰο ἃ ἔδενε, δῃὰ οου]ὰ ποῦ, ὈΥ͂ ΔΏΥ Ῥοδβδὶ Ὁ}: γ, Βᾶν Ὀδοη οχιθηἀϑὰ 
ἴο ἴδοι 411.} Ιπάροᾶ, Φπουρὴ 41} (86 ΟἈγίδίίδῃ ἀοοίοτβ, το ψογα αἰβροσγδοὰ 
{Βγουρμουΐ (π6 ποῦ], δου ὰ ἤδνθ οοπβρίγοὰ ἰὼ οοστρὶ ἴδ6 Νὸνν Τοβίδι)θηί, γοῦ 
1π6 Ῥϑορίο πουἹὰ πονὸρ αν οοηϑοηϊθα ἴο ἰδ; δηὰ '7 ὄυθῃ Ὀοίδ ἰθϑοοσβ δηὰ ρθορὶθ 
δὰ θδθὴ ἀϊβροβοὰ ἴο βαυθ οοϊηῃπ θα δυοῖ ἃ ἔγαυ, πιοδὲ παιδὶ ΟΠ ΔΌΪΥ ὑπο} 
ϑἀνουβαυΐθθ που]Ἱὰ ποὺ {811 ἰο βανθ σρσγοδοῃοὰ (δθὴ πὰ ἢ. Ὑοὸ Φ65ν»8 διὰ 
Ηδδίδθηβ, οδα ΟἹΪΥ δἷπὶ Μγ͵ὼ8 ἴ0 ἀΘΟΥὙ δηὰ ρυϊ ἀοπτῃ ὑπο ῖν στο χίοη, σουὰ ΠΟΥῸΣ 
Βαανα οοῃοραϊθὰ ᾿ξ, Οαἰϑυδ, ῬΟΥΡΕΥΤΣΥ, Φ0]114π, δηὰ ΟΥΠΟΙ δουϊο δηθιηΐοβ οὔ ἴδ6 
Οἰγιδιϊδηβ, σουἹὰ ἤᾶνὸ ἀοτίνθα βοιηα δαυδηΐδρε ἴγοπι δυο οοστυρίίοη. [Ι͂ἢ ἃ ποσὰ, 
Ἔυθῃ {Ββουσῇ [δ 6 8:16ῆςα οὗὨ {πεῖν βάνογβαγιο δὰ Τπνουγοὰ 80 8. ΓἈΠρ6 δὴ ΘΏ ΟΥΡΥΪΘΘ, 
γοῖ {86 ἀϊβετγοηΐ ραγίϊ68 δηὰ νδυϊουθ ΒΟ βῖθδ, ἩΔΙοΪΝ 8000 ΔΙΘΙ ΒΡΥΔΏΡ ὉΡ Διο ηρ 
ΟὨ τ δι ῖδηβ, ΤΟΓΘ 8 ἱΠΒΌΡΟΣΘΌΪα οὈδίδοϊα ἰοὸ ᾿ξ. Ιπἀορα, ἱ 8ΠΥ πιδίογί αὶ δ γ 0ἢ 
μα Ὀδθη δἰϊοιηρίοα ὈΥ ἴδ6 οΥἹΒούοχ, Ὁ πουϊὰ μαυθ Ὀθοη ἀείεοιοὰ ὉΥ {μα ὨοχοίίςΒ : 
δΔηά, οὐ ἴδ ΟΥΒΟΓ ἡβοῦ, 1 ἃ Βοσοίίς μδὰ Ἰηϑογίοα, δἱιθγοῦ, οὐ δ] θ θὰ δὴγ ἐδίηρ, δ6 
πουϊὰ Βαυθ βοὴ Ὄχροδθὰ ὈΥ ἴδ οὐίδοάοχ, οὐ ΌΥ οὐμοὺ δογοῖῖοϑ, [0 8 Ἧ6]] 
Κηονα ἰδδὲ ἃ αἰν!δίοι σοτησηθησοα ἴἢ {86 ΤΟΌΣ ΤΙ σοπίυγγ, Ὀοίνθθη ἐπ δαβϑίοσῃ δηὰ 
ἩΓΟδίοση ΟΠ υ το 68, ἩΒΙος, δοουϊ 86 τα] ΟΥὨἁ 186 πίπι ἢ οΘοπίυγΥ, Ὀδοϑῖλα ἸΓΓΘΟΟΠ- 
οἸ]6 8016, δῃὰ βυυδβῖβίβ ἴο 6 ργοβϑθηῖ ἄδυ. Νον ἴὉ που]ὰ Βανο Ὀθθὴ πῃ ροβϑῖ Ὁ] 6 ἰὼ 
Αἰΐον 411 [Π6 σορίθβ ἴῃ {86 Θαϑύθγῃ ΘΙΏΡΙΓΡΟ : δὰ ἱγ ὰ μα ὈΘΘῺ ΡΟΒβ10]6 ἴὴ {Π6 Θαδῖ, 
11:6 σορίθθ ἰῃ 186 νεδῦ σουϊὰ δυὸ ἀοίδοϊοα {86 αἰϊοσδοη. Βυῖΐ, ἰὰ ἔδεῖ, Ὀοΐὰ 186 
ΘΑβίοτη Δηα γγοβίοΓ ΟΟΡΪ68 στο, ἩΒΙοὮ οοὐ]Ἱὰ ποῖ Ὀ6 ὀχρεοϊοα [ἢ οἰ ὑΠ 6 Ὁ οὗἩ (βοτὰ Μὰϑ 
αἸϊεσοὰ οὗ Δ]: Βοὰ, 

8. Τη6 ὑποογττρίοα ργοβοσυδίϊοι οὗ {πὸ ΝῊ Τοβίδμηθηῦ 18 ἔπγί ΒΟῸΣ 
ουὐάθηΐ, ἥγοηι ἐδε «σγοοπιεπὲ Ὁ αἷΐ ἐδε ΜΙαπιδογίρίε. 

δ ΒΡ. Μαγοδβ 1.ϑοἴθτοδ, ραγί Υἱ. ὑρ. 10, 11. 
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ΤῊ τηδηυδβογὶρίβ οὗ ἐδ Ν ον Τοβίδιηθης ἩΒΙΟΝ ΔΘ οχίβης ΔΓ6 ΤᾺΣ ΤΏΟΣΘ ὨυΠι6ς 
γοῦβ μδῃ {8086 ΟΥ̓ ΔΩΥ δίπηρ6 οἰαθϑῖο ΔΌΪΒΟΣ ὙΠ ΟπΊΒοο νον: ἔμ  γ Βᾶνο ὈΘΘῺ οχϑιϊποα, 
ἴῃ ἃ συθδίουν οὐ 1688 ἄθρτϑο, δρουῦ δὶχ δυπάγοα δηαὰ ΒΟΥΘΏΪΥ τρδηιβοσρί8.: ΤΉ686 
ΤΩΛΒΌΒΟΥ ΡΒ, 16 18 ὑχπ16, ΓΘ Ὡοΐ 81 ΘΠ ΕΓ ; τηοβῦ οὗὨ ἐπθπὶ οοηΐδίη ἽΠ 186 ἀὐοβροῖδ ς 
οἴδογβ, (86 οβρεῖ8, Αοίβ οὗ ὑΐ6 Αροβί]οβ, δὰ (6 Ερ ϑ0168 ; δῃά α ἔδυν οοπίδιη (86 
ἈΡροοδὶ οΥΡ Βογοαϊαίίοη οὗ Φοῖη. Βιυὺ (Β6Ὺ σὰ 8}} νυυϊ θη ἴῃ συ ΥῪ ἀἰβογοηΐς 
δηὰ ἀἰϊδίδηϊ ραγίβ οὔ ἰμ6 ποι]: δηὰ 86 αν Ὀθθη ἤθυπαὰ ἴῃ μ]βοθβ πὶ ον 
Ττουιοῦθ ἤῸπλ 6δοῖ οὐδ, ἰπ Αβίβ, ἰπ Αὐγίσα, δηὰ ἔγομπι ὁπ6 δχίγοιηυ οὗ ἔσσορο ἴὸ 
[86 οὗμοῦ. ϑβδνοσαὶ οὐ ὑβϑῖὰ ἃγὸ Ὀρνασαβ οὗ ὕτεῖνα παπαγοα γ6875 οἷά, δια ρὶνθ τ. 
[86 ὈοΟΪκΒ οὗἩ {86 Νονν ᾿οϑίδιλθηῖ, ἴῃ 81} δϑβϑῃΐ8] ροϊηΐβ, ρϑγίθοι γ δοοογάδῃι πῖτπ 
ΘΔΟΒ ΟΣ, ἃ8 ΔΩΥ͂ ῬΘΥΒΟΙ ΤΩΔΥ͂ ΓΕΔΑ]Υ δϑοοσίδὶῃ ΟΥ̓ ΘΧΘΙηΪἴηρ' {86 ΟΥἾ 081 Θοἀϊ ομδ 
μρθβναθαν Ὀγ ΜΙι υϑίον, Βοηροὶ, ΥΥ οἰδίοϊ, (Σ᾽ βΌδο, οθοΖ, 1ζϑο μη, δὰ 
Ἰδοβοπάοσες 86 ἐλίγέν ἐἰλοιφϑαπά νατὶουβ τοδαϊηρ ὃ, ὙΠΟ ἢ ΔΓ βαϊ ἃ ἴο Ὀ6 ἰουῃά ἴῃ 

[86 ταδηυδβοσὶρίβ οοἸ]δίθα ὉγῚ Ὦγ. ΜΙ], δηὰ ἰ86 λυπάγοά απὰ ἤν ἐλοιδαπα ὙΒΙΟΒ, 
Οὐ οϑθδ οι Β οαϊθίοη ἰβ8 βαϊὰ ὑο οοπίδίη, ἴῃ ὯὩῸ0 ἄσρτοα τ βαίονον δῆδοι {86 σοῆογαὶ 
ογρθαϊ! δπὰ ἱπίθρυ οὗἁὨ (86 ἰαχῦ. [ἡ ἔβοῦ, [88 Ἰβοτθ σορίθβ 8.8 τη] ρ]16ἃ, δηὰ (86 
ΤΆΟΓΘ ὨΌΠΙΘΙΟΊΒ ἃ16 {86 ὑγβηβουρίβ δη ἃ ἰγϑηβ Δ. 008 ἔγομλ {86 ΟΥ̓ΡΊΠΑΙ, 086 πΟΓΘ 
᾿ἸΚοῖγ 18. 1Ὁ (Πδὺ {16 σοπυΐηθ ἰαχὺ δηᾶ {86 ἔσι οτὶσίηδὶ σϑδαϊηρ ν}} θ6 ᾿Ἰπηνοδυ ραίθα 
δηα τδοοσίδ! ηϑά. Ἧδο ταοϑὺ σογτοοῦ δηὰ δοουγαῖθ δῃοίθηῦ οἸβ88108 ΠΟῪ δχίδηῦ 8’ΘῸ 
(μοβ6 οὗἩἨ σῖο ἢ} τὸ αν (Π6 στοαῖοθί ὨΌΜΙΡΟΣ ΟὗἨὨ τηδηυβοσρίδ; δηα (86 τηοβῦ 
ἀοργναυθά, πε αίοα, ἀπὰ ἱπασοιΓαία ΘαἸΠ]Οἢ8 οὗἨ [86 ο]ἃ ττϊῦοσβ ἀγὰ ἰδοβα οὗ σι ἢ 
ψ͵ὸ ᾶνα {π6 ἐδυγοδὺ τηϑηυδοσὶρίβ, δη ἃ ῬΟΥΠΑΡΒ ΟὨΪΥ 8. βδίῃρὶο ταϑηυβογιρὺ οχίδηῦ. 
δυο ἀγτὸ Αἰδϑηθθυβ, ΟἸθπλθηβ οιηδηυδβ, Ηβυοῖα, δηα ῬΒοίϊυ8. Βαΐ οὗ [{]}8 ἔοτ- 
ΤΑΪ 8 Ὁ]6 Τη8588 ΟΥ̓ γατίουΒ τϑδάϊηρθ, ΒΊΟΝ μάνα θη ΟΟἸ]οο ρα ὈΥ {86 αἰ] σαποα οὗ 
οΟἸἸ]δίουβ, Ὡοῦ ομ6 ὑθη -- τ ὯΔ, θοῦ οη6 δυηάγοαι ρῥασί ---- ΕἸΠΟΡ τ λκ68 Οὗ οδῃ 
ΤΩΔΚΟ ΠΥ ῬΘΙΟΘΡΟΌΙΟ, ΟΥ δἱ ἰθδϑδὺ ΠΥ πηδίογὶ, Δ᾽ γί οη 'π (Π6 Β6Ώ86 'ῃ ΔΗΥ͂ 
Τιοάοση ψογβίοῃ. ΤΉΘΥ σΘοηβίϑὺ δἰπηοβδὺ ΠΟΙ οὗὁἨ ρῬδΙΡΔΌΪ6 ΟΥΤΟΥΒ ἢ ΓΔΏΒΟΣ Ρ ΟΣ, 
διδιητηδῦϊοδὶ απ γοσθαὶ αἰ ΠΌΣΘΠΟΘΒ, Βυ ἢ 88 ἀο Ἰῃβογ οη. ΟΣ Ομ ββίοη οὗ δὴ δύο] 6, 
186 ϑυδδεϊιαἰου οὗ 86 σογὰ [0γ 18 οαυἱϊναϊοηΐ, δηὰ {μ6 ἰγδηβροβί ϊοη οὗ ἃ πογὰ 
ΟΥ ἔνο ἴῃ ἃ ϑϑῃΐδθποθ. ἔθη (86 ἔδυ {δὲ 40 σμδηρθ {86 8686, αἴδοι ᾿ῦ ΟὨΪΥ ἴῃ ρ88- 
ΕλσοΣ τοδί ἴο υπϊτιρογίδηϊ, πἰβίοτ!οαὶ, δηα ον ἐδρ μα ζο οἰγουϊηδίδῃοοϑ, ΟΣ Οἴμα Σ 
οΟἸϊδίογαὶ τηδεΐουϑ : δηὰ {86 5.11} 5.8} } 6 Ὁ ΠΌΡΟΥ ἰδαὺῦ τλρ 6 ΒΩΥ δἰ ἑογαϊϊου ἴῃ (Πρ Β 
οὗὨ σοπβθάπθῃοθ, ἀο ποῦ ου {πμαΐ δοοοιῃῦ ρ͵Δ66 τ18 ἴῃ ΔῺΥ ΔΌβΒοϊαΐθ ἀποοτίδἰμίγ. ΒῸΓΣ, 
οἰἴμον (86 ἔσθ γϑϑαϊηρ' ΤΑΥ͂ Ὀδ ἀἰβοονογθὰ ὈῪ οο]]δπρ' (86 ΟἴΒΟΡ τηδηυβοσὶρίβ, γῈῦ- 
ΒΊΟΏηΒ, δΔηἀ αυοίαίϊοηβ ἰουπὰ ἴῃ (Π6 το ΚΒ οὗ (86 δῃοιθηίβ; οὗ, βΒῃουὰ {Π686 141] ἴο 
Εἰνς 1.8 186 γοαυ ϑῖα ᾿μ στωδίίοι, γγ6 ΔΘ θη] 6 ὅο Ἔχ ρ]δίη {μ6 ἀοοίγϊῃθ ἴῃ αθϑοῃ 
τοπι Οὗμοσ υπαϊδρείοά ἀκωσὴς οὗ Ηο]γ Ὑγυῖι. 8 ΟὈβορνδίϊου ΑΓ ΙΟΌΪΑΥΪΥ 
ΔΡΡΙἰ69 ἰο {86 ἀοοίγῖη68 οὗ [86 ἀοΙΥ οὗἨ Φ6δ8ὺ58 ΟΠ γτίβὺ δὰ οὐ [πὸ ὙΤΊΠΙΥ ; τ ΒΙΟΒ βοπιθ 
ῬΟΥΒΟῚΒ μανο αἰὐθιιρίοα ὕο Θχραπρθ ἔγοια 86 Νοιν Τοβίδμμθηῦ, Ὀθοβῦδβα ἃ ἔθ 60Ὲ- 
ἰτονογίθα Ῥββϑαρθβ πᾶν Ὀδθη οἰϊδὰ ἴῃ τγοοῦ οὗ ἱβϑὰ; Ὀὰΐ {8686 ἀοοίσμοδ δ’Ὸ 
ὙΤΙἐἴΘη, 88 Ἡ{ΠῚ ἃ. ΒΘ Άπι, ἴῃ ΟἿΟΣ Ῥαγίβ οὗ 6 Νον Τοϑίδιηθηΐ. 716 τότ τοογδὲ 
ηϊαπιδογῖρί ἐτίαπέ ιυοιϊά ποὶ ρογυεγέ ΟἿ6 αν ίϊοῖο 0 οἵα ζαϊίδ, οΥ' δδίσου ὁπ πιογαῖ 
»Ῥγοοορέ, ποὲ οἰδοισῆογα ρίσθεπ ἱπ ἰδ πιοεῖ οαρϊιοϊξ ἐδγηιδ. Α11 (86 οπιξδδίομς οὗ (86 
δηοίθπῦ τηϑηυδοτὶρί8 Ῥὰΐ ἰοροίδβοῦ οουἹὰ ποῦ οουῃύθηϑηοθ ὑμ6 οπιββίου οὗὨἨ ὁῃ6 
οββθη 8] ἀοοίτηθ οὗὨἨ πα (ἀο8ροὶ, τοϊδίϊησ οἰἴμοσ ὕἤο ἔδι ἢ ΟΥ̓ ΙΏΟΓΔΪΒ; δπᾶ 411 {88 
αὐὐαϊξίοπα, οὐαί πδηοοα ὈΥ 1Π6 ὙΟ]6 τχ888 ΟΥ̓ τηϑη ϑοχὶρὶβ αἰ γοδὰγ οο]] θα, ἀο οὶ 
ἰπίτοάποθ ἃ β'ηρἶο Ῥοϊηΐ Θβϑβϑθῃ 1] οἰ ἢ ἴο ΤΔ1ἢ ΟΥ ΤΩδΏΠοΙΒ Ὀσυοπα ἩΠδὺ ΤΏΔῪ Ὀ6 
ἴουπά ἴῃ (86 Οοτωρίυἱοηβίδη ον Ἐ]Ζονὶν θα 0 π6. ΤῊΘ σΟΠΟΓΑΙ ὈΠΙΪΟγταἰἴγ, ἱπογείογο, 
οὗ {86 τηδηυβοσὶρίβ οὗ (6 Νονν Ταβιδιηθηΐ, ΒῚοἢ ἀγο αἰβρογβοα ὑβγουρἢ 4]] [86 
οουπέτῖοβ ἴῃ ὑμ6 Κποσῃ που], δπὰ ἴῃ 80 ταῦ ἃ νυ  οὗἩ ἰδησυδροδ, 18 ὑγυ νυ 
δδιοηιβεϊηρ, δηᾶὰ ἀδιμοηϑίγαίοθ Ὀοΐὰ {π6 υϑηογαίϊοη ἴῃ τ ΏΟΒ ἰδ6 ξεν ἴυγ88 Βαγνα 
ἘΠΙΓΌΣΤΩΪΥ Ὀδοη 614, δηᾶ [86 Βίῃσυϊαν ΟΑΥΟ ΒΟ 188 ΔΚΘῚ ἴῃ ΟΣΔΏΒΟΣΙ ἱηρ μοι :" 
ἈΠ 50 ἌΓ 8.6 [86 νδυϊουβ Τοδαϊηρ οοπίαϊποά ἴῃ (Π6886 τηδηυδβοτὶρίβ ἤτοι Ὀοὶηρ 
Βοδίι]6 ἴο {886 ὉποΟΣτα δε ὑλο κι μανεῖν ΟΥ̓ 116 ὈοΟΚΒ οὗ {6 Νν Τοβίδαιθηὶ ἐπε 
ΒΟΙΏΘ 80ΟΡ 108 Βαγ6 ὈΟΪΑΪΥ εα, δηὰ βοιὴθ ὑπ] ἃ ΟὨγ βιϊδηβ μαννα δρρυθβοη θα), 

1 βοΒοῖ,, Νον. Τοδβί, ασεθοαπι ῬΓΟΪΘρ ΟΠ. 68Ρ. Υἱ, νοὶ. ἱ. ΡΡ. Χχχυ ὶ.---ΟΧὶχ. 
Ξ 8 ϑδοσουηΐ οἵ (86 ῥγὶποῖραὶ δηοίθης Το ῃΌβοΣρίΒ οὗ (06 Νενν Τοοίαιηοηϊ, πα, 

γο). 1. ΡΡ. 151---234.; δηὰ οὗ [86 οΥἱ τοῖο 8] οἰ οἢΒ ΔΌονΘ τηϑηοηθά ἴῃ ΡΡ. 125, 126. 128--- 
140. οἵ (86 Βδπ16 γοϊατηο. 

5 ΤῊ νδγίουϑ χοϑάϊηρμβ ἰὴ [0 ΝΥ Τοδίδηιθηῦ ΔΥῸ [ΠΥ οοπδίἀοζοᾶ, ἐπα, ἱπ Ὑοϊ. ΓΥ͂, 
ῬΡ. 48---65. 



ΟΥ̓ ἐδλο νει Τερίπηιοηΐξ. 1}1 

ΠῈΣ αἴοτγά τ|5, οη ἀν ΠΟΤ Δῃ δά! 0η4] τὰς τηοβὶ ΘΟΠΥΪΠΟΙῺ δ᾽ ΡΓΟΟΙ͂ ὑἐμδὲ 
ΑΥ̓͂ οχ!δὲ δἱ ργοϑϑηΐ, ἰη 811 βββθὴ ἰηἴ8, ὈΓΘΟΙΒΟΙΥ (86 βδιηθ 85 (ΠΟΥ ΟΤῸ ἩὮΘΙ 

ἴδον ἰαΐ 186 Ἰπηὴν οὗ {δεῖν δυιΠοτα. ἀμ Ἶ Ὡ 
αχἰδίθῃος οὗ νδχίουβ στοβάϊηρθ δϊ!ογαβ πὸ 7πδὶ ᾿ἰῃ!ΙΌγΓθοΘ δραϊηβί {86 ἀϊνίηο 

ἸΒΕΡΌΔΠΟΣ οὗ (886 Ῥτγοροίβ δῃὰ δροϑδί6β. “ Ἧ ὁ 81} ἀϊβίϊη συ βη Ὀούνθθη {Π6 δμῤαοίαπον 
(δε εἰγοιοηδίαποοϑ οὗ ἃ ποῦ, ὑβουρῃ 6 ΏΔΥ ποῖ Ὀ6 8016 ὑο ἀτδνν πὶ ΔοΟΌΤΔΟΥ 

186 1ἴπ6 Ὀεΐτσθεῃ [Π6 ὁπ6 δπὰ [88 οἵαν. ΝῸ ομὰ ἀουδίδ ἰμαΐ ἢ6 ροββϑββοβ ἢ ζοπογαῖ 
δια δεηδὲ οὗ ἃ γδυδΌϊα δυΐμονῦ, τ μοί ον δημοϊοῃΐ ΟΥ τηοάσγῃ, Ὀδοδιιδα οἵ βοπιο ἀοἴδοίδ 
ΟΣ ἱπιίουροϊδίϊομβ ἰῃ 188 ΘΟΡΥ͂, ΟΥ ὈΘοδΌδ6 Β6 τῇδ Ὀ6 ἀποογίαϊπ τοδρεοίηρ (μ6 ἔσθ 
ΤΕΒῺρ' ἸΏ ΒΟΠῚΘ ἱποοιηβὶ ἀογ Δ ὉΪ6 ράββαρθ. ΤῊΘ ΠΑΓΤΑΙΪγΘ Οὗ Δῃ διβίοτϊαῃ, δηὰ (86 
ἀεροπίτιοῃ οὗ 8 Ὑΐη 688 ἴῃ ἃ οουγί οὗὨ }υδ[106, ΠΙΔῪ ἱπηργθδ8 186 πιϊπ 89 ἰτασ, πον ἢ- 
δίδῃΐηρ {πο Ὺ οοηύδίῃ 0116 τηϊϑίαϊκοβ δα ἱποοηδίβίθμοοβ. ἷ ἀο ποῖ Κποὺν ΜἘΥ ἃ 
ἄεστες οὗἁ Ῥγϑοϊδίοη βου] Ὀ6 ἀθειαθα γϑαυϊβεὶο ΖῸΣ ἃ αἰνί πο δομπητηυπῃϊοδίίοη, τ ἢ 
15 πιοῦ ἐπουρμς ΠΘΟΘΒΒΑΣῪ [ὉΓΣ ΒΌΠΔῺ ὑδβ ΠΟΥ ; ΟΥἩ ΜΕΥ ἃ βἰδηαὶπρ' τηΐγϑοὶθ 5Ββου]ὰ θ6 

διὸ ἰο ῥγανϑηΐ δοοίἀθηΐβ Ββρροηΐπρ ἰ0 ἃ βδογθὰ Ὀοοκ, τ ΐο ἢ ΔΘ ΠΟΡΘΡ βιιρροδοὰ 
ἴο δϑοοί 86 ογοαϊξ οὐ ὉΠ]: οὗἉ ρῥσοίδηο τσὶ ηρβ." 

4, Το Ἰαϑὺ ἰθϑμοηυ, ἰο Ὀ6 δἀἀυοσοα ἴον [Π6 Ἰη ορΤΙ Υ δπᾶ ἰησοῦ- 
Τυρίηθ88 οὗ (86 Νὸνν Τοδίδιηθηΐ, 18 ἐπ Βμ θα Ὀγ {π6 ἀσγέεπιεπὲ 9 ἐλὸ 
“ποεϊεπέ Ῥεγϑίοη απ βμοίαξίοπδ ΚΓ ὁηὴ {ξ, ιολϊοὐ, ατὸ πιαάο ἕπ ἐδ τογϊξπσε 
9 ἐλε ΟἸι γιατ: 9 ἐδο γ8ὲ ἐΐγεο σεπέιτίεε, απα ἐπ ἐλοδε ΟΥ ἐλ φιιοσοεάϊπς 
,)αέλοτς ὁ ἐδλδ οπεγοῆ. 

ΤῊ ἰοδιοηυ οὗ ὙΈΒΒΙΟΝΒ, ἀπᾶ {πὸ ονϊάθποο οὗὨ (ῃ6 ἔδίμοτβ ἂπὰ οἰ βοὺ ΘΑΣΪῪ 
ὁςοἰ οβἰδδὶῖοαὶ ττιῖοσα, αν ο ΔΙΓΟΘΟῪ ὈΘΘ Ὠο( 6 88 8 Ῥχοοῦ οὗ 6 σοηυΐϊῃθη685 δπὰ 
ΔΆ ΓΒΕ ΠΟΥ οὗ (86 Νοὸν Τοεϊαιηθης.Σ 1:6 ΘΥΟΤΑΤΙΟΝΒ ἴγτοιῃ ἰδ6 Νοὸν Τοβιδῃιθης 
ἦπ 186 ἩΓΙΓΠΏρΒ οὗ [86 ΤἈΓΠΟΥΒ ΔΙῸ 80 ΠΌΙΩΘΤΟΙΒ, ἰμδ (88 1Ὁ .)Λ48 Ὀ6ΘῚ ΓΘαΌΘΏΟΥ 
ΟὈθοσυϑὰ) [86 τ ΒοΙῈ θΟάγ οὗἁἨ {π6 (ἀοδρο}5 δηὰ Ἐρίβι 168 ταϊσῃς Ὀ6 οομρ θα ἔσοπι [ἢ 6 
ΨΆΓΙΊΟΙΙΒ ΡΑδθαρῸ 8 ἀἸϑροτβοὰ ἴῃ {πεῖν ΘΟ ΠἸΘὨ ΑΥ68 δηα Οἴδος Ἡλι ηρθ. Απὰ μου 
Πο86 οἰϊδ οηδ 676, ἴῃ ΤΏΔΏΥ ᾿ῃδίδη 68, Τη8 6 ΓΟΓ. ΠΠΘΙΠΊΟΓΥ͂, γαῖ, ὈΟΙΏρ᾽ ΔΙ Τ8Υ8 Τ8616 
νὰ ἀπο αὐἰϊδηίοη ἴο (Π6 Β6Ώ86 Δηαἃ ΤΘΔΏ Πρ, Δα πηοϑί ΘΟΙΙΠΟΏΪΝΥ τ} τοσαγὰ ἰῸ 
ὍΠ6 ψογὰβ 86 γ6}} 88 ἰὸ ἰμ6 ογδν' οὐὗὁἨ [86 τγοσὰβ, ἔβ6Ὺ σογσοβροπὰ τὴν (Π6 οτὶὶπαὶ 
ΓΘΟΟΓὰΒ ἔγοτι Ἡ δἰ οὮ ΠΟΥ πόσο οσχίσδοίθα : --- 8 ἱΣΤΟΙΓΑ 6 υρυτηθηΐ (δ 18, οὗ {86 
ῬυΓΠῪ δηὰ ἰπίορτιῖγ τὴ ποῖ τ 6 Νον Τοδίδιηθης π88 ὈθΘ ργοβοχυθὰ. ὍΤμδ 1416 
οδ᾽]οοξίου, ἐδογθίοσο, ἴο {86 ἱποοσσιυρίμοδθ οὗ ἴῃς Νοὸνν Ἰοβίβλθηῦ, ἩΔΟἢ δοῖιθ 
ὈΡΡΟΝΕΙΣ οὗ ἀϊνίπο γονοϊβδείοη αν οπαθανουγθά ἰο σαΐβο, ἢ δὴ δ᾽ ορϑαὰ αἱἱδγαϊίοη οὗ 

6 ἀορρεῖβ ἴῃ ἰΐπα ΤΟυτί ΒΒ οσπίυτΥ ὈΥ ΟΥΟΡ οὗἁ (86 ΘΙΏΡΟΣΟΙ Απαβιδδβίυβ, [411Μ οοιῃ- 
Ρίθιεϊυ ἴο ἴμ6 στουπὰ [Ὁ νηὶ οἴ ργοοί.Σ ΝΟΥ ἀο γγχὰ αζαγὰ ἴοο σωϊοΒ ἴῃ βαγίηρ, 
ἐμαῦ { 41} 186 διοίθῃξ τὶ τπρβ ποῦν αχίδην ἴθ ΕἰασοΟρΘ τσ σο οοἸ δορὰ ἰοροίβον, [6 
ΒΚ οὨ ἰδδῖὰ του]ὰ ὈΥ ΠΟ πῆθδῃ8 Ὀ6 ΘΟΙΠΡΑΣΔΌΪ ἰὸ (μδὺ οὗ {86 αυοίδι!ο Β ἰδ κθῃ 

δ Βον. Ἐ. Βυγηβίἀο᾽ 8 “ Βοϊχίοη οὗ Μδηκι πᾶ, ἃ βουῖθδ οἵ Ἐββδγε," τὸ]. 1. ἢ. 827. 
Ἶ 866 ᾽ὈΡ. 70---98. 
5 ΤΉ οδ]οοιίοη δῦονο δἰυδοὰ ἴο 18 ΤὈαπᾶοα οἡ [Π6 Τ0] ΟΠ ῬΑδβαρο, οσσαστίηρ, ἴῃ [ἢ 

ΟἸἈΒγοηΐς]ο οἵ γ᾽ ιοεῖου Τὐπυηομδβίβ, δ Αἰγοδη Ὀίβμορ, τ ῆο Πουγ δηθὰ δϑουϊ (16 τη 4416 οἵ (9 
εἰχεῖ οοπίαΣΥ. “ Μοββαὶα Υ. (Ὁ. Οοββ. (ΟὐΟηδίληἘ ΠΟΡΟΪ,, Ἰυθοηῖ6 Απαδίδϑίο ἱπῃροσζαίοσο, 
δβαποίδ ουὐδηροὶίβ, ἰδ ῦδη Ὁ ἰαϊοιβ ουδηρο βι18 οοτηροδὶίδ, ΓΟΡΓ ΒΟ ἀπηΐτιῦ οἵ ΘΙ, 6Π- 
ἀδηΐατ." (οι, Τὰ. ΟΒγοη. Ρ. 6. δραὰ ϑοδιᾳ. Τμοβ. ὙΘΡ.) 1.6. 71π ἐλ οοκεμϊοἦὶρ οὗ 
2 σεεραϊα (λ.Ὁ. 506), αὐ Οὐπείαπιϊπορίε, ὃν ογάεν ο ἐδδ ΦΆΡΕΤΟΥ “νασίαδίμδ, ἰλε λοῖὶν (οερεῖς, 
α4 δείπα ὃν ἐἱΠἸμεγαίε εταδουθ αγε οελδιγοά απο οοτγεοίεά, Οὐ ἴΠ6 οὈ)εοϊίου ἴο 
ἐπα ἱπεορ τί οὗἩἨ [86 ΟΌΒροΙα, νοΐ ἢ85 Ὀθ6ῃ δἰἱθτηρίθά [ο ὃὈ6 ουπάκδα οἡ (}}}18 ῬΆΒΒαρθ, τὺῦ9 
ΤΏΔΥ τΤοῖπασκ, ἰη δἀαϊείοη ἴο ἴπὸ οὈβοσυδίίοηβ δ σοϑαῦ γίνη, ἢτει, (Βαϊ, νυ μδίουου (ἢΐβ ἀθδίση 
προ ἐδ6 (8618 ψγ88, ἰξ ἀο68 ποῖ ΔΡῬΘΑΓ [0 ἢανο Ὀδθη ραΐ ἴῃ Θχθουκίοη; ον ἰΓ ΔῺΥ [Δ]δἰ ἢ- 
οδείου οἵ ἐπδπὶ δὰ Ὀθδη δἰνοσηρίοα, γνβαὶ [πλ}18 τγου]ὰ ἰξ ἢδγο ταἰϊδϑᾶὰ ἴῃ [6 Εδδβῖ, γγΒο ΤῸ 
Απδδιαβίυδ ἵν88 ὉΠ ΟσΒΆῪ παι ἢ [τ πουἹά, ἴῃ ἕδοϊ, δυθ οοϑὲ ἐπδὲ ΘΙ ΡΟΓΟΥ 8 σγονγη 
δηὰ δἷ5 16. ϑϑοοηάϊγυ, 1 Π6 δα ΓΟΔΙῪ ἀοδίχποα ἰο οοτταρὶ ἴδ6 ΡΠ Υ οὗἨ [16 Θ5Ρε]5, [Π6 
Ηἰϊδίοτίδηδ οἵ {πδὶ {ἰπη6, ὙΠῸ Βᾶγὸ ἢοΐ Ὀδθῃ ὑδοκναγα ἴῃ σοι ηρ ὉΪ8 ΟἿΟΣ τ] ργδοιςο8, 
γγουῦ]ὰ ποὶ ἴαἱ] ἴο αν τοοογάβα 'ξ 88 ἃ διδηάϊηρ τηοηϊπιθηϊ οὗ ἢϊ8 ἱπίδιηγ. Βαϊ [ΠΟΥ͂ ΔΓ 
ΓΟ(ΔΙΙΥ 5: 16πὲ ΘοΠοοσηΐηρ; ΔΩ βὰς ἢ αἰἰοπιρί. ὅ.6. Μ|}1 Ῥτγοϊεροπιοπα δὰ Νον. Τοβὶ. 88 10] 4, 
1015. (Ρ. 98. εὐἀϊε. Κακίοτ!); Τγχ. ΒΟΠΌγ 5 Βθιηδγκβ οα Ετοεϊἰηκίηρ, τον. χχχῖ. (Ἐποδὶ- 
τὶ ἀΐου ΤὨσοϊοσίομππι, νο]. γ. Ρῃ. 175ὅ---186.}; Ὁγ. Ιου 8 ΓΤ ΒοοῦΓδο8 ἂἱ 186 ΒΟΥ] [οἴθτοβ, 
γ0]. ἰ2, ΡΡ. 759, 760, [0110 οαἱῥ, 



112 Οὴἡ ἐδε ὕὐποογγιρέρα Τγοφεγυαξίοη 

ἤτοπι ἴδ Νενν Ταεϑίδπιθηῦ Αἴομο ; 80 ἰμαῦ ἃ τοδη τηῖρμί, ΠῚ πιοσα βοιι ὉΪΔῃο6 οὗἁ 
τ δϑοη, ἀϊδραῦα Ὑμοίδπον {86 τυ πρ8 δου θθα ὕο Ηομλαῦ, Το πιοδίμθηθθ, ΥἹΓγρῚ, οΥ 
Οαβασ, ἅγε ἱπ [86 τηδίῃ δι οἢ 88 ἔδμου Ἰοῖν ἔμοα, (μδη ΒΒ οουἹὰ αιοδίϊοῃ πδϑίμοῦ 
ἴδοβο οἵ Μαίξίβον, Μαγκ, Κα, Φομη, Ῥοίοσ, ΨΦ6π|ο8, δῃὰ Ῥδα], δα σϑϑ}} ὑμοὶγν 
Ῥγοάἀποϊοῃβ. 

1Π1|. ΑἸΒουρὴ ψὸ ἰδυ8 μανθ ΘΥΘΥΥ͂ ρΟβ81016 ουϊάθποθ {μδὺ οδῃ Ὀ6 
ΤΟΑΒΟΠΔΌΪΥ ἀοβιγρᾶ; γαῖ, 88 {Π6γῸ 86 Βοῖὴθ ὈΟΟΚΒ οἰ θα ΟΥ Τϑέεστοά ἴο 
ἴῃ [6 ΟΙά δαπὰ Νεὸν Τοβίδιηθηίΐβ, ἩΠΙΟὮ 86 ποῦ ΠΟῪ οχίδηϊ, 1 88 
θδοη οδἠοοίοά ἐπα βοιημθ οὗ [βοβα ῬοΟβ δΓΘ ΠΟῪ τοαπέΐησ, ΜΟΙ ΟΟ6 
ΓΟ, οοπδεϊιρηῦ ρατίβ οὗ [π6 ϑογιρίασοθ. Αὶ ᾿10{16 Θομβι ἀοσαοη υ7}}} 
ΒΊοΘ ἴο ΒΟΥ μαΐ {18 ΟὈ]οοίζοη 18 αὐνουΐν ἀοβςξυϊο οὗ ουπάείϊοι, 
δηὰ ἐμαὶ ποηθ οὗ (π6 τυ ηρΒ ΠΟ ἃγὸ δοοουηϊθα βδογοα ὈΥ {86 
76νγ͵8 δηὰ Ομ γιβυδηβ (δηὰ σβὶο οἰδίτλ ἴο ὍΘ γον θα 88 ᾿ηβριγοᾶ 
ὙΠ ΏΡΒ), ΟΥΟΣ ὍΘΙ ΟΥ ΟΟῸΚΙ Ὀθ ]Ἰοβὲ; δπᾶ, οοπβθαυθηί, (Βαὲ ἢ0 
ΒΔΟγΘα ΟΥ ᾿πβριγοὰ τυϊπρ 18 ΠΟῪ ᾿δηϊϊηρ (ο Θοτηρ]ούθ [86 οδποη οὗὨἁ 
ϑοσιρίυγο. 

1. πῃ ἴμ6 ἔγδί ρἾβδοθ, γγχ8 ΧΑ  Οὔβοσνυθ, (μδῦ 10 ΒΘΘΙῺΒ ὙΘΥῪ ὉπΒ01 406 
ἴο {86 ογάϊπασυ οοπάἀαοῦ οὗἩ Ὠίνιπο Ῥγουιάθμοθ, [0 Βυ δ ἃ θΟΟΚ πτιτθῃ 
πον [Π6 ᾿πἤπθηοοϑ οὗ [86 ΗοΪγ ϑρίγι, ἴο Ὀ6 Ἰοϑῖ, 

ΤῸ βθοπιβ [ο Ὀ6 ΠΟ 5π|8}} γοβοϑοίίοῃ ου (86 νϊβάοιμ οὗ (86 Ὠ:νῖπο Βοΐηρ, ἴο δαγ, ἐμαὶ 
μα ἔγεϊ ἰηδυσπηοοα {Ππ6 ττιηρ οὗὨ 8 δεῖ οὗ Ὀοοβ ((μαΐ 18, ὈὉγ Βἷ8 οσσῃ ὀχ γαογαϊπαῦγ 
᾿πυρ ΓΒ ΟἢΒ ΟἹ Σ᾿ τα η48 ΘΔ δοα (μ6 πὶ ἴο Ὀ6 ἩΣ 6), δηὰ δθοσσαγαὰβ ρογτ 6 
ἐποῦλ ὈΥ͂ σἔδηοσ, οὐ 6 Ὠορ]ροῃοθ ΟὗὨ τπθῃ, ὑο 6 ἸΣΤΘΟΟΥΘΓΔΌΪΥ ἰοϑὲ. {186} ποτα 
ποΐ ΒΕΓ] ΟΟΔΌΪΕ ἰο ἱπδίσυοι δηα ἀϊγοοῦ τηδηκίηὰ ἴπ [86 πιο μοίβ οὗ διἰδἰηϊηρ (86 στολὶ 
ὁπᾶβ οἵ Ὀεΐησ, ΜΕΥ ποτ μου δἱ ἄγβί ρίνθη ἢ 10 (ΠΕΥ ΤΘΓΟ, ἰξ βθθῖιβ Ββασὰ 0 ᾿πλϑρ!η6 
ὑπαῦ {86 βδδῆθ κιηὰ γον άθηοθ ὙΒΙΟΒ ξανο ἐδοπὶ πουἹὰ δραδὶῃ ἰδκα (ποτὶ ΔΌΤΔΥ. 
Ηον μἰρῖι βῦοι 8 ομβδγρα 858 ἰδ ῖ8 σῖβεβ, ὈοΓμ ἀρδίηδὺ (86 πϊϑάοτι δηὰ ροοάπεδββ οὗ 
ἈΠ ὶνίμα Ῥγονίάθῃσθ, ΠΥ ΘΑ} Ὀ6 Ῥασοοϊγθα ὈΥ ΘΥΘΣῪ ΟἿΘ ὙΠῸ Ὑ71}} {ΠῚΠΚ Πρ ΓΔ] 
ου ἴδιο τηλίϊοσ. ΤὨΪδ Υρυσηθης ὈΘΟΟΙΏ6Β 80}}} Ἰηογα ΒΣοηρ  ΠΘη ψ͵ὸ σοηβι ον (Π8 
τοδί σᾶσγὰ ὙΒΙΟῚ (86 Ὠ᾿νίηθ Βοίηρ ἴῃ 8]] ὉῊ ἴοοῖ ἴο ργδϑοσνα ἴβοθα θοῦ τ ἢ 
ΓΘ ΠΟΥ͂ τϑοοὶνϑα 1ηἴο0 (86 οδοη οὗὨ [86 ΟΪα Τοϑίδπιθηΐ, ον θ πβθη [86 ῬΟγβοῦβ τῖὰ 
“οτὰ (ΠΟΥ ΤΟΥ ἰηἰγυδίοα ΤΟΥ ὉΠῸΘΓ οἰγουπηδίϑῃοορβ, ἴῃ πἰοῖ, τι βουΐ ἐδα ᾿πηῆυ- 
6ῃ06 οὗ Ηθάγνοη, ἰξ του] δανα ὈΘΘἢ δἰπηοϑὺ ἱπ ροβϑὶ Ὁ]Ϊ6 ἴον (ποτὶ ἴο Βαανα ργοβογσνοᾶ 
ἴμοπι. Τὸ ᾿ἰπβίϑδηοα ΟὨΪΥ ὑμδὺ οὔθ ὑπὸ τβθη (86 Φ6ῊΒ 6 γ6 ὑπάον {Ππ6 ΤΥΓΆΠΩΥ οὗἁ 
ΑΠὔοοδαΒ ΕΡΙΡΒδπο83, ἩΏΘΩ τον Ὁ (δαῦ τροηϑίοσ οὗ ἰηϊ αι Υ Ἰαἰὰ {μοῖρ ἰδιιρὶα 
δηὰ {πο ὶν οἱἵγ νγαβίβ, ἀθδίσογθα 4}1 (06 βδοσϑᾶ Ὀσοΐβ Β6 οουἹὰ πιοοὲ τι, δὰ δὲ 
Ἰεηρίδ ρα] βμοὰ 86 ἄθοσθο, (μαὺ 411 {μοβ ββου!ὰ β8ι88ν ἱπηπηθαϊαίθὶ Υ ἀθϑμ γ8ὸ ἀϊὰ 
μοί ἐμοὶγ οορίθα, γοῦ νγγχὰ8 [10 βδοσϑὰ γυοϊυπηθ δα [Ὁ }Υ ῥχοβοσνυθα, δα σΑγῸ Ὑ4Δ8 
ἴδίκθη οἵ 1Ὁ ὉΥ 1[(8 ΔΌΪΒΟΣ. 

2. ΤΏ Ζοαὶ οὗ {86 [ἈΠ {1 αἱ 411 πλ68 ον ὑμοὶγ ββογθᾶ Ὀοοα τγαβ 
ΒΌΘΝ 88 ποιὰ θ6 ἃ ὙΘΓῪ οἰθούι δὶ τωθδὴβ ἴο βθοιγα (βθτὰ ἔγοπα ρου 8ἢ- 
ἴηρ. 

ΤῊΪΒ 186. Ὑ6]1 Κπόσῃ ὈΟΙΒ οὗ [86 29 1718 δηὰ ΟἸ γἰθίΐδηβ  δῃὰ ἱπάθοὰ το 1668 οδὴ 6 
ΤΕΡΌΓῸΝ ἢ ἱπιαρίποα οὗ ἔμοβϑθ τῆο Ἰοοκοὰ Ὁροῖ ἰμβ6βα ὈΟΟΚΒ 88 ἀἰδβοονοσίηρ 86 
ταθίβοα οἵ οδίδιπίπρ' οἴθσγηδὶ 18, δηὰ {μδὲ σεϊ σίου ἴον βίοι ὑΒ6Υ ὙΠ]ΠΠῊΡῚΥ κϑουὶ- 

1 Ἐχηοϑιῖ, Ιηβῖ, Ιηίοτρ. Νου. Τοβί. ὑρ. 151---ἰδ6. Τασάποι᾽ β Ἴογκβ, 8νο. νοΐ. υἱ. Ρρ. 
650---672.; 4ἴ0. νο]. 11]. ΡΡ. 459---470. ϑιιοβοῖ, )ὸ Οβῆοηο, ρῃ. 85. εἰ δέεᾳ. Μοϊάδημινοσ, 
Ιηιτοά. δὰ ΤΖὉ, ΒΙΌ]. Ρρ. 196---198, 1,488, Ρῃ. 243---266. [7γτ, Ἠαγνοοὰ β [ηἰτοὰ. ἰὸ ἐδ 
Νον Τοϑὶ, το]. 1. Ρῃ. 190---126. Μ|οΠ Δ] 18, τοῦ. ἱ. ΡΡ. 28---69. δηὰ υοὶἱ, ἱὶ, ΡὈΡ. 862--- 874. 
τ. Ναγοβϑϑ Βδιθαγκβ οἡ {8ὸ Ἰθηϊϊαγίδη Ὑ ογδίου οἵ τ6 Νενν Ταβίδιηθηὶ, Ρ᾽. χχίχ. χχχ. 
268, 29. Ὧτ. Εγδηβ Εγυϊάθποεβ οὗ [πὸ Μοβαὶς δῃὰ ΟἩ γί βέίδπ Οοάοδ, ὑρ. 152---} 59. 
ΑΡρδάϊΐο, Τγαὶνδξ ἀθ ἴὰ Ὑέτγιιξ ἀθ 16 Βοϊϊσίου ΟἸγέ θη πο, νοὶ, ἰδ. ὑρ. 45δ---7. Ψογηοξ, 
Ὑταῖνέ ἀο 16 γέτίεἐ ἀο 16 Βεϊϊσίοη ΟὨτγέτθηπο, γο]. 11]. ρρ. 48---76. 1)γ. ΒΟΠΕ6γ 5 ἘδΙ δι ῖκα 
ου ΕἸθοιἰηἰκίηρ,, γϑυλασκ χχχῖϊ (ἴπ Ἐποδίτί ἃ. ΤΏΘΟΪ. τοὶ. νυ. ὑρ. 154---1 75.) 

3 ΨΦοθορὶν, Αηῃξᾳ. δυά. ᾿ἐὈ. χὶΐ, ς. 7. 55.606 δ]80 1 Μδος. ἱ, 56. 67. 
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δορὰ Ὀοίδ ἐδοπλθαῖνο ἀηὰ 81} (π6 γ δ. Ἡδθποθ, 88 ππᾶσδν {π6 θυ θαγοῦβ ρογβοου οι 
οὔ ἐδ6 δεν ΕΥ̓ ΑΠΕΙΟΟΒΒ δὲ τηρηἰϊοποα, 80 α'8δοὸ ποῦ ρογβθουτοηβ οὗὨἨὨἁ {π6 ΟἸγὶδ- 
(ἴΔη8, ΠῸ Ομ ἀθϑυουγΒ ὙΘΓΘ γϑηζίησ (0 οχύϊγραῦα δπὰ δΌΟ 58} π6 Θογὶρίυτοβ. [0 ἰβ 
οὐ ἀοπί ἐμαὶ [Π6 σσαγτὰ 268] δὰ αἰϊθηὶ οαγα οὐ 1π6 ΚΠ Πὰ] ργοϑοσυθα (πθπὶ: δαᾶ 
ΔΙ Εμουρἢ (86 Θροσοῦ Π)]οοἰ οβίδη ἴῃ ἢ 18 προ δ] δάϊοί, δηιοπρ Οἴδοῦ γι 6] (168, Θηδοῖθα 
ἐδδῦ 41} (86 βδογθὰ ῬΟΟΚΒ δου ὰ Ὀ6 Ῥυγηῦ Ὑβθγανοῦ ὑπο τ γα ἰουηὰ ἢ: γαῖ 88 ἰδ 
ΘΟ ΓΑΡῸ Δηἀ ΤΟβοΪ 0) οὗἨ {86 ΟἸ τ βιϊαπ8 ῬαΠθα δπὰ ἐγυβίγείοα {6 ἀοεῖρηβ ΟΥ̓ δλ8 
ΤΆΠ6 ἴῃ 411] ΟΥΠΟΓ ᾿μβίϑησθϑ, 80 {860} ἔγυϑίγαῦδα ἰὑ ὙΘΓῪ ΤΟΙΩΔΓΚΘΌΪΥ ἴῃ {115 ἰηδίδηοο. 
Νοῦ ἱπαθϑὰ οου]ὰ ὃ Ὀ6 οὐδιογτδβο, τ θη γγ6 ΘΟ ΔΟΣ, 

8. Ταῦ {86 σαποπῖοδὶ ῬοΟΪΚ8, οἰ [Β6 Σ᾽ ἴῃ [86 οΥσίηα] ἰδηριῆρσεβ ον ὈΥ͂ 
ΤΩΘΔῺΒ Οὗ γΘΓΒΙΟΠΒ, 6ΓΘ αἸΒΡΟΥΒΘΑ͂ ᾿πῦο [Π6 πιοβέ αἰδβίδηϊ οουηίγ168, δπά 
ἴῃ (86 ροββϑββίοῃ οὐ ᾿Ἰῃ Ππυ μη ΓΑ Ὁ]6 ΡΘΥΒΟΙΒ. 

Α8 186 συ οὗἉ {818 ἴδοῦ ἢδ8 θη ἀθπηοηβίτγαί θα ἴῃ {Π6 το ρῥγοοϑθά- 
Ἰηρ᾽ ΒΕΟΙΪΟΠΒ οὗ {818 Ομαρύβι, γγχθ8 ἈΓΘ δ ΠΟΥ ΙΒ ἤο ᾿πίδν μουν ἐπ ργοθ4]6 
1:18, ὩΔΥ͂,, Δ] πγοβύ 1πῃρΡΌ881016, {μαὺ ΔΩῪ ὈΟΟΚ, 80 ϑϑίθαμγϑα 88 {16 θοΟκΒ 
οἔτῃς ΟἹΪά δπὰ Νὸν Τϑδίδπμθπίβ ὑγ γα δηα 81}}} αγο, δοίἢ Ὀγ 96 ν).8 δπὰ 
ΟἸγιβίϊαπβ, δμὰ 1 ἢ ΤΠΘῪ βου γα] ]ν 6] 16 νθ ἴο Ὀ6 ἀἰνίπο]ν 1πβρίτοά,--- 
80 ἀΠπ86α 1πίο {μ6 ταοδβὺ ἀϊδίδῃῦ οοι 168, --- [Π6 ΘΟρΙ68 οὐὨ τ οἷ, οΥ 
οὗ ἰγαῃβίαὐϊομβ ἔγοτη (πθτὰ, υγουἹὰ 4180 Ὀ6 Θομ ΠΌΑ]. τα} ΠρΡ᾿ γἱηρ δπὰ 
Ἱπογβαβίηρ᾽, ---- ΘΟ] ἃ ὈΥ ΔΗΥ δοοϊἀδῃΐ ΟΣ οἤδῃοο, ΟΥ̓ ΔΠΥ͂ Πυμπηδη [ΌΓΟΒ ΟΓ 
ΡΟΥΤΘΙ,, ΟΥ̓́ΤΟΛΙΟἾ 1685 ΟΥ̓ ΔΏΥ ΟΔΓ61658 πορ]θοῖ, Ὀ6 ἰοϑὺ δπα ᾿ἰσγθοονοσαῦ]υ 
ΡοΓ5ἢ, ; 

Ιγ. ὑπ τορατγὰ (ο {π6 ΟἹα Ταβίαπιθηϊ, ΤΠΟΓΘ ρδγ ΟΌΪΑΥΪΥ, γ᾽ 6 πᾶ γ 
οὔϑογνθ, ὑπαῦ νυ δὶ δ8 ρίνϑη ογϑᾶ!δ ἰο {πΠ6 οδ)δοίϊοη, ἐπαῦ βομπια οὗ {ΠΗ 
ΘΔΠΟ0 1081 Ὀοοΐκβ οἵ δοτιρύυγα ἄγ Ἰοβί, 1ἰ8 [π6 σομηπηοη ποίϊοῃ, {Ππαὺ {}|Ὸ 
ὈΟΟΚΒ, 80 ΒαΡΡρΟΒϑα ἴο δα ]Ἰοδί, τγοσα υοϊμηιθβ οἵ βοιὴ8 81Ζβ, δπᾶ 8}] οὗ 
ἴβοια πα 16 Ὀγ ἐμ ΗΟΙΪΥ δ θυ Νοῦν, ἰὴ Ορροβιζιοη ἴο {18 ΕΥΤΟΠΘΟΙΒ 
ποῦοῃ, 1Ὁ 18 ἰο Ὀ6 οοηδιάογοά, 

]Ι. Τμαῦ {πὸ ΗἩδφῦγονν ννογά ἽΒΡ (Β6ΡΗΦῈ), ψΠΙοἢ τγο το θμοσ δοοῖ, 
ῬΙΌΡΟΣΙΥ δβιρηιῆἔθβθ [ῃ6 ὈᾶγΘ ΣΘΑΙ ἘΑ] ΟΥὨ ΔΩΥ ἰαϊησ, ΟΥ ΔῺῪ ΚΙπά οἴ 
ὙΠ Πηρ, ΠΟΥΤΘΥΟΥ 8Πη18}}; δπὰ 1 ψ)͵ὰ8 (ῃ6 οιδβίομι οἵὁἨ [ἢ6 «“6ν7ν8 ἴο 64]] 
ΟΥΟΣΥ͂ {1016 τηοταογαηαμι ὈΥ͂ ὑ{παὺ Πδηλ6. 

Τδυβ, ναῷ τὸ ὑγαυβί δία 4 δὲ] οὗ αἰσογοοπιοηέ (Π ουϊ. χχὶν. 1.) 18. ἴῃ {6 οὐἱρῖπαὶ ἃ 
δοολ ὦ αἱσογοοπιδηΐ ; δὰ Π|ὸ βῃογὶ δοσουαπὺ οὗἵἩ {μ6 ρεπθα]υρν οὗὨ «6808 ΟἸγῖδὶ 
(Λἴδϊι. 1. 1.) 186. ἸΤασηχρὰ ἴῃ ἴπ6 ΗἩδῦτγον ἰΐοιπ (μ6 δοοῖ οΥὙ (λὲ σοπεγαδΐοπ οὗ «᾽68ι8 
Ολγῖφί. 80 ἴῃ Μαῖίί. χίχ. 7. αηὰ Μαῖκ χ. 4. 1 18 ἴῃ {86 ατϑοκ αὶ δουὰ οὗἩἨ ἀϊνογοῦ- 
πιθηῖ. [ἃ Κα τηϑηποῦ, αν 8 ἐρέΐογ' ’ἰοὸ Φοαῦ ἰπ 2. ὅπηι. χὶ. 14, 1ὅ. 15 ἃ δοοὶ ἴῃ [Π6 
Ἠεῦγον ἀπὰ τρεῖς ἢ 88 αἷδοὸ [86 Κίηρ οὗ βιγγίδ᾽'β ἰοίίον ἰο [86 Κιῃρ οὗ Ιβγδοὶ, πιδῃ- 
Ὠοπϑὰ ἴῃ 2 Κίηρβ νυ. δ.3 

2, Ταῦ βουϑσαὶ οὗ {π686 ἰγαοῖβ, ψ ἱοἢ ΓΘ ποῦ ΠΟῪ οχίδηϊ, ΤΟΥ ψ.ι- 
ἴδῃ, ποῦ ὈΥ͂ ΡΘΥΒΟΙΒ ργοίθηαϊηρ' ὕο ΔΠΥ ΒΌΡΘΓημδίΓα] αββιβίβῃοθ, υὰΐ ὈῪ 
1086 ΠΟ ὝΘΙΘ Βἰυ]6α Τϑοοσάθυϑ ΟΥὁ ΝΥ οτ8 οὐὗὁἨ ΘΠ ΓΟΙ Ο 68 5, ἀπ ΟΠ 6 
οὗ στοαὶ ΒοποὺΣ δηα ἰγιβί, Ὀαΐ οὗ ἃ ἀπἔἜογομῦ Κὶπὰ ἔγοσα τμδὺ οὔ (89 
ΡΙΟρϑίβ. 

᾿ Ἐπρον, Ηΐδε. Ἐποὶ. 11. νὙἱ"], 6. 2. 
5 ΜΔΗΥ 5 18 Γ ̓πϑίδηοοβ 8. [0 θῸ ΤὈπηᾶ ἰῃ δηοῖοπὲ Ῥγοίβηο τί ϊοσβ, ἰῃ τ ἰς ἢ ἰδέζεγ8 ΔΥῸ 

ΟΑ]]οὰ δοοῦδ. Οπο οὗ {δ τηοθὲ β τ κίπρ; 18 {μ6 70] ον ηρ,, ἰδίκοη ἔγοπι [6 ἰδῖμοῦ οὗἉὨ Ῥτοίβῃθ 
δἰεύοσυ, δἃ5 Ηδτοάοίτβ 8 ἔγοαπ ΠΥ ςΔ]]6ἃ : --- ΠοΙαίίηρ; [6 σΟΠΒρίγαοΥ οὗἩ Ηδγραριβ δρδίπβι 
Ἀδίγαροβ, Κίηρ οὗ Μοάϊα, ΒΘ βΒαυ8, [δὲ Ηδσρδρτιβ σοπιμηηἰοδίδα ἢἷ8 ἰπιοπιίοηβ ἴο ΟΥ̓ αΒ ἷπ 
ἃ ἰοίίεγ,; ὙΠΟ Ὦ, 85 8}} 186 τοδᾶβ ᾿οδάϊηρ ἴο Ῥεσβίδ γϑσο ριιαγάδα ὉΥ (μὲ Κη Β ἴγοορβ, [9 
δε ἃ Ρ ἴῃ [πΠ6 Ὀ6ῚῚῪ οὗἁὨ 6 δαῦθ, δπά δβοηῦ 10 ἴὸ Ὠΐτπῃ ΌΥ͂ 016 οὗἁ ᾿ἴ8 τηοδῖ ἘΠΠ5ΙΣ ἀοτμοβιῖςβ --- 
Λαγὸν μηχανησάμενος, καὶ ἀνασχίσας τούτου τὴν γαστέρα, καὶ οὐδὲν ἀποτίλας, ὡς δὲ εἶχε, οὕτω 
ἐσέθηκε ΒΙΒΛΙΟΝ, γράψα: τά οἱ ἐδόκεε. 110. 1. ς. 128. ἰοπι, ᾿, Ρ. 184. οἀ. β΄ ιν οἷ  ΠΙΒΟΌΒΟΕ, 
Τοπάϊηϊ. 1817. 

δ ὅ66 2 ὅδ) υἱϊΐ, 16, (πιλτρὶπαὶ το οτίηρ.) δπὰ 2 Κίηρβ χυ ὶ. 18. 

ΥΟΙ, 1. ΐ 
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8. Βαυΐ, Βυρροδβίῃρ μδῦ [Π6 ὈΟΟΚΒ ἴῃ αἀποδίϊομ οσο τι ἴθη ὈΥ ἰμο088 
ὙΠῸ ὙΟ͵Θ {ΓΌΪΥ Ῥτοροίβ, γοῦ Π6Υ 6 γα ποὺ υσιῖθη ὈΥ͂ ᾿ΠΒρ᾽ γοπ. 

Τα ἀγρυτηθηῦύ ἰ8 ἔτ ΙὈ]Υ βιαίθα ὈΥ Αὐραδίπα' ἴῃ (86 ξ]]ΟνΓΙὨΡ πᾶ πη Γ: ---- “ Τὰ 
(86 ἰβίογ!68 οὗ ὑμ6 Κίηρβ οὗ Φυάδῃ δηὰ 1δγϑεὶ, βεαυθγαὶ [μ᾿ μρΒ δγα χωθηςοποά. ἩΒΙΟΒ 
ΔΓΘ ποὺ ἴπογ οχρ  αἰποᾶ, ἀπ ἃγ ταΐδυγθὰ [0 δβ οοηίβἰηραᾶ ἴῃ οὐ ὺ ὈΟΟΚΒ βίοι 186 
ΡΤΟΡΒοίβ ψτοῖβ : δΔῃη ἃ βοπιθίϊμμθϑ {86 ὨΔΙη68 οὗὨ [8686 ᾿γορἢθίβ ἃΓ6 ᾿ποηςοη θὰ ; ἀπ 
οὐ (Π686 υυϊτπσβ ἀγα πο οχίδηῦ ἴῃ 186 οδποη πμῖορ [86 οΒυχοΙ οὗἩἨ (ἀοὰ γϑοβῖνθβϑ. 
6 σϑάβοῃ οὐ σι βῖοι 1 οδη δοσουηῦ Ὁ ἴῃ ὯῸ ΟἸΒΟΙ ΜΑΥ, ἰβδῃ ΟΥ̓ ΒΌΡΡοΒβίηῃσ ἴδ 

8086 ὙΘΓΥ ῬΟΓΒΟῚβ ἴ0 ὙΒοπΣ {6 οἷν ϑρίγ!ς σονθα] θα ἴμοβα (μΐπρϑ ὙγΒΊο ἢ ἃγα οὗ [88 
Βίρμοβῦ δυϊμου τυ ἴῃ τα] ρίομ, Βοιθῦ68 ἩΤΟύΘ ΟΠΪΥ͂ 88 ΤΑΙ ΓὉ} ἰδίου Δ η8, ἀπὰ δ 
ΟἾΒΟΥ {ἰπ|68 49 ρσγορίθῖβ ὑπᾶάθν (86 ᾿πῆυθποθβ οὗ ἀϊνίπθ ἱπβρίγαίίοη ; δῃὰ ὑπαῦ {8658 
ΤΙ ΠΟΒ ὩΤ6 80 Αἰδγοης ποτα δδοὶ οἵδμθν, ὑμαῦ 186 ΟὨ6 βοχὺ δ ἴ0 Ὀ6 ἱπιρυϊοα [0 
ἐμοιλβοῖνοβ 88 {86 δυῦβογβ, (86 οἶμον ἴο οὐ, 88 βρθακίπε ΌὉΥ ἴδμοα ; (Π6 ΦΌΣΙΠΘΓ ΔΓΘ 
οὗ βου νίοα ἰο ἱπογθδβα οὰσῦ Κπον]θᾶρο, [Π6 ΟΥΒΟΙ οἱἨ δυῦμουῖν ἴῃ τοὶ ρίο, πὰ σδηο- 
πο]. [Ιἧ δαάϊζίοη ἴο 0818 ΟὈ ΒΟΥ γΔΌΟΠ,, γ76 ΤΩΔῪ ΤΘΙΏΔΥΚ, [παὺ {86 ὈΟΟΚΒ Οὗ ΡΓΟΡΒΘΟΥ͂ 
ΑἰΤΑγ8 αν {Π|6 1} Δα ΠΟΥΒ᾽ ΠΆΠλ68 ἜΧρΓΟ886α, δηα ΘΟπΙΠΙΟΉΪΥ ΠΥ ἀγα γταρθαίθα τη (88 
Ὀοοΐκ8 ὑβοιηβοῖνοθ, Βαΐ ἴῃ {86 ἰ!δίογϊ αἱ ῬΟΟΚΒ ἴθ τ νγ88 πού {1:6 βδιὴη8 Υθᾶβοῃ 0 
Βρθοϊγίηρ [86 πϑιη68 οὗ {6} δυΐβοῦβ ; θθοδυδβο, 1 πγδίῦο 8 οὗ ἔδοῦ Ὑ ΒΙΟἷι 8.6 ραϑβῖ, 8 
ΔΌΪΠΟΥ ΤΏΔῪ ΘΑΒΙΪΥ 6 ἀϊδβρτγονθά, 1 λ6 γοϊαῦθβ ννιαῦ 18 3188 οοποθγηΐησ 815 Οὐν ἢ ΕΠπ68, 
ΟΥ σοποογηΐησ ὑϊπι65 οὗἁὨ συ οι ὑΠΟΓΘ Δ΄ Ταθιλοσ 818 8.}}} οχίδηῦ. Βυῦ {π6 ογθαϊτ οἵ 
Ῥχορθιβοΐθβ δοποογηΐῃρ' {{ησβ, το ἀγΘ ποῦ ὑ0 Θ0π|8 ἴ0 Ρ888 [ὉΣ ἃ ὙΘΓῪ ἰοηρ᾽ {ἴπη6, 
τουβὺ ἀοροῃά οἡ {86 Ὠλ᾽βίοη δηὰ δι οσιυ οὗὨ [86 ἘΠΡΕ ΟἿΪΥ ς δη ΚΠοΓΟίΌΓΘ ᾿ὐ ν᾽ 88 
ὨΘΟΘΘΒΩΣῪ ὑδαὺ [Π6 Ὠδπιθδ οὗ [88 ρσορμεθίβ ϑβου]ὰ Ὀ6 δῃποχϑαὰ, ἴῃ ογάθσ ὑμαῦ {86} 
Ῥγοαϊοιίουβ πὐϊσῃῦ Ὀ6 ἀδρεπάρα ἀροη, θη ὑΠΘΥ σοστο Κποόνη ἴο 6 ἀδ] νογθὰ ὉΥ͂ 
τῆθῃ, Ὅ0, ὈΥ ΟΥΒΟΥ Ὀγθαϊοιοἢ8 δἰσοδαυ ἢ} 8]16 ἃ, δὰ βιονῃ ὑβθηλβοῖναβ ἴο Ὀ6 τὰ 
Ρτορθΐ8. 

4. Τα θᾶγα οἰζαύομ οὗἁ Δ} ὈΟΟΪΚ ἴῃ Δη 8] ΘΟ] ΘΔΏΟΏ10Α] τυϊην 
18 πού βιιβηοιθηῦ ἴο Ῥγονο ὑμαῦ δυο ὈθΟΟΪς ΟΥΟΥ τγα8 δ πομἹοδὶ. 

Τῦ {18 σοῦ ἰο Ὀ6ὰ δἀπιϊ 6, τὸ τηυϑὺ ταοοῖνα 8ἃ8 {86 ποτὰ οὗὁὨἩ Οοἂ (6 ατοοϊς 
Ῥοδπι8 οὗ Αταῖυϑ, Μθηδηάθν, δπὰ Εριπιοηΐ 68, [ὉΣ ρϑβϑβαρθδ ἅτ αυοΐθα μὰ ἰΒ6πὶ 
Ὁγ Ῥαυ!}.3 

ὅ. ΤιΑΒΌΪΥ, ΜὙ)Δὴ ΤΩΔῪ ΟὈβογνο {μδὺ τοοϑῦ οὗ {μΠ6 γῃΐθοθβ βυρροβοᾶ (ο Ὀ6 
Ἰοβί ἅγθ 811}} τουμδϊηϊηρ ἴῃ (86 δουιρίατοθθβ, ὑπουρἢ ὑπᾶον ἀϊβαγοηὺ ἃρ- 
Ρ6]]αὐοπ8: δηά {μαὺ βιιοῖ ἃ8 ἃΓ6 ποέ ἰο δ6 ἔουπα {πο γ6 ἬΟΓΘ ὩΘΥΘΙ ἀ6- 
β'σῃοα ἔῸΣ τϑ]ριουβ ᾿πϑύσοῦοπ, ΠΟΥ ἃγα {Π6Ὺ Θββαπίϊαὶ (ο {π6 Βα νδοα 
οὗ τιδηξὶπᾶ, ἴπ 1Πυβίταϊίοι οὗ Ἐμῖβ ΤΟΙΛΔΥΚ, Ὅ76 ΤΩΔΥ δά υοθ {Π6 [ο]- 
Ἰονίησ, ΘΧΆτΩΡ 68, ΒΟ ἃγθ ἴβκθη 6 Χο! υβίνο]υ ἔγομῃ {μ6 ΟἹ]ὰ Ταβίδ- 
θη. ΤὭυΒβ, 

[1.1 ΤῈ6 Βοοΐ 97 ἐδ6 Οὐνεπαπέ, ταθυϊϊοηθὰ ἴῃ Εχοά. χχῖν. 7.,) τ ΒΙ οἢ 18 ϑαρροβοὰ 
1ο Ὀ6 Ἰοϑὲ, 18 ηοῦ ἃ αἰδίίηοι Ὀοοὶς οι [86 Ὀοᾶγ οὗ {86 6188} 1478 ; [ὉΓ τονε 
ἐπιραγίϊαϊίψ ΘΧΘΥΑΪΉ6Β ὑμαὺ ραβϑαρα σ1}} ἀηὰ {πᾶΐ 1π6 Ῥοοὶς χαξδεστοα ἰο 18 ποιβίῃηρ 68 
Ὀυΐ ἃ οοἸἸοοίίοη οΥὨἍ Βυοῖ ἱΠ) αποῦ!0η8 δηα Ἔχ βουίδυϊοΏ8 88 ΔΓΘ ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ Ἰαϊὰ ἀοτῃ ἴῃ 
{86 ἴ0υγ ρΡσγθοθαϊηρ Ομ δρίθυβ. 

[1.1 Ὑ8ὲ Βοοκ 9 ἐλε Ῥαγς οΓ λὲ Ζογά, οἰϊοὰ 'π Ναμπιῦ. χχὶ. 14.) ἀπὰ βυρροεοᾶ 
8130 ὕο Ὀ6 Ἰοϑί, 18, ἰῃ {86 ορίπίοη οὗ δῇ δηχίηθηῦ ογιῦϊο ὃ, (μδ΄ γ ΥῪ σοοοσὰ τ ΙΟΒ, ροι 
1:6 ἀοἴδεας οὗ 6 Ατηδ οἰ 65, Μίοβοβ τῦδϑ σομημηδηαδα ἴο0 τΔ Κα 88 ἃ τηϑιοσ δὶ ΕΝ 
δηὰ ἐο γεΐθαγεθ ἐΐ ἴπ λ6 θαγ8 077 ϑοδλπα. ὅο. 18δὲὶ 1ῦ Βθθη)β ἴο Ὀ6 ποίβίηρ πιογα ἐβδῃ 
8 Βμογῦ δοοουηῦ οὗἉ [πδΐ νἱοίοσυ, ἰοροίβον τε! βοὴβ αἰσθοίοπβ [ῸΣ “05.188 ργῖ γδαΐθ 
086 δηὰ οοηάποῦ Ἰῃ ἴΠ6 τηλπαρϑιηθηῦ οὗἉ ἴΠ6 δι Βοα ομῦ τᾶν, Ὀὰΐ 1 ΠΟ τοβρϑοῦ ψγβδΐ- 
ΕΥῸΡ αἰοίαίοα ὈΥ ἀϊνίηθ ᾿ηβρίγδίϊοη, δῃὰ ΘΟΩΒΘαΌΘΩΝΥ ὯῸ ρμεγΐ οὗ [86 σδηοηϊοδὶ 
ϑοσρίυγοδ. 

2 Ὧο Οἰνίιαίο Π οὶ, 10. χυἱϊϊ, ς. 38. 
3. Αγαδῖῃβ 18 οἰϊθά ἴῃ Αοἰβ χυϊΐ, 28.; Μουδῃηᾶο ἴῃ 1 Οὐοσ. χυ. 33.; δηὰ ἘΡρἰπϑηϊὰε68 ἴῃ 

Τίκαδ ἱ. 12. 
δ Ὧγχ, Ιἀσιθοοῖ. 
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[|1|.1 ΤΈ6 Μοοΐ ὁ ψαδὴόν, ταθηιϊοηθὰ ἵπ Φοβῖι. χ. 18.) 15. δυ ρροβοά ὈΥ βοπιο ἴο 6 
ἴδιο 88:16 τὶ ἢ {86 ὈοοΙς οὗ Φυάσοι, θοοδυδθ γα δηα πηρητοηρα τπογοΐη οὐ [86 δι} 8 ́ 
δἰδηαϊηρσ 5.}}}; Ὀὰὲ ἴΠ6 οοηθοίωυγα οὗ Φοβδρμιβὶ δθθη8 ἰο 6 Ὀοίίον ἐουπάοᾷ, νἱΖ. 
δας 11 νγ88 οοτηροβοα οὗἉ οογίδίῃ γϑοογάβ, (Κορὺ ἴῃ ἃ 888 ρίασα δἰ {δας {ἰπι6, δηὰ αἴογ- 
νατὰβ τορουθὰ Ἰηΐο (6 ὕδῃιρ]6,} Ὑ Βῖοἢ σοπίδί ρα δὴ δοοομηΐ οΥἨ ψῆδ Βαρροποὰ 
10 {86 96 7ὺ8 ἔγοι γϑϑγ ἴο γϑαῦ, 8ηα Ῥδυ(ου ἀΥἢγ ΟΥὗὨ ἴΠ6 Βυπ᾿5 βίδπαϊηρ δι}}}, απ 4190 
αἰγεοῦ 08 Ὁ [86 86 οὗὨ {86 Ὁ (866 2 δα). ἱ. 1]8.), (μαἱ ἰ8, ἀἰνδοι οἢ5 [ὋΣ ᾿πδβυϊψα 
ΔΙΌΒΟΓΥ Πα τηδι α! ΠἸῺρ᾽ πα] ΠΑΡΎ Θχογοΐϑοϑ. 80 ἰδαῦ {818 νψὰ8 ποὺ τ8 σόοσκ οὐὗἁἨ δὴ 
Ἰηδρ᾽Γοὰ ρούβοη, Ὀυζ οὗ δοπλθ οοϊητοῃ ἘἰϑιοΟΥ ΟΟΤΆΡΗΘΥ, ὸ πγοῦθ ἰΒ6 διιηδ]5 οὗ 18 
οὐγῇ ἰἴπι6, δηαὰ τϊρῃύ ἐπογθίοσθ ἄθβοσνα [88 πδηλο οὗἨ Φάβμοσ, οὐ (Π6 πρτὶρῃὲ; ὈΘοδυϑο 
πδῦ ΒῈ τγοΐθ γ͵88 βΘΏΘΓΑΙΥ ἀθδοτηδὰ ἃ ἴσια δηά δυϊμοηςο δοοουῃὶ οὗἉ δὶ} (ὴ86 δυϑῃβ 
Δ ΟΟΟΌΓΓΘΙΟΘΕΒ ὙΓΔΙΟΩ δα Τ6η ὨΔρραοποίὶ. 5 

[1ν.1 Οποσ τόσο, ὑδ6 βανογαὶ προς ΟΥ̓ Βοϊοπιοῃ, τηθηἰοηϑᾶ ἰπ 1 Κίπρβ ἰν. 82, 88.. 
ἭΤΕ 0 Ῥϑτὺ οὗἩ [86 οδῃοπίὶοαὶ ϑοτὶρίαγοβ. ΗΙ8 “" Τῆγεο ἰλοισαπά Ῥγουενδδ᾽ ποτὸ 
ΡοΣὮΔΡρ8 "ΕΥ̓ ΒΡΟΚοη, ποῖ σοιμηπ 6 [0 ττιτΐϊπσ, ΗΪδ " 5, ὙΌΙΟΒ ΟΓΟ ΟΝΘ 
ἐλοιδαπα απ 1π ὨΌΓΩΘΓ, ΜΜ6Γ6 ἴῃ 4}} χοῦ Ὁ ΠΥ 8. ᾿ανοπῦΐα ςοπιροθὶ 08 ; δηὰὶ 
19 ὈΠΊνΟΥΒΑΙ ὨΙΒΟΟΥΥ οὗὨἨ νβσθίδθ 8, ἀπὰ ὑπαὺ ΟΥ̓ δι} πλ8}8 οΥ͂ 81} Κίη 8, ὈοϊΪοησοὰ ἴὸ 
ῬΒΙΟΘΟΡΆΥ. [ὑ νγᾶϑ ποὺ ΠΘΟΘΒΒΑΤῪ [ὉΓ ΘΥΟΥῪ ΟἿ6 (0 ὃ6 δοηυδίηἰοα τι {Π6πὶ: δπὰ 
(πουσὰ 186 1088 οὗὨ τΒα6πὶ (σοπβιἀογίησ (86 ἀποαι}} 6 πϊβιίοια οοηίογσοα ὕροπ {ποῖν 
ΔαϊΒογ.) 18 ἴο Ὀ6 ἀορίογαι, γοῦ ἰὐ 18 α ἴδει Ὑ ὮΪΟἢ} ΟὨΪῪ {Π|6 ὈυΒΥ ἱπναβίϊ σαίογβ οὗ πίῃ γο 
ἰἱᾶνα σϑυδα ἰο ἰδπιοηΐ. 

ὕροη {μ6 τ οΪ]6, {ΒΟΥ ΟΥ̓ Θ, νγ6 τΔῪ σοποὶάθ, ὑπαῦ 1 ΔΗΥ ὈΟΟΚΒ οὗ 
[16 ΟΙα Τοδίδιμθηῦ βέθηὶ ἴο Ὀ6 πδηίηρ ἰπ ΟἿ ργθβθηῦ Ὅδμοῃ, {πο Υ 
816 ΕἸΠΘΣ ΒΟὮ Ὧ8 116 ππορβαγνοά πη 6 Οὐ οΥ ἀθηομλ] Δ Π]ΟΏΒ ; ΟΥἩ ὑπὸ γ 
ΔΓΘ ΒΙΟὮ 848 Πευε ὝΟΥΘ Δοσοιπηίθα οΔῃΟΠοα], βοῇ 848 σοῃίδιηθα ἢῸ 
ῬοΙμΐβ θϑβθητ αὶ ἰο {Π6 βαϊνδίίοη οὗ τχδπ, δηθὰ σοηβθα ἈΘΏΠῪ βαοὴ οὗ 
ὙΒΙΟΝ 6 ΠΙΔΥ͂ ΒΔ [6ΙΥ [να Ἰσποσγϑηΐ ἤοσα, δῃα (ὉΓ ὙΠ] Οἢ 16 8118}} ΠΘνΟΥ 
06 τϑβροιβὶ}}}6 Βογθδ νοσ. 

Υ. Εδυλ}}ν βα βίβοίουυ 18 (86 δνυϊάθηοα ἴὸ δἰιονν ὑπᾶῦ ἤοπα οὗ ἴΠ6 
ὈοΟΚΒ οὗ (6 Νον Ταβίαμηθηῦ αν δ δὴν {πὴ6 ὈΘΘη ᾿οϑί. οπηο 
Ἰραγηθα πλθη, ἱπάθοα, ἤανα ἱπιαριποα (ῃαὺ {πο Υ Βανο ἐοαπά Δ] 1810} 
(0 ψ ΡΒ ἴῃ {πΠ6 Ναν Τοβίαμχοηί, ἔγοτα τ ἰοἢ ὉΠ6Υ ἤᾶνα θ6Θη ρογ- 
βυλοα (Ππαὺ Ῥδὺ] νυγοῖθ βαυθσγαὶ ΟἿ . ὁβῃοοα] Θρ᾿β6168 ἰο (π6 ΟἾτἰβ- 
ὕδη ομυγ 68 θαβι 468 ὑμο86 78 ὩΟῪ αν: Ὀαΐ 4 [0016 Θχαταϊπαίοη οὗ 
[πΠ6 Ῥαββῆσοθ τοίθσσθα ἰο Μ1}} βῆου {μδὺ {πϑὶγ οοπ)θούιγαβ ἤᾶνθ ΠῸ 
ἰουπάλιϊοη. 

1. ΤΒυθ ἴῃ 1 Οὐον. ν. 9. {86 [0] ον ἴηρ τγογβ οοοὺγ --- Ἔγραψα ὑμῖν 
ἐν τῇ ἐπιστολῆ, π ὨΙσἢ ἴῃ ΟἿΣ ὙΘΙΒΙΟΙ 18 γοηἀογοα, 7 λαῦὺθ ιτογτξίοπ ἴο 
γοῖ ἐπ απ ορίϑιἴ.. Ἑτοτα {818 ἰαχὶ 10 48 Ὀ6θῃ βιιρροβϑα {πα Ῥδὰὺὶ] μεά 
Αἰγοδν πσιίθη ἰο (86 ΟὐΟΥ  ΐδηβ δὴ δρὶϑῦ]6. ὙΓΔ]Οἢ 18 Δ ᾿ΟΠΡῸΣ οΧ- 
ἰδηὶ ὁ, αηα ἴο ψ Ὠῖσοἢ ἢ6 ΑἸ] .468 : 116 ΟἸΠ6ΓΒ αββοσί {ῃαὺ ὃν τῆ ἐπιστολῆ 
ἢ6 πηθδὴβ ΟἾΪΥ (μ6 δρίβϑιῖϊθ προ μ6 18 πυϊηρ; Ὀαὺ {Π18. 18. ποῖΐ (ἴϊῸ 
τροϑύ ουυϊουβ πηδδηΐησ οὗ [86 ρᾶββαρθ. ΑἈπά οὔδογβ 816 οἵ ορὶπίοῃ, 

1 Φοθορα. Απεὶ. Φυά. 11Ὁ. ν. ο. 3. 
Σ Τη 1751], ἃ νοϊαπιθ, ρυγρογείηρ ἴο δ6 ἐδ Ἰοηρ-]οϑὲ “ Βοοῖκ οὗἁἨ ΨΦ4βῃογ," νγὰβ ρα ] 586 ἀ 

ἐβηοὈγΠη088}}}) ΕΥ̓ ὅκοον Πίγα, δὴ ἰηδάθὶ ῥγίπιοσ οὗ πηϑουῃᾶ τηϊηὰ. Οὗ {πὶ8 ΤΌΓΡΟΓΥ 
(νμϊοἢ τνᾶθ γοργιθὰ ἴῃ 1829) 86 γϑβϑοσ Ὑ1}} ἢπᾶ δὴ Ἂχροβιγο δηὰ χοίαϊδιϊοῃ ἴῃ 1110 
Δρρεπάϊχ ἴο οϊ. ΓΝ. ὅοςοι. ΥἹΠ. 8 1. ΡγΡ. 74].---746. 

5 Ἑδναγὰβ᾽ 5 Ἰ)ἰβοοῦγϑο οοποογηίης ἴμ6 Αὐτδογίν, 8.716, δὰ Ῥοσγίδοιίοη οὗἩ ἴ[6 ΟἹ δπά 
Νεν Τοβιδπιεηία, νοὶ]. ἐϊ]. Ῥρ. 451---403. Ζ6ηκΚιηδ᾽8Β ἘΘΔΘΟΠΔΌΪΘΠ658 δηὰ Οοτγίδί εν οὔ 1Π6 
Ομγβίδη δἰ σίοη, νοὶ]. 13. ὑη. 95---97. ΦΔοῃδβ ου [86 Οδποὴ οἵ ἴ6 Νονν Τϑεϊδιηθῃϊΐ, τοἱ. ἱ. 
ῬΡ. 180.---.185. 
Α ρβοαδο-ορίϑβιϊ]ος οὔ Ῥ8ὺὶ} ἰὸ ἴα ΟοΥπιίδη8 ἰ8 οχίδης ἴῃ [ἢ 6 “γποηίαπ ἰδηρτδρο; οὗ 

πΠΙΟΝ [86 Το Μ1}} πὰ δὴ ἘΠῚ δῖ ἰγαηβιδείοπ, ἃ8 4180 οὔ αὶ ῥγούδηι δὰ ορίβι]ε οὗ δὰ] τὸ 
[86 ΟΣ: ΐδηβ, δοςοπιραπίοα νυ 5α: ΒΓΔ ΟΥ̓ ορθογναϊίομ [0 Ῥγοῦο [μοῦ Βραγιουβῃς 88, τ 
δοπες οἡ [88 Οϑποη, νοὶ. ἱ, ὑρ. 143--147. 
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παῖ ῬδῺ] τϑίθσβ ἰο δὴ δρίϑίϊθ θ]ο ἢ 6 μδα πυιιΐθη, ΟΥὁἨ Ραστη ἐο 
τα, δὰ ΠΔα πού δβοηΐ; μι ΟὨ Τοοαϊνηρ {ὈΥ ΘΙ Ἰπἰοσυμγδίϊοη ἔΓΌΤα 
ϑίθρῃδηδθ, Εογίυπαίιβ, ἀπ Αομαίουβ, μ6 Βυρργοββοα {ῃδΐ, δῃᾶ ψχοίβ 
{Π18, ἴῃ τ ΒΙΟΩ Π6 ΘΟΠΒΙάογΒ (86 Βα ]θοῦ τηοτα αὖ ἰασρθ. ΕὙοσα {18 ἰαϑ 
ΒΥΡΟΙΒ 6818 {π6 ὑγδ186 οὗ ἱπρθηυ τυ οδηποῦ θ6 τ ἢ 6] : Ὀυΐ 88 11 18 8 
ΤΏΘΓΘ ΘοΟη]θοῖαγα, ὈΠΒΌρΡΡογίοα ὈΥ ἐδοίβ, {Π6 Τοσα ρσγόρϑῦ]α ορὶ ποι 
18, {παὺ (86 ἀροβίϊβ τϑίοθστθα ἰὸ βοθ ρχγϑυϊουβ 8πα “γίυαίε 6Ρ15.16 
ψΒΟΝ ἢ88 ποῦ Ὀθθὴ ῬγΟϑοσυϑα, πα σοῦ δα Ὀδθη βοηΐ ο “ {ῃ6 
ομυγοι οὗ αοά αὖ Οοτιπί ἢ (1 Οὐοτ. ἱ. 2.) Ὀαΐοσθ [Π6ῚΓ πλθββθηρογβ δ 
ταϑομοα ἢ. Τμδὺ δρΊ8|16 τιὶρῦ παν Ὀθθη ὙΘΙῪ Ὀτὶοῖ, πα πσμξ 
αν οοπίδηθα 11{{16 τόσο {μὴ {86 αἰγοούϊΐοῃ {πδὲ {πὸ (ὐοΥ Δ ὴ8Β 
ΒῃΟΙΪα ποὶ δϑβϑοοϊαίθ ἢ ξογηϊοαΐοσθ, ““ ΤἬδὺ {Π18 18. (Π6 οογγϑοΐ 
ΟΡ πΙΟἢ ΤΔΔΥ͂ ἈΡΡΘαΣ ἔγοιῃ (Π6 [Ὁ] πο ΘΟΠΒΙ ἀΘΓΑΓΟΗΒ : ---- 

“ (1.) Ιἐ ἰ8. (6 παέμγαΐ δῃηὰ οδοίοιιΣ Ἰπίογργαοίδ(ιοη ---- μα ὑμαὺ σου]ὰ βέγικα {πΠ 6 
τοδὶ τηᾶ88 οὗ ἤθη. [0 ἰβ ̓ υ.8ὲ δ ἢ} δὴ ΕΧργθδδίοῃ ἃ8 Ῥϑ0] ευοιϊά Ὦανα υδοα ου (86 
Βα ρροδίτίοη ἐπα ἢ6 λαά πτιυίθη 8 ργανίουβ ορἰβι]6. 

“(2.) 10 18 [186 νΟΥῪ Ἔχργοβείοη ΒΟ. Ὦ6 868 ἴῃ 2 Ο(Γ. γἱϊ. 8..) ὙΠΘΓα Πα 8 ΤΟΪῸΣ- 
τὶηρ ἴο (818 ορίϑι16 88 ὁπ πῃ οι 6 δὰ βοηΐ ἴο {Πθῃὰ, 

“ (8.) [ὑ ἰ5 ποῖ γὰρ {ππὺ δι} μα ἰῃ ΔΏΥ ἔργα ῦ ραγύ οἵ {818 Θρ 5.16 σίνϑη (118 ἀἶτος- 
(ἴοη. Ηξς δεαὰ οομμπμδηάοά (Βοῖὰ ἴο σϑολονθ 8 ἰποδβίπουβ ῬΘΥβοη, ἐπα 800 ἢ ἃ ΘοΙ- 
τηδηα ταὶς Βοθῖ 0 ἱπιρὶγ {μαὺ ΤΠ6Υ ουρδὶ ποῦ ἰο Κααρ δου ηΥ τ 1 δ ἢ ἃ ΡΟΓΒΟΗ : 
Ῥαυΐ 10 τγ8 ποῖ ἃ ροπογαὶ σοιηπηβηᾷ ποῖ ἴο Ὠανα Ἰηἰδτοουγβα τ ἢ ΓΒ 6ηι. 

“ (4.) 10 ἰδ ΔΙοσοῖμον ργοῦδθ 8 {μὲ Ῥϑὺ] που]ὰ ἩΣὶῦα ποσὰ ἰεὐΐογϑ (ἤδη τὸ αν 
Ῥγδβοσυεὰ. γ᾽  δάνο Ὀυὺ ἐουτίαοη οὗὨ δἷ8 τοιηδι ἰηρ, Υ δὲ 6 ἸΑθου ΓΘ ἸΏΒῺΥ ὙΟΔΓΒ 
ἰουπά θα πηδηῦ οἰ υχοΪ 68 ; δηὰὶ μΔὰ Τγραποηΐ οσσαβίοη ἴο τ σὶία ἴο {6 πὶ. 

“ (6.) [πὶ νϑσ. 11. 86 ΘΧΡΥΘΈΒΙΥ ΙΩΔΚΘ68 8 ἀἰδύϊποίΐοη Ὀαίσσοοη {ἢ δρὶϑῖ]8 τ Ὡς οἢ ΒΘ 
ὙΔ8 ἰμθὴ ὙΓι ηρ δηὰ (86 ΤΌΓΏΣΘΥ ὁπ6. “ Βυΐ πον, ἱ. 6. π΄ {818 δορί βι]α, “1 Βαανα 
τί τἴοπ (ἔγραψα) ἰο γοιυι, ὅζθ.γ Δὴ ἀχργοββίοῃ Ὑϊοῖ ᾿6 σου] ποῦ 186 1 νϑσ. 9. σε - 
ἔδγγοα (ὁ {86 δαπιδ δρίβδιΪ 8. ᾿“ΓΠ686. ΟΠ ἀΟΓΔΌΟΏΒ Β66ηὶ 0 Ὁ6 ὉΠΔΏΒΜΘΓΔΌΙΟ, δηᾶ 
ἰο φργονα ἰβαὺ Ῥαυὶϊ μδᾶ βοηΐ δῃοίμαν δρίϑῦ]6 ἰο ἔλεπι ἰπ ψΒΙΟΝ Βα Βαὰ ρίνοη {815 
ἀϊγοοίίοη. 

“«(7.) Ὑμῖβ ορἰπίοῃ δοοουβ νυ ἱ}) (Παὺ οὗ ἃ ὙΘΥΥ͂ ἴἄτσα ΠΌΤΟΥ ΟΥ̓ ΘΟπιμηοηϊαίογβ. 16 
ἰδ Ὀ6 οδ)θοίοα ἐπαῦ 11}|6 πᾶν αἰδοί (86 ἀοοίγίπο οἵ {}16 Ἰηϑρίγαύίοι οὔ [86 Νειν “Γδβίαη- 
τλθηΐ, 8ιπ06 ἰὐ 8 ἠοῦ (ο Ὀ6 Βυρροδοιί μα (ἀοὰ που]ὰ κυἴεν [88 τυῦιυἱηρβ οὐ ἱπερίγοι 
ΤΔΘΠ ἴο 6 ἰοδῦ, 176 ΙΠΔῪ ΤΟΡΪΥ, 

“(1.) Τπαῦ ὑπογα 185 πὸ δυϊάδηοο (Πδὺ {Π686 ὙΓΠ ΡΒ ΘΓ ἰηϑρίγοᾶ, Ῥαυϊΐ οἴρη 
ΤΩΔΪΚ68 8 ἀἰϑιϊποϊίοη ᾿ῃ τοσαγὰ 0 ἷ8 οσιι τοῦθ ἀπ ἀοοίγίηθδ, 88 ἱμϑρὶγθα οὐ αηΐῃ- 
δρ᾽γϑὰ (866 οἷ. νἱ!.) ; ἀπὰ 186 δαπλα {Πλ1Π σ᾽ ΤΩΔΥῪ αν οσουγγρα ἴῃ δἷ8 ὙΤΗΏρ8. 

“« (11.) ΤῊΐβ ἀο68 ποῖ αῇδοῦ {86 ἰπβρίγαίίοη οὗ [μ6 θοΟΚ8 Ὑ δῖοι Γαπιαίη, ον οἡ 186 
δυρροβίιίοι ὑμαὺ [μο86 τ μος πτογο ἰοῦ γα ᾿πϑρίσθα. 1ὲ ἀοθ8 ποῦ ὑσγουβ ὑμαῦ {Π6868 
ΔΓ οὶ ἔτομιῃ αοα, [1 πιλη ]ο0568 ἃ ρυΐηθα Ὁ ἀο68 ποῦ ῥτονα ἰμδὺ ἰῃοβα σῃϊοι Βα 
888 ποΐ Ἰοβῦ ἀγὰ οουηϊογίε!  ΟΥἨΧΤΟΣΓΏ]6ΞΒ. 

“(1}},) 1 ἱπβρίγθα, ΤἈᾺΘΥ ἸηΔῪ πᾶν δηϑυγογοα (86 ρΌΓρΡΟΒΘ ν ΙΟΝ νγὰβ ἀοβίσηοα Ὦγ 
{πεῖν ἱηδρίγδίοη --- δὰ (θη δᾶνθ Ὀθθη βυβογρὰ 0 ΡῈ ἰοβί ----- 88 αὐ ἱπβρίγϑὰ δοοὶλξ 
Ὑ{}}} Ὀ6 ἀσϑίγογοα δὺ ἰδ ὁπα οὗ ὑπ6 που ]ά. 

“ (1ν.) [018 ἴο Ὀὰ τοιθ γα (Πδὲ ἃ Ἰαγρα ραγὶ οὗ {π6 ἀΐδοοιγβθς οὗ (86 ᾿πβρὶγοὰ 
ἜΞδ τς δηἀ ουθῇ {16 ϑανίουν Ὠϊπι86} (Θοδη χχὶ. 26.), βαυα Ὀθθὴ 1οδ. Απὰ ψἘΥ 
Βῃου αὰ ̓0 Ὀ6 ἀδομγθα ΔΠΥ͂ ΠΟΤῈ πΟΠΑΘΡΙΪ ὑπαὶ ἱηϑρίγοὰ δουΐδ βῃουϊὰ Ὀδ Ἰοβί, τ88ιὶ 
Ἰηβρί γα ογαὶ ἰορασλὶπρ ὃ. ΝΥ πογο πόοηάογίιϊ {1)8Ὁ ἃ ὈγΙοΓ]αἰῦον οὐὁἁἩἨ Ῥϑὺὺϊ] βῃου]ὰ Ὀ6 
ἀοδίγογοά (μδη ἱμαὺ πυπιθΓοιβ ἀἸβοοιγβ68 ΟΥ̓ δἶπλ ὁ ὙΠῸ 8ραῖζθ 88 ΠΟΥ ΟΣ ̓ η8ῃ βρΆκα, 
Βῃουϊὰ Ὀδ ]οβὲ ἰο {Π6 ποι]ὰ ὃ" 

(ν.) Ὑμὲ σϑυόγοποθ οὔ [86 ἔγϑι ῥγοίδββϑοσβ οὐ ΟἿ βυϊδΏ} Ὁ (ῸΓ [86 τὶ σα ὈΨΣ 
ὑβοῖῃ δοοουηίοα βδογοα, δηὰ {86 1} στρ [Ὁ [πΠ6 ῥγθβοσυδίίοη οἵ {π6πὶ, γοΤῈ 80 στοαῖ 
88 ἴο Γοπον ἴδ ΟΧΊΓΘΙΊΘΙΥ ἱρΓΟ Δ ΌΪα ὑπαὶ ἃ οδποηΐοαὶ Ὀοοκ δδουϊά ὉὈδ6 Ἰοβῖ. 
“ἃ 5]ου]ά," (πογοίογο, “ Ὅ6 (βαηκίω! ἴον (86 ὈοΟΐκ8 ᾿μαὺ γοιημδίη, δηὰ τὸ τυ Ὀ6 
Αϑβυ ΓΟ ὑμαῦ 41} 16 ὑσα ἢ τΠδὺ 18 ποοᾶβιϊ [Ὁ Οὐν βε] ναοη 48 66 η Ὀγοϑοσυϑα δπᾶ 
15. ἴθ ον βαπάβ, ὙΤΠεῦ αἀπν ἰῃδριγοὰ Ὀοοκϑ μανα Ὀθ6Ὸη Ῥγθβεγνοαὰ δι δῦ 6 οοτγίς 
«ὙΠ ἰοἷν μανὸ ὕδοη τπῃλᾶδ ἰο ἀαΒίΓΟΥ (θαι αἰΐ, 18 ΟΥῈ ἃ ται} Ὁ ΟΥὗἨ πΌΠΩΟΣ ἔμδὴ (Πα ἃ 
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ἴὸπ βανα Ὀθθῃ Ἰοβῖ, δηα βμου]ὰ ταίμον 1ϑϑα υ8 ἰο ρταιίἐπΔ8 ἐμαὶ τὸ αν ἰἤθη ἰμαπ 
ἴο ρτίεἴ {πὴ ἃ ἔδνν, ργοθ δ ]Υ το διΐης ἴο ἴοι] δῃὰ σοιραγα νοὶ υπἰτηροτίδης πιο τ, 
ἰἱᾶνο Ὀδοη ἀοειγογοα.} 

ρου {μ6 γι Β0]6, ἐπογθῆοσθ, νσο αν πὸ ἀουδὲ μα {Π6 ὕνγο θρίβε]θβ 
8[1}} ργθβαγυϑα ἀγθ {Ππ6 Οὔ]Υ ᾿μβρὶγθα πα ὁδῃοπΐο8] ορίβι168 τυ ἰοἢ Ῥϑὰ] 
6ΥῸΓ Δ ἀγοββοα ἰο {π6 (ὐουιη  ϊδηβ.3 

2. ἴῃ 2 ον. χ. 9---]]. γα τοδὰ 88 [Ὁ]οτϑ: 7λαΐ 17 πιαν ποΐ βοεπὶ 
αϑ ἡῇ 1] τυοιια ἐετΥὴν ψορ ΒῪ 1(ἘΥΤΕΒΒ. ΦῸΡ ἐδ ΤΙΕΤΤΕΕΒ, φαΐ 6 
(φησι), ατε ιοεϊσ ιν απα ροιοογμῖ, διέ ἀὲδ δοάιίν ργεβθηοο ἐς τσραλ, απὰ 
ἠΐξβ βροεοΐ σοπίοπιρεϊδίο. 7,6ὲ δμοῖ ἀπ ὁπὸ {λιίπὰ ἐλῖ8, ἐπα σμοὴ αϑ τοϑ αγὸ 
ἴηι τοογὰ ὃψ 1, ΕΥΤΕΒΒ τολθῆ τοὸ αγὰ αὐδοηΐ, βιοΐ τοδὶ τοο δδ αἶδο ῃ ἀοοα 
τολέπ 1οΘ αὖὸ ρμτγεβοπί. Ἡθμῃμοα 10 μαβ Ὀδθὴ δυριθα {μα Ῥβὰ] Πρ 
ΔΙΡΕΛῪ σι ίθῃ ΠλοσΘ {μ8ῃ ΟΠΒ --- οὐθὴ ΒΘΡΟΓΑΙ ἰδίου ο {μ6 Οογίη- 
ῖληβ. 

Βα ἴο {818 10 18 δηβπεγοά, {μαΐ ἴδ 18 ὙΘΓῪ ΘΟμπλπηοη ἰο δρθαῖ οὗ οπα δρίβε]6 'π (ἢ 6 
Ρίυγαὶ πα ΟΓ, 88 41} πον ; δηᾶ Ῥὰὰὺ] ὙΡΙΝ Μ6}} τῖῖα 88 Β6 βθοτα ἄοββ, ἰβουρῃ Πα 
δια ἈΠΒογίο βοπῦ ΟὨΪΥ οη6 Θρ 8118 ἴο ὑπὸ ρθύβοῃβ ἴ νν βοπὰ 6 '5 γι εἶπρ. Απᾶ ἴτοπὶ 
80 ἰοῃσ ἃ ἰδί[6 Ὁ ἃ8 (16 ἢγβὺ Ερίβι]6 ἰο ὑπ6 ΟοΥμα] 88. ἴκ, πλθὴ τισι ῦ ἥοσιη ἃ ροοά 
)υάρστηθπῦ σΟΠΟΟγπίησ Ἀ18 ἸΏΔΏΠΟΣ ΟΥ̓ ὙΓΠΙῺΡ ΣΕΎΤΕΚΒ, ἰΒουρ ἢ. {ΠΟῪ μπὰ Β60 ἢ πὸ 
οἶμον. 

3. ἴῃ (ΟἹ. ἱν. 16. Ῥδὺ] ἀεβδβῖγοβ [ῃ8 (ὐὉ]Ἱοββίδῃβ ἰο βθπά ἰο 1, αοάϊοθα 
86 δρίβι 6 ψθο ΤΠ6Υ {Πρλβοῖνοβ Πα τϑοοϊνρα, πᾶ ἰοὸ βαμῃᾶ [Ὸσ 
Δηοίμ ον ἔχοπιὶ [μδοάϊοοα, ΒΟ νγ88 180 ἴο 6 χρδὰ αὖ (ο]οβϑθ, Η8 
ὙΟΓΩΒ ἅτ {μ68ο: λεπ ἐλιὶς ορίξεϊς ἐδ γεαά ἀπιοπῷ ψοῖι, σατο ἐπαὲ ἐξ δ6 
τοι αἶδο ἔπ ἐδδ οἰιιγοῖ ὁ ἐδ6 7, αοαϊοσοαπβ, απα ἐμαΐ ψὸ ἰἰκοιοΐδο γοαά 
(δε ερὶςέϊ ἤγουν 1,αοὐΐσοα : --- καὶ τὴν ἐκ Λαοδικείας ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀνα- 
γνῶτε. Νον [26 ἴοσιλοσ ρᾶτῦ οὗ {μ18 νϑῦβα 18 οἷδαγ: μαΐ 1{ 18 ποῦ 80 
οἶθαγ τ δὲ δριβι]α δι. Ῥδὰὶ τηϑδηῦ Ὀγ ἡ ἔπιστολη ἐκ Λαοδικείαθ. ΤἼΉΘΒ6 
ΌΣ8 αν Ὀ66η Ἰηἰογρτοίθα ἰπγοο ἀπδοσθην ὙΑΥΒ. 

(1.) Ἢ ἔπιστολη ἐκ Λαυζικείας ἮΔ8 Ὀ66Π ΘΧΡΙΑἰ 6, 38 ἀσποίϊησ “' Δ δρίβι]6 ὙμιοΝ 
μαὰ Ὀοθὴ τυ ἴθ ἔγοιῃ 1,δοάΐοοα ἰο Ῥα0]." ΤῊΪ8 ορίβι]6 88 Ὀθθη βιρροξοά ἴο ᾿νᾶνβ 
οοηἰαἰ Π64 ΒΕΥΘΙΆΪ αΌΘΒίΙΟΠ8, ΡΓΟΡΟΒΘα ἴο {86 ΔΡΟΒι168 Ὁ [86 1.δοά!σοαῃα, συ ῃίοῖι ἢ6 
δηβνογοα ἴῃ (6 Θριδέ16 ἴο {πΠ6 Ο(ΟΙΟΒϑ8Δη8: δῃηὰ ἤδποθ [Ὁ ἢδ88 Ὀ66ὴ ᾿ἰηΐογτοᾶ ἐμ Ῥαὰὶ 
ογάογοα ἐμθῦι ἴὸ τοδὰ {886 ἔΌγλου, ἃ8 ὈθΙρ᾽ ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ ὑουγαγὰ ἃ στρα ἀπαοχβίδμάϊηνς 
οὗ {6 ἰδεῖοσ. 
Βαϊ {818 ορίπίοῃ 18 ΘΥΥΟΠΘΟΊΒ : [ὉΓ ἢ δα 884 τοοοϊνοα δῇ θρίϑεϊα ἔἕγοηι [,δυάΐσρα, 

ἴδε οἀρί(Α] οἱ ῬΠτγυσῖα, μα σου πᾶνὰ τοίυγηθα [6 ΔΠΒΊΤΟΡ ἴ0 {6 αι σβίϊοῃβ τ μ]οἢ 
ἰῦ οοπίδί ρα ἰο 1, Δοάΐοσοα 1.861. δηα ποῖ ἴο ἃ βδπι]ϊ ἰοσῃ ἰῃ (86 ποὶρῃρουγΒοοά. 
Βαβίαθβ, ἔπογα που Ἱὰ μανθ ὕθθῃ ἃ τηβηϊ6ϑὺ ἱπιρτορυ ον ἴῃ βοηαϊηρ ἴο (μ|6 Οὐ] οβδίδηϑ 
ΔΗΘΉΓΕΤΒ (0 ἀ.ΘΒ[ΟΠΒ ὙΠ Ὑ ΒΙῸΣ (ΒΕΥ͂ τ γ πού δοαυδὶπίοα, δηὰ ἴμοῃ, δίϊου ΠΟῪ 

1 ΒΑΣοδ 8 Νοίοθβ οἡ 1 (Οΐ. υ. 8. Ρῃ. 108, 104. εν ὙΟΥΚ, 1841. Το ορϊηΐοη δῦονϑ 
βἴνοη, [δὲ Ῥδὰ] τοίοστοα ἴο δῃι θαυ] οΓ δηἃ ΠΟῪ ἰοὺ ῥχίγδίθ Θρ 8116, 18 ταδἰπίδὶηθα ὉΥ Οαἰνίη, 
Βεζα, ατοιίαβ, Οσαρροὶ, Ηοἰηβίπβ, ΥΥ ἰἰβίαθ, 1.5. ΟΙογο, ΜΙ, ὙΥ οἰϑίβίη, Βοδυβοῦσο, Βίβιορ 
Ῥεαγοθ, Ὁσ. Ποάδατίαρο, Μτ. βοοιξ, Μ|Ιςἢ46118, δίοττ, Ἐοθθησηῦ οσ, Ηπρ, βοιοῦδποσ, ΟἹ8- 
ἰἰδηδοη, δηὰ ΒΙΠγοῖ ΔΌΣ ΝΘΑΠάΟΥ. 

2 ΜιΟΒΔ0]18, νοὶ. ἱν. ρῃ. 62---68. Εοτάϊπαπαὶ δίοβοῃ, ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ, εἰἷνθ 
Ἰιδοϊδέυβ ΤΠοοϊορίουϑ ἀ6 ΕΡ᾿ 50 118 ΑΡοβιοϊογιαπι ποὴ ἀδρεγά 18, ΡΡ. 7ὅ---94. (Ατοηίπρεη, 
12. 1753.) ἘΟΒΟΘΏτΩ ΠΣ, β΄. μο} 8 ἴῃ Ν. Τ΄ ἴοπι. ἷἱν. ΡΡ. 71,72. Ὅγ. Τλγάπουβ οὐ ΚΒ, 
ὃνο. γοΪ. νἱ, ΡΡ. 668---671.; 410. νο], 1ϊ. ΡΡ. 468, 469. τ. δοῦπ Εάναγὰβ οα [86 Αὐἰπο- 
τῖγ, δίς, οἵ ϑοτίρίαγο, νοὶ, 11. ρῃ. 467---469. Ὅτ, ϑδίοττ, Οραβοι!]α Αοδάοιηϊοδ, γο]. ἐΐ, 
Ρ. 229. ϑοηοδ οἡ [86 Οἴβδῃοῃ, νοὶ]. ὶ. ὑρΡ. 136---1 42, 

δ Ἰλγάμοσ᾽  Ἶ οσβ, ὅνο. υοἱ. υἱ. ὑῃ. 608.:; 410. νο]. 11}. Ρῃ. 467, 468. 
1 ὃ 



118 ὕὐπεογγμρίεα γεδεγυαίίοι 9 ἐ6 Νειο Τοϑίαπιοηΐ, 

Βα 16 ορίϑι1]6 ψ  ῖοἢ οοπίαϊηοα {86 Δηβίγουϑ, ἀθβιγίηρ' (μοὶ ἴο τοδὰ ὑπαῦ τ μϊς}} σοῃ- 
ταϊηοα {Π|6 Πα ΘΒΕΙΟΏ8. : ᾿ 
(. Αποῖβον ορίηΐοι 18, (μα Ῥαὰὶ τηϑδηὺ 8π θρβί16 ὙΒ1 0 Πα ΒἰπιΒο } δα τὶ ΐθπ 

αἱ Ἰ,λοάϊοσθα, δηᾶ βοιὺ ἴτοπι ἐπ8ι ρἷδοα ἴὸ ΤΊποίῃγ, Ὀδοδαδ6 (86 ατδεὶς βυ δβοτὶρίϊοη 
ἴο {86 βγδὶ δρίβε!8 ὑὸ ΤΙ ποίην ἰ8 Πρός Τιμόθεον πρώτη ἐγρὰβη ἀπὸ Λαοδικείας. ΤᾺ] 5 
ορί πίοι ἰδ ἀοίβηαθα ὈὉγ ΤΒοορμγ]αοῦ:: Ὀὰὺ 1 18 ἀπᾶάου ὈέθαΪγ 4186. ἘῸγ 10 18 ον! θῃὶ 
ἔγοτῃ Οἱ. 1. 1. ([Παὲ Ια} Βαᾶ πόνον Ὀθθη δὲ 1 δοάϊοοα, τ βθη Βα τυγοῦθ 818 ἘΠ ἢν ἰο 16 
(ὐο]οϑδβίβῃβ ; δηὰ 1 Βὸ δα, Βα σσου]ὰ ποῖ πᾶνο ἀϊβίϊησυ 5:64 Δ ΘρΊ5116, τ ἈΙΟΒ πα μδά 
γι τἴδη ἔμόγα, ὈῪ 086 ρΙασο τ Πθγα Ὁ ν)8 γι ῖθη, Ὀαὺ ΌὉΥ [86 ῬΟΓΒΟῚ ΟΥ̓ΘΟΠΊΠΛ ΠΥ 
ἴο ΜΟΙ ἰὺ νδδβ βεηί. [ὑ νγᾶὰβ ποί Ῥδι}᾽8 ουδίουι ἴ0 ἀδίδ ΒΪ8. Θρ β0165 ; ἴῸγ ἦπ6 δ Ὁ- 
βογ ρύϊομπβ, τυ] ἢ τὸ πον πὰ δημοχϑὰ ἰο ὑμ6πὶ, Ογ 411 δα ἀρὰ δ Α Ἰαΐδν ροτίοα, 
Δηα ὈΥ πη κηοόνγῃ ρούβοῦϑ. [ΓΡ (πογοΐογο, μα δὰ τηοληΐ 80 θρ 8.16, τοι Πα ὨΠ|86 1 
μαᾶ πιὺυϊ θη δὖ 1δοΐίοοα, μ6 ΟΣ ΠΥ πουἹὰ ποῦ Βανο ἀδηοίοα ἰ ὈῪ ἴΠ6 Εἰ {16 οὔ 
ἡ ἔπιστολη ἐκ Λαοδικείας. 

(8.) Ὑπογα στϑῃλαῖηβ, ἐμ ΥΘΌΓο, πῸ ΟΥΠΘΓ οὐμμδυνν ἱπιογργοίδίϊοῃ οὐἁἨὨ ἔποδα πογάᾶβ, 
ΤΠπδῃ 8η “ ορίβέ]6, τὶς τμ6 1,Δοά!οοθπ8 μαὰ τϑοοϊνοα ἴγοῃΒ. Ῥβαΐ," δηὰ τ δῖ ἢ της 
Οὐο]οββίδηβ σοῦ ογυογαὰ ἴο ρσοόσῦγα ἔγομυι ζδοάϊοοδϑ, τ ἤθ (Π6Υ Θοτημιηοαίοα ἴ0 {16 
Ι,Δοά!οσοδη8 {μοῖν οὐση 6 5616. 

Βαΐ, 88 ποῦ ὁπ6 οὗἉ {π6 σαποηΐοαϊ Θρ 8.168 οὗ Ῥδαὶ 18 δ ἀγοββοά ἰο {86 
1, δοἀϊοθαηβ ἴῃ ραγίουϊαγ, {86 απδδίάομ ἃσαὶῃ ΟΟΟυΒ: ΥὙΥ ΒΙΟἢ, ἀπά 
ὙΠΘΥΘ 18 {Π18. ΘΡΙΒ.16 ὃ 

1. ΤΠΟΓα οχὶϑίβ δὴ δρίβίϊο, ψΏΟὴ ρσοθ8 ὈΥ {86 παιηθ οὗ ῬαὺΒ 
Τυριβι]6 (ο {16 1,Δοα]ο 6 ΆΏ8. 

'ΓΉΪ8, Βουγονοῦ, 18 πη ἀου δύο Υ ἃ ΤΟΓΡΘΓΡΎ, ἱπου ἢ ἃ ὙΘΥΥ͂ ἀποϊθηΐ ὁΠ6 : [Ὁ ΤΠ6ο- 
ἀοτοῖ, πὸ ᾿ἰνοα ἴπ ἐμΒα δύ σα πίυγΥ, ἴῃ 18 ποΐθ οἡ ὑἢ6 ῥδϑϑᾶρθ ἴῃ αιιβίίοῃ, Βρο δ ΚΒ 
οὗ ᾽ξ 28 ἴβοπ δχίδπί. ἘΒυῦ (818 18 τη 8} 80}γ ἃ ΤΏΘΓΟ Σμαρϑοᾶγ, οοἸ]]οοιοὰ τοπι Ῥ λυ 8 
ΟΥμοΡ δρίβι]6β, δη ἃ τ μῖο}} 0 ΟΥΙΟΟ οδπ ΤαΟοῖνα 88 ἃ ΓΤ πὸ ὍΟΚ οὗἉ (μ6 Αροβίϊβ. 
7 οσοπίδίηβ ποίησ Ἡ ΒΙΟΝ 10 γὰ8 ΠΘΟΘΒΒΑΡῪ ΤῸΓ ὑῃ 6 Οὐο  οὐπίδπ8 ἴο πον, ποίησ (δ δὲ 
158 ποῦ ἐθῃ {ἶπθ8 Ὀοῦίον δηᾶ όσα (ΠΥ ἀχρ]δἰηθα ἴῃ [Π6 δορί ϑι1]|6 νι βῖο Ῥδυὶ βοηΐ ἰο 
116 ΟΟ]οΒε 8}8 ; ᾽η βιοσί, ποίησ τ Β1Οἢ ΘΟου]α Ὀ6 Βαϊ 8 0]6 το ῬΔῸΠ 8 ἀδοῖση δ ̓ 

2. ΑΒ {π6 ορίβί]ο, ἐπογοίοσο, το ΠΟῪ ρόθθ ὈΥῪ {π6 παπιθ οὗ {π6 
Τρ 8616 οὗ Ῥαὰὶ] ἴο {π6 Τωδοά!οοδη8, ἰβ ἃ ἔόσροσυ, {86 Αροβίίθ ταῖρμς 
ΤΩΘΔΠ 80 ΘΡδ616 ἡ ΒΙΟΒ 6 δα βοΐ ἰο {μ6 1,Δοαΐοθδη8, πα τ ΠΙΟΝ ἰ8 
ΠΟῪ Ϊἰοδί, 

Αἡ οὈ]οοίίοη, Βονσονοσ, ἴο {π|8 ορίηϊοη, (Ὠδηλοἶγ, ὑπαῦ Βα δὰ βοηΐ δῇ δρίβιϊα ἰο 
{π᾿ 1, Δοα Ἰσοδῃ5 ἴῃ ΡΑΓΌΟΙ 187.) ΠΔῪ Ὀ6 τηδάδ ἵγοιῃ Οὐοἱ. ἶν. 1ὅ.γ) σβοσο Ῥὰὰὺ] γεηαρβὶβ 
{16 ΟΟ]οβδίδῃβ ἴο 88] υὐ8 Ν᾽ ὙΠΡΒαΒ, 180 γ88 ἃ ψδοἀΐοοδη. [1 6 δὰ πυὶτίθῃ ἃ μαγι!- 
ΟΌΪΕΡ ΟΡ 8116 ἰο {86 1,.8οά]οθδπ8 6 που Βαν βαϊαἰθὰ ΝΎΤΩΡΙ 88 τδίμον ἴῃ (85 
ορίβι]6, ἐῆδῃ ἴῃ ὑμαῦ ἴο [π6 Οὐ] οββίβῃβ. 

8. ΤΟΥ͂Θ τϑπλαΐηβ ἃ {πἰγὰ οσρ]δηδίίομ, ν"Β1οἢ 18 πού οἱοσρσεοᾶ ὙΊ 
1Ππ6 ρῥγϑοβαϊηρ αἰ βου, πδιμοὶυ, {πας Ῥδὰ] τηθδηΐ δῃ δορὶ βίο, ψ Βοἢ 
6 μδὰ νυγιτῖθη ῬαΥ Ϊν θαῦ ποὺ 8016 }γ ἴον ἰῃ6 ιι86 οὗ {π6 1,80] 6818. 

ΤῊ18 πῈ 18. ΒΌρροβοϑα ἰὸ ὑὲ ὑπαὺ τ! οὗ 18 ο4]16 ἃ (6 Ἐ83.16 ἴἰο ἰῃς5 ΕΘ β'8ῃ8 : 
᾿θοδϑιιβα ᾿ῳλοάΐοοθα τυ88 ἃ σῆυγοι τι μη (Π6 αἰτοῦ οὗὨἉ ἐπα συ τοῦ αὖ ΕΡΒΟΒαΒ : δπὰ 88 
ἘΡΒοβυβ 89 {86 ΟΠ] ΟΥ͂ ΟἸΥ οὗἩ Ῥτγοσοηϑυ]αῦ Α818, {818 δρ᾽8116 ΤΥ τϑίεσς ἴο ὑδ)ς. ψμοὶθ 
ἐρονοι Βυξ τὸ 18 πλοϑὺ ὑγοῦδο! 6 ἐμδύ [86 6ρ 58:16 ἱπίοπαϑά Ὀγ Ῥᾷὺ] 15 ὑπαὶ ὙΠ] ἢ 
6 ΜΣΟΐδ ἐο ἐλ δαϊπΐα απαὰ 7ζαϊ δι δνοίλγοπ ἐπ Ολγίδί .. . . αὖ Οοΐοββα (οἱ. 1. 2.}), 

ἃ πὰ ἴον (86 (Ὁ]ονὶπρσ Τοδβϑοη8. “Ἰψδοάϊοθα Ὑ͵Ὑ88 ΠΟᾺΡ (0 ΟὈΪοΒ86, δπᾶὰ ἴ86 οδυγοῖ 

᾿ΑΩ ἘΠρ 5} ΤΥδηβδίΐοη οὐὗἨ [Π6 ἰογρϑά ορίβιϊο οἵ Ῥδῃ] ἰο 1Π6 1,.δοάϊοοδηβ ἰ8 σίνεη ἐμ γα 
ἴῃ [Π6 Αρρεοῃάϊχ ἴο {πΐ5 νοΐαπιο, Νο, 1. δεῖ, ᾿Ϊ, 8 11, 7. 

2 ΜΊςΔ0]118, νοὶ. ἐν. ρῃ. 124---127. Ἑδινατάβ οἡ [Π6 Ῥεγίοςσοη, ὅζτο. οἵ ϑοτίρίαζε, τοἱ. 11], 
ῬΡ. 470, 471. ΑἸδοΣ, ΗΠοστιθηθυοα Νονὶ Τοβίδηγοπιὶ, ἴομ, ἰ. ΡΡ. 2333, 234, 
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ἰθοτο πϑ8 ον θη ]Υ οχροβθᾶ (0 ὑπ 88π16 ἀδηρουβ ἔγομλ ΡΒ] ΟΒορἢΥ δπὰ ἴα ]86 ἐδ ἢ 
88 ἰμαὖ δ ο͵ο8θ86. ΤῈΘ σου η86}8 'π (815 Θρ 8116, ἐμογθίοσα, υσουϊα θ6 δαια}}Ὺ Δρρ]}- 
4016 ἰο Βούῃ. 1 1 ΤΉ 88. ν. 27. {Π6 ροϑί]6 4150 οἰναγροϑ (ἰοθ86 ἰο ψἤοπὶ ἀπ αΐ αρΊβι}8 
15 δα ἀγεβϑβϑθα ἰὸ 866 μδὺ ἰῦ 6 σοαά πιο αἷΐ ἐλ λοὶψ ὑτείλγεη. Τὺ 18 Ἔνι ἀοπὺ ἐπὶ [86 
Δρο58.165 ἀεβίσποα ἐμαύ (Π6 Ἰοζίογ τ μ! ΟὮ ΠΟΥ δα ἀγοββοα ἰοὸ {116 ομ αγοθβ, ΒΒοι] ἃ Ὀ6 
Τοδα αἶβὸ ὈὉγ οἴβουβ, δηὰ βου! θδοοῦια {86 ροσιημδηθηΐ βουσοθ οὗ Ἰηδίγιοιίοη ἴο 186 
[τιοπὰβ οὐὗὁἨ ΟἸ τ 8:.᾽""} 

ΤΠ6 ργθοθαϊηρ' ἀγα {86 τηοβὺ πλδίοσίαὶ ᾿πβίβησοθ ἡ ΠΙοἢ αν αθοτγαρα 
ΟΟΟΑΒΙΟΙ [ῸΓ {86 Βυρροβιίζοῃ ὑμαῖ ῬΔᾺ] πτοῖθ δριϑί]65. ΠΟ ἢ δΓΘ ΠΟῪ 
Ιοϑ. ΠΟΥ ἅγὰ Ἰπαθοᾶ ἰῃγθθ ΟΥ ΟΣ οΟὗΠ6Γ ΘΧαηρ]ο8, Μ᾿ ΟΝ ΠᾶνΘ 
Ῥδθὴ οοπ]θοίυτοα (ο Γαΐ ἰο ᾿ἰοβὲ θριβί]68; υυὺ 895 {686 οοῃ)θοϊαγοβ 
8.6 ΤΟ Πα 64 Οἢ ταἸϑοοη Ἔρί0}8 Οὗ {Π6 ΑΡοβί]ο᾽ Β τιοδῃϊηρ, ἰὖ 18 ἀππ6- 
ΟΕΒΒΑΤῪ ἰο δά ἄϊοα πο. 6 πᾶνθ, {ῃογείοσθ, ΘΥΘΥῪ Γθᾶβοι (0 60Π- 
οἰυάς ἐπαὖ ΝῸ ΡΑῈΤ ΟΕ ΤῊΗΒ ΝΕ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ 18 1081, δηα (Πδὺ [8Π6 
ΘΔΠ0η οὗἨ ϑδουρίατο πὰβ ἀθβοοπᾶθα ἰοὸ οὐχ ἔΐωθβ οηἶσο δηᾶ υπ- 
οογτπρίοα, 

ΟΗΑΡ,. 11. 

ΟΝ ΤΗΒ ΟΒΕΡΙΒΙΠΙΤΥ ΟΕ ΤῊΞΒ ΟἿ ΑΝ ΝΕῊῪ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤΒΕ, 

ΒΕΟΤ. 1. 

ῬΙΒΕΟῚ ΕΥΤΡΒΕΝΟΕΒ ΟΡ ΤῊΞ ΟΕΒΕΡΙΒΙΠΤῪ ΟΡ ΤῊΞ ΟΙἿΌ ΑΝ0) ΝΕῊῪ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤΒ, 

ΒΑΤΙΒΕΑΟΤΟΕΥ 88 ἰδ ργθοθάϊηρ; ΘΟΠΒΙ ἀογδϊοηΒ 8Γ6, ἱπ ἀθμλοπβίσ ἢ πρ' 
(86 ρσοῃιῖπθπθββ, δυ θη οἱέγ, δηα ὑμοοχτιρίοα ρῥγοβογυδίίομ οὗ (89 
Ῥοο ΚΒ οὗ {6 ΟἹὰ δηὰ Νοιυν Τεβίαμηθηΐβ 88 αἀποίοπὲ τογίἐἴπ98, γοῦ (ΠΥ 
ἅτ6 πο οὗὨ ὑῃϑιηβοῖνθβ βυβηοϊθπί ο ἀείοσταῖπο ὑμὶν ογεάϊδι έν. ΑἹ 
δυΐθΠοΥ τϑὺ τσὶΐθ οὗ δυοπίβ το μπανα Βαρροηθα ἴῃ 18 [1π26 δΔηα 1η 
[86 μΙδεθ οἵ [18 τϑϑίάθποθ, μαΐῦ ββου]ὰ κι Ὧ6 δἰἴ ποῖ ογθάυϊοιβ ΟΥ ἃ 
ἔληδΕ!ο, ΟΥἹ Βῃου ἃ τγχ πανθ σθάβοῃ [0 βυβρθοῦ ἢ18 μοπθβίυ, [18 δυάθηοθ 
ἰἴ8 οὗ πο ναϊπθ. [ἡ οτάδϑγ, ἐμπογϑίοσγα, [ο ββίϑ 188} [6 συ 1 ὴ γ οὗ δῇ 
ΔΌΪΒΟΥ, Ὁγ6 τησδῦ ΘΧϑΙηΪη6 ἸΏΟΙΘ ΟἸΟΒΘΙΥ ἰηΐο 18 ῬΑΓ ΙΟΌ] Δ Ομαγδούοσ, 
πᾶ ᾿ἰπααΐγα ὙΠοΙΠοΣ 6 Ῥοββθεβοα 4011{168 βυϑηοϊοηῦ ἴο βογαϊηϊβ {Π6 
γαῖ, 8 πα Βομοδίυ δπουρα ἔα ΒΥ ἰο σϑὶαΐθ ἰὉ 88 1Ὁ Βαρρθηθά. 

Τηδὺ [16 Πἰβίοτϊββ οοπίαϊπϑα ἴῃ {μ6 ΟἹά δῃὰ Νον Τδβίδμηθηΐβ 8.6 
ΟΒΕΡΙΒΙΕ ; ἰπ Οἴμον ψόοχάβ, {μαὺ {Πογα 18 88 ργοαῦ ἃ γσϑραγά ἴο δ6 ρα! 
ἴο ἔποτα, 88 18 χα ἴο οἰδιοσ πἰβίοσιθβ οὐ δ᾽] ονγθα ομαγδοίθσ δῃηά γταραΐδ- 
[0η, 18 ἃ ΒΑΟΊ, ἴον 6 ἐγ οὐὗὁὨἨ ὙΒΙΟΝ τὸ Βᾶνθ 88 στϑδί, 1Γ ποὺ 
στοαίθγ, δυϊάθηοα {π8η οδπ Ὀ6 δἀάιιοοα 1π θ6Π81} οὗἨ δὴγ οὗμοσ ᾿ϊβίογγ. 
Μὸν 188 νυϊθιβ οὐ 1μ686 Ῥοοῖβ μα ἃ ρογίβοῦ Κποσ]ίθᾶρθ οὐ {86 
δι] οὐδ ψΉΙΟΩ {Π6Υ το]αίθ, δηα ὑΠποὶγ ταοσαὶ οπαγαοίοσ, ἐΒουρ σΊρΊαΪΥ 
{π|ο, νγαϑ ΠΘΥΘΓ πηροδομοᾶ ὈΥ {μοῖν Καθηθδῦ ὀρρομοηίΐβ: 16 {μογα Βδά 
θ6ΘΠ ΔΗΥ͂ [ΔΙβομοοάβ ἴῃ {86 δοσουμίβ οὗἉ βιιο ἢ. ἰγαηβδούϊοῃβ 88 ὙὙ6ΓΘ 
ΡΌΡ]1ο δῃὰ ρσθηθγα! ]ν Καονση, ΤΠΘΥ που] ΘΑΒΙΥ παν θθθ ἀεἰεοοίοα ; 
πα (μοῖγν βίαἰθιηθηίβ ἅτ Θομῆτιηθα ὈΥ ταοῃπταθηΐβ βυ βιϑίϊηρ ἴο {818 

1. ΒΑση 685 Νοίοβ οἡ (οἱ. ἦγ. 16. (Νενν Ὑοσκ, 1845. Ρ. 828.) 
Ι 4 



120 ϊχεοῖ υΐάοποος οὶ ἐδε Ογεαι ἐν 

ὙΘΥΥ͂ (ΔΥ, 88 4180 ὈΥ [86 πομάογία! ργορασαίίζομ πᾶ βίδα ἸΒῃπηθπὶ οἴ 
ΟΠ γἰδυϊδηϊ ἐν. 

1. ἴπ {π6 ἢγβί ρἷδοθ, ΤῊ ΜΨΕΙΤΕΕΒ ΟΕ ΤῊΕΒ ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΤΗΒ ΟἿ 
ΑΝῸ ΝΕῊ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤΒ ΗΑΡ Α ΡΕΚΕΈΟΤ ΚΝΟΎΠΕΡΟΕΒ ΟΕ ΤῊΗΕ 808- 
ΦΈΟΥΒ ΜΗΙΟῊ ΤΗΕΥ ΒΕΙΑΊΕ; ΑΝΡ ΤΗΕΙΗ ΜΌΒΑΙ, ΟΗΑΒΑΆΟΤΕΕ, 
ΤΗΟΘΗ ΒΙΘΙΌΗΥ ΤΕΙΕΡ, ΑΒ ΝΕΥΕΗ ἹΜΡΕΑΟΗΒΕΡ ΒΥ ΤΗΕΙΒ 
ΚΕΕΝΕΒῚΥ ΟΡΡΟΝΕΝΤΗ. 

ΤῊ6 δυύμοῦβ οἵὗἨ {π686 ὈΟΟΚΒ ΘΓ, ἔον {πὸ πηοϑὲ ραγί, δομ ΘΠ ΡΟΓΆΓΥ͂ 
ΜΙ δηα ογθ-]Π68868 οὗ {Π6 ἔλοίβ ΒΟ. ὉΠΟΥ͂ αν τοοογάθα, δηᾶ 
ΘΟΠΟΟΓΏΪΩρ ΜὨΙΟἢ {ΠΟῪ ᾿ιδ 80 ΕΠ] ηῦ ορροτγίαπην οὗ ἌΠΌΙΗΒΕ [Ὁ]} δπὰ 
Βα ϑίβοίουυ ἱπίογηγδίοη : δα {Ππ086 ΤΥΒΏΒΔΟΙΟΠΒ ΟΥ {[ῖηρ8 τ ΠΙοἷι (ΠΟΥ͂ 
αἀϊὰ ποὺ 866, ἔπον ἀογινοα ἔγοπι {Π6 τηοβὺ σουίαϊη ουϊάθποθβ, ἀπ ἀγονν 
ἔτοτα (Π6 ρυχοϑῦ βουγοθθ, [Πα τηδῃ Ὀ6 ἀδθῃγχοα Ἰποοιιροίθηΐ (ο τοοοτά 
ΔΗΥ (διηρ θυῦ {παὶ τ ΒΙΟἢ ἨΘ 5668, ΠΙΒΙΟΓΥ 18 Αἰ ΟΡ ΊΠΘΙ τ1561688; Ὀαΐ 8 
Βα ϑἰδούουυ ἄσστος οὐὗἨ οουίαι τυ 18 αἰζαϊ δ ]6 οἡ ουθηΐίβ οἵ σῃϊοῖ τγ9 
ὙΘΓΘ ποῖ ΘΥΘ- 1 ΠΏ 68808; Πα ΠῸ ΟΠ6 ΨΠη0 τϑϑἦβ {π686 ρᾶρϑθ ἀουδίθ 
1Π6 βισῃΐηρ οὗ Μαρῃὰ ΟΠδγία, οὐ [Π6 Ὀδι1168 οὗ Ασϊποοιιτί οὐ ΥΥ αἴβεϊοο, 
ΔΏΥ ΙΔΟΤΘ {Π8Π ἸΡ ἴδ Βαά βίοοα ὈΥ͂ δηὰ βϑϑῃ {π6 ἰδίζοσ ἔουρηΐ, δπα [ἢ 6 
8041 δοίῃ!γ αΠχοα ἰο {μ6 ἴογσῃμοσ. 8 ονθ λυθῇ ἴο ἴΠπ6 ᾿πἰοστ 
οὗ οἴ υβ ; δπα {π6 πχαΐιὶ σοηβάδποθ, οα ψ ΒΙΟὮ βοοιοίν 18 Του πα 66, 
γοααΐγοβ 1 ἡπδίϊοθ. οἷν δββοηῦ {0 {πουεδηαβ οὐὗἩ δυθηΐβ, Ὑ ΒΊΟΙ ἴοο Κ 
ῬΪαοα Ἰοὴρ Ὀοΐογο γγ8 σοῦ ὈΌσπ, οὐ ὙὙ 1 οἢ,, 1 ΘΟΙΓΟΙΠΙΡΟΥΆΓΥ ὙΠ οὐγ- 
Βοῖνθβ, ΟΥΘ ἰγϑηβαοίθα αὖ βοὴ σοπιοία βροΐ οἡ {ῃμ6 ίδοθ οὗ 186 ρὶοῦα. 
ὝΝο ν1}} αϑᾶστα (αὶ Βαρίηῃ οὐ Ηταμαθ γοτα ἱποοιηροίθηϊΐ ἴο τοὶ μὰ [Ἢ 
Πϊβίοσγ, συ μὶοῖ, τα κίηρ Βοὴ6 8] Οῆοοϑ ἴῸΓ παμηδῃ Ργο) 1668, 18 
ὙΥγ {Π6 σοπῆδοποο δπᾶ {ῃ6 ογϑαϊῦ οὗ οὐγ σομππίσγημθη ἢ Ὑοΐ 
ΠΟΙ ΓΠ6Γ {π6 Οη6 ποὺ ἴπΠ6 ΟΠΟΥ γγὰβ [Π6 ὙΠΓΏΠ688 οΟὗὨ ποσὰ {πὴ 8 ἴῃ- 
Βισῃδοδηῦ ρΡοσγίϊοη οὗ 18 νοϊασϊηουβ ργοἀποίοη. Βαΐῦ 1, Ὀγ ἀγανιηρ; 
ἴγοπλ ΡΟ ΒΟΌΓΟΘΒ, ἃ ΙΔ 18 ἴο Ὀ6 ἀδοπηθα οοπιμοίθη ἰο0 τοϊαίθ ἔδοίβ, 
οὗ ψ ΠΟ ἢ6 γγ88 ποῦ 8 δυϑ- 688, ἰΠ6η {86 ὙΥ ΘΒ οὗ {π6 Β10]6, ἰῃ 
{Ππο86 Ῥαγ συ αν ονθηΐβ οὐ πο (ΠΟΥ ψογο ποῦ δγϑ- Π68868, θυΐ 
ὙΠ ΙΟἢ πο Υ αἰδγτη τὰ} σομἤάδποθ, ἀγὸ ἱη |64 ἴο οὐν ογοα!ι.᾽ 

1. ἘΡεΐλ γοσαγαὰ ἰο ἐδλθ απίλογβ οΥΓ ἐδ ξουεγαὶ δοολδ 9. ἐδο ΟἹ,Ὁ 
ΤΕΈΒΤΑΜΕΝΈ, κὖ 18 ουἹάοηΐ ἴσοι {Π6 ἴΌυγ 480 ὈοΟΪκΒ οὗ {π6 Ῥοηίαϊοιιοϊ, 
ὑπαὖ Μοβοβ πα ἃ σοῦ ΘΟ ΟΣ ἴῃ 41} {16 ὑγΓαηβδούϊοηβ ποτα σοΪϊδίρα, 
88 Ἰορ,βϑαῦοσν ἀπά Ἐπ" οὗ {π6 “68. 

““ἽΜοδεβ γγχὰβ8 οὐ ποαίοα ἴῃ {μ6 Εἰσγρίϊδῃ οουγί. δ Ἰ᾿ἰνϑα τϑην γΘΑΤΒ 
ἴῃ ἴπ6 ὙΠ] ΘΓ Ο88, ἀπ Ῥθοδᾶτλθ, Δου {1688, ᾿πΕτηδίοΥ σοηνογβαπύ τ 
{π6 σ]10 16 Αὐαρδη Ῥοπίηβυϊα. ΗἨδ ἄο68 ποὺ ἰακα Ρ [8 σϑοργαρῇϊοαὶ 
ΠΟΙΟΏΒ δ ἤΘΒΑΥ. Τμ6 οὈ]οοίβ ψ ϊοὰ μα ἀθβουθοβ μα ἀϊά ῃοΐ 866 
ὙΠ} (μ6 Παδβν ρίδηοθ οὗ ἃ ὑγανϑὶϊοῦ, θὰ πὶ ἢ 0Π6 Ῥγδούϊβοα ογα οὗ ἃ 
πδίϊνο.ἢ 5 ὕνοσυ {Π]πσ γ)88 ἀοΠ6 ὉΠἅΘΓ Β1Β Ογ6 δπα Θορηβδησα; 80 (Πα 
(118 ρατῦ οὗ (π6 ΠΙβίοτυ, τ ἴΠ6 Ἔχοορίζοη οὐ [Π6 ἰαδϑύ ομβαρίοσ οὔ Πϑυ- 
ΤΘΓΟΠΟΤΩ πασῶς γγ88 ΔΙΑΘα ὈΥ ἃ ἰδίαν τυὶ 61), ΤΏΔΥ, ποῖ ἱπη ρΥΟΡΘΣΪΥ, 
με ἈΚβεῚ 6 ΠΙΒΙΟΣΥ ΟΥ̓ ΓΠΘΙΠΊΟΙΓΒ Οὗ ἢ]8 116 δμα {ϊπι68. Ηδ βρϑὰᾷκβ οὔ 
]π|86], 1τῦ 18. ἔγαθ, ἴῃ [Π6 {π|γὰ ροϑύβοη; Ρυΐ (818 αθογἀβ πὸ στοιιπὰ ἴῸΣ 
Βιιϑροοίπρ' οἰ μοῦ {Π6 ρ ΘΠ ΠΟ Ώ688 οὗὨ Πἴ8 ὙΓΠΙῚΠΡΒ ΟΣ {Ππ6 ογο Ὀ1Π1γ οὗἁ 
ΠΟῚΡ δυῖῃοσ. ΣΧοηόρἤου, δβαῦ, δηα βρῇ ψεῖῖο ΟΥὮὨἁ ἐποιμβοῖνοβ 

1 Ὅτ. ΟοἸἸγοῦ 1,ροΐαγοβ οἡ ϑοσιρίιγο Εδοίδ, ᾿. 558. 
3. Βγδὴ δηὰ Ἐοτγοίζη Ενδηροῖοαὶ Βουϊονν, νοὶ], 1ϊ, ἢ. 7}. 
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ἴῃ 116 {Ππ1τὰἀ Ρογβοη ; γοῦ ὩῸ 016 δνοῦ αποβίϊοηβ ἴδ 6 ρΌΠΙ ΘΠ 688 ΟΥ 
ΟΥ̓ Ἰ ΠΥ οὐὗὨἨἁ {ποῖν τυ πρβ οἡ {ΠπὉ ἀοοουηί. Απᾶά ἴον {μ6 ἔγϑι ὈοῸΚΚ 
οὗ {86 Ῥαπίδίδαυς, οὐ (μαὺ οὗ (ἀοποβῖβ, γα αν δ] γον βοθη {πα ἢ6 
1ῖ8 οοτηροίοπί ἰο {6 γα]δίϊοπ οὗὁἩ Ἔν ΣΎ δνϑηΐ, δπα {παῦ μα δὰ βιβμοϊοπὶ 
Δ ΠΟΤῚ [ῸΓ 411 [86 κοί {μογοῖη γϑοοσάρα,} 

Τὴ {Π|κ6 τηδηπου, {Π6 δυίμοτθ οὐ {{π|| βυ δβοααρῃύ ᾿ἰδίογ αὶ θΟΟΚΒ, 88 
οϑῆυα, ϑδπιιθὶ, ΕΖγα, δὰ Νοδοηδἢ, τοϊαῦθ ἰῃ6 ὑγδηξδοῖίομϑ οὗ 
ΜΒΙΟὮ ΠΟΥ ὙΤῸΓ6 ὙΠ] ΓΉ65868: δηα Ὑ]ΠΟΓῸ {Π6Υ ἰγοαΐ οὐὗὨἨ ενϑῃίβ Ὀυῖοῦ ἴο 
ἐπ ῖγ οὐ {1π|68, ΟΥ ἴῃ τ ΒΙΟΙ (ΠΟῪ ἀἸα ποῦ δοίμδ! !} Υ ραγιϊεϊραῖθ, {ΠΟῪ 
ἀογινοα {πο ὶν ἱπέοστηδίοη ἔγοτα δποϊθηῦ οοῦναὶ δηα ῬῈ}]1. ἀοουτϊηθηίβ, 
ἢ δ ἢ ΟΔΥΘ, 88 ΓΘΑΌΘΆΓΥ (ο μᾶνθ ργοβοσνοά (ἢ6 νυ ΜΟΓΩΒ ἀπά 
Ῥἤγαβθϑ Οὗ {π6ὶν δ μου 168 ; Δα ὙΘΥῪ οἰΐδη {Π6Ὺ Πᾶνο τοξεστοα ἰοὸ (ἢ 6 
Ρυθ]τς δ ηη4}8 ιοἢ {Π6Υ σοηβ 64. Μογοονοσ, ΠΟΥ ρα] 18]ιοα {Ποῖν 
ὙΤΙΠΠΡΒ 1 {Π 086 {1π|68 ΨΏ ΘΠ Βα ἢ ἀοουγαθηῖβ δη ἃ ἀηΠ 418 οΓο οχίαηϊ, 
Δηα τρὶς θ6 δρροαϊδα ἴο Ὀγ {ποεῖν τοϑδάθσβ; Ὑπὸ 80 ΠΙΡὮΪΥ ἀρρτονοά 
οὗ {πε} νυ ηρβ, πα στϑοοισαθηἀθα {Π6πλὶ ἰὼ μοβίθυ νυ, {Π80 {ΠΟῪ 
ὙΟΥΘ ὈΓΘΒΟΣΥΘΑ͂ ΜΠ ΤΟΥΘ ΟδγΘ ὑπδη Π6 ΠΊΟΓΟ ἀποϊθηὺ δη οοῦναὶ 
ἹΠΟΠ ΤΏ Θ Ὠἐ8, τ᾽ ΒΙΟὮ Τ6ΓΘ6 ἰοϑί ἰπ [Π6 ἰαρβ8 οὗ [π|86. ὅο αἷδο (Π6 ργοὸ- 
Ρθοῖ8 1βδία ἢ, “ογοιΐδηῃ, ἘΖΟΙΚ61, απ ῖ6], πα οἰμοσβ, ΒΟσα {ΠΟΥ͂ 
τοΪαίθ ενϑηΐβ {μδὺ ἰοοῖς ὑΪδοθ Ὀδίογα {πο ΟὟ ἰἰπλθ8, ἀογινοα {π6}ν 
ὨΔΙΤΑν 68 οὗ {ποτὰ ἔγουῃ ἴΠ6 δυῖϊμοηῦς ἀοουτηθηΐβ ᾿πδὺ ποίϊοραᾶ; μὰΐ 
ΘΟΠΟΟΤΏἾηρ {π6 ἔλοίβ [μαὖ οσουγτοα ἴῃ {Π6 1 οὐ {1π|68, ΜΠΙΟἢ ἱπα 664, 
ἴον {π6 τηοϑῦ ραγῖ, τοϊαίθ ἴο {π6 ἀθρϑῃθγΆοΥ, σοΥγαρίίοη, οΥ Ἰἀο]αίτΥ οὗ 
{Ππ||| 0 σοπιπίσγταθῃ, Ομ (ΠΟΥ ΓΕργονθα [Ὁ ἰῃοβα οὐΐπιθβ, ἀπά ὑτροάᾶ 
{π6πὶ ἴο χοροπίδηοθθ, {ΠΥ ΓΘ ΟΠ ΘΙΠΡΟΓΆΓΥ δηᾶ παίϊνα Ὑ]ᾺΏΘΒΒ6Β, 
Βυΐ, Βαρροδβιὴρ {86 δυίμοιβ οὗ δὴγ οὗ {μοβ86 ὈΟΟΚΒ, --- 8 ἔμοβθ οὗ 
ϑοβυα ἀπ ϑαιμμοὶ, ---- τοῦ ποῦ Κηονη, Ἢ νου]ὰ ποὺ [Ὁ] (68 
8016 αν οὐ]θοίθ 41) ἐμαῦ θδοαυδα 1Ὁ τῦα8 δῃοηγιηουβ, 1Ὁ τγ88 {Πα ΓΘ στο 
Οὗ πὸ δυϊβουιγ. ΤῈ Ὑ ΠΟΥ Ό]6 χοοοχά, ςΔ]]6α 7Ζ)οοπιδάαψ Ποολἧ, 18 
ΔΠΟΠΥΤΏΊΟΙΒ, πα νγὙΑ8 ΟΘΟΙΏΡ1]6α, βούθὴ δυπαγοα ἀπ βου ΠΥ Ὑδσθ 
ΒΙΠ06, ἔγΟΤῚ ὙΆΓΙΟΊΙΒ ΒΊΓΥΘΥΒ ({ταρτηθηΐβ οὗὨ βοῃηθ οὗ ψ ΒΟ δγὸ 811} 
δχίδη) ; γαί 1Ὁ 18 γεοοϊνϑα 48 οἵ {πῸ δισῇμοβί δι πουιυ ἴῃ {86 χαδίίογβ 
οἵ ἔλοῦ οὗ νΒΟἢ 1ἱ ἰγοαίβ; δηα 10 18. 108|}Υ σοηδιἀθγοα ἰο Ὀ6 186 τηοϑὺ 
Ῥγθοοῦβ τηοηυτηθηΐ 1] ϑἰγαῦνα οὗὐ {π6 δηοϊθηῦ δοπαϊοη οὗ {86 
πσάομμ, τ ΒΙοἢ ἢα8 θθθη ργοβοσνυϑα [0 ΟἿ (λπ|θ8, [Ὁ {818 ὈοοΙΪς ἢδ8 
Ῥδθὴ ῬγΓθβοσυ θα διηοησ Π6 ΤΘΟΟΓαΒ οὗ [86 χϑαΪπι, 80 Το 6 {π6 “6188 
ΤΟΟΟΓΕΒ, ΒΕΥΘΓᾺΪ ΟΥ̓ ΓΠΙΟΒ (48 {Π6 ὈοΟΪκΒ οὗ “486 γ, Α ιγαι, ΙΔ44ο, Ψ6δὰ, 
δηα οἰοῖβ ἐπαῦ ταϊσῦ Ὀ6 ΤΟ] ΟΠ641) ἈΓΘ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ οἱϊθα, Τῇ ὈΟΟΚΒΘ 
δῦονθ τ ΘΠ ]ΟΠΘα], ἀγὸ ἱμογοίοσα Ῥοοῖκβ οὗ δυϊπουῖγ, Γπουρἢ 1ἴ βου] 
θὲ δἀπηι θα ὑμαΐ [ΠΟΥ “χοῦ ποῦ τυ θη ὈΥ [86 ῬοΥΒοΒ  ο86. ὨΔΠ16Β 
(86 γ θοδγ.ὅ 

} Ξΐϑϑ ρΡ. δ0----57, φωρτὰ. 
ἢ Ῥθοοζηβάδυ Βοοῖ νγ88 σοχηρϊοίεἃ 4.Ὁ. 1086, ΕΥ̓͂ οοτηπιδπὰ οἵ ΤΥ 1 ’Δπὶ τπ6 ΟΠ ΠΟΤΟΣ, 
5 “ὁ. 1 ΔΩΥ͂ ΟΠ6 ΠΑνίρ᾽ ΔΟσο88 ἴ0 ἴΠ|6 ἸΟΌΓΠΑ18 ΟΥἨ [ἢ ἰογὰβ δΔηὰ σΟΙμ ΠΟ 8, ἴο [Π6 ὈΟΟΚΒ οὗ 

186 ΓΡΕΑΘΌΓΥ, τγῶσ ΟἰοΘ, ρυῖνυ σοπηοῖ!, ἀη ἃ ΟΥΒΕΡ ρα] ς ἀοσυπηθηΐβ, δμουὰ δὲ 1}}18 ἀΑΥ ττῖϊθ 
8ῃ ᾿ιἰδύοτγ οἵ ἴποὸ τεϊ 8 οὗὐἠ οοῦο ἔπ ΕἾγϑὶ δὰ βοοοηά, δπὰ ββου]ὰ ρῃ}}}18 ἰὲ νους ἢΪΦ 
ὭΔΙΏΘ, ΜΟΙ] ἃ ΔΗΥ͂ τηΔΠ, ἰἢγοΘ ΟΥ ΤΟῸΣΓ Βυηάγοίθ ΟΥ 1πουβαπαϑ οὗὁἨἁ γοΑγθ ἤδηςο, αἰιοϑιοη [ἢ 6 
Δυοῖν οἵὁἩ 1πδὲ ὈΟΟΚ, θη 6 ΚΗΘ [δδὶ (6 ὙὙΠ016 ΒΥ 8} πδιίοη ἢδα τοοοϊνϑα ἰδ 88. δῇ 
ΔυϊΠοπιὶς Ὀοοκ, ἤγουι ἴμ6 τἴπι6 οὗ [18 ἤγϑὶ Ῥυ ]]σλιΐοπ ἴο {πὸ ἀρὸ ἰπ ψὩϊο ἢ δ ᾿νοῦ Τ|ν8 
ΒΌΡοβίεἴοῃ ἐδ 'π ροϊπί. Τα ὈΟΟΚΒ οἵ τῃ6 Οἰὰ Ταεδίδιηεηιὶ ὑσοσο οοπιροδβοά ἔτγοπι {1} τοσοσὰβ 
οἵ 16 Δεν 8 πδἤοη, δπὰ [ΠΟΥ πανα ὈΘΘΠ τεοοὶνοα 48 ἔσο ὈῪ ταῖ παιίοη, ἴσοι 186 ὕἴτηο ἰπ 
Ὑ]οἢ (ΒΟΥ οστο τ το ἴο τῃς ῥΡγοδβοιῦ ἄγ. 1)οά δ] γ᾽ 5 Αμμυδὶ Ἐορίβιου 18 Δπ ἈΠΟΙΥΙΏΟΙΙΒ 
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2. Τηῃ [κα ΏΔΉΠΟΙ, {π6 τεϊίοσα οὗ {πὸ ΝΕ ΤΕΈΒΤΑΜΕΝΥ Ὑ6Γ6 
ΘΟΠΘΙΙΡΟΓΑΡῪ ὙΠ (Π6 λοΐδ τ ΠΙΟΩ {πο Ὺ πᾶνα τϑοογβα, δα δά βιι- 
δοϊθηῦ τλ68}8 οὗ δοαυϊτιηρ οοττθοῦ ᾿πξοσιηδίοη Θομοοτηϊηρ ἔποὰ. ΤῊΘ 
οἰϊοῦ τὺΊεϊίοσθ οἵ ῆὴ6 Νοὸν Γοβίδιηθην ἅτ Μαίδον, : οἢπῃ, Ρείονγ, 
“841η68, 8πα «66, 411 «6τ7΄ὺῸβ ὈΥ διγίῃ, δῃα γοϑιἀθηὺ δἱ “δγαβαίθαι, {ἢ 6 
Β66Π6 Οὗ {μ6 Βἰδίουυ σοι Π6Υ τοϊαίθ, ΤΟΥ σγ γα 411 {Π6 ᾿πητηθαϊαία 
ἀἰβοῖρ168 οὗ 9 68ὺ8 Ὁ σιβῦ, δἀπὰ ουϑ- υ 6 5868 οὐἁἨ Ὦ1Β ΤΊ ΓΔ 0168 88 τ 6 }} 88 
οὗ [86 ψομάου} οἴἴδοῖβ ργοαιοορα ὈΥ [18 ἀἸβοουσβθθ ον {86 Ῥθορίο. 
Ῥαυ], 1 18 ἔσιια, ν78 ἃ πϑίῖνθ οὗ Ταγθαβ, δπα ποΐ ἀηοηρ' ΒοΒα τ μο δά 
Ῥδθῃ {π6 ἔτθηαβ οἵ «“6βι1ι8 δῃα {Π6 ουϑ- 16 8868 οὐ ᾿18 δούϊοῃβ ; Ὀαΐ 
6 Βα Ἰγϑᾶ α Ἰοὴρ {ἴτη6 αὖ «δγιιβαίθμι, δα βία {ΠΘΟΪΟΡῪ ὑπᾶθγ 

(ἀαηι4}16] (6 δ  ]βῃ ὑθαοθοσ δ {παὺ {ἰπ|6 πὶ {16 Πίροδὲ σϑραΐθ), δηά 
ἀἸ]Πσοη.γ οιαρ] ον θα Ἀϊπι861} 1π ϑδοαυϊσίηρ ἃ Ἰβογουσῃ Κηον]θᾶσε οὗ 
{6 “6188 το]σίοθ. Ματσῖς, 10 18 γΧ16}1 ἰσῆονσῃι, οοπηροβθα 8 (σοβροὶ 
ἸΠΘΥ {86 ἱτηϊηθάϊαίθ Ἰμβρθοίϊοη οὗ Ῥαϑίδσ, δηᾶ Τω1κ6 σοιηροβοά ἢ 18 
(αοβροὶ «πᾷ Αοἰβ ὑπάον (Π6 ἱτηπιθα!αΐθ ἱπβρθοίοη οὗ Ραυῦ]. Ὑμοὶν ΗΪ18- 
ΤοΥ68, ἐπ ΓΘΙΌΓΘ, ΓΘ οὗ 88 ρστϑαΐ δ ΠΟΥ 88 1 {Π6Ὺ μαᾶ θη πυι θη 
ὈΥ 1Π6 Δρονθ- τα θη ομ θα ΘΥ6- 10 Π68868.}: [Ὁ 18 ἂἃῃ ΘΧΊΓΔΟΤἀἸπαΤῪ Ραΐ 
ΒΙΠσΊΪαν ἰδοῦ ὑμὰῦ πὸ ΙΒΙΟΥΥ βίποα (86 Θομπηχηθποοιηθηΐ οὗἉ {π6 που] 
[8 θθ6ῃ τὶ ζίθη ΟΥ̓ Δ Θατ18] ΠΌΠΑ ΘΓ οὗ ΘΟΠίθιηρΟΓΆΓΥ δαίμοσθ. 76 
ΘΟΠΒΙ ΘΓ ΒΘΥΘΓΆΙ Πιδύουθ8 ἃ8 δα ςῃοηίο, ἰπουρὴ {Πογ Ὧδ88 ποὺ Ὀ66ῃ 
ὑταηβη 6 0 ΟΌΓ ΤΠ 68 ΔΩ δα θη 6 τηομυτηθηΐ ἴῃ τι ηρ;, Οὗ οαυαὶ 
Δ αυ γ 1} {μο8α ἴδοίβ οὐ ὑπο τ τὸ ΠΥ ροτγβιδάθα, ΤΠ6 
Βιβίοσυ οὐ ΑἸ]οχδπάοσ, Κίηρ οἵ Μαοθάοῃ, δπᾶ δομαῦθσοῦ οὗ Αϑῖα, 15 
ποῦ αὐϊοβίβα ΟΥ̓ ΔΩΥ ΘΟΠΙΘΙΡΟΓΑΤῪ δαΐμοσ. Απάᾶ {π6 Ββᾶτηδ σϑματς 
ΤΑΥ͂ Ὀ6 τἸηδ8 οἡ {μ6 ]ι]δίοτυΥ οὗ ΑυρυδίιΒ, ΤΊ τῖαΒ, δηα οἴθοσβ, οὗ 
ΠΟ πὸ ἀουδὺ σδη 6 οηΐογίαϊηοα, ἐπουρῇ 1Ὁ π88 Ὀθθὴ τυ ίθη ΒΥ 
ΔαΙΠΟΥΒ ὙΠῸ ΨΟΙΘ ποὺ ψ]ύμα8868 οὗ (λ6 βοίβ ἐμποσοῖῃ οοῃίδϊηθα, [1 18 
ΘΧΟΘΘΑΙΠΡῚΥ ΤΆΓΟ, ΒΘ (ἢ6 ἔλοίβ ἃγὸ δηοϊθηΐ, ἴο ἢδυβ 061} οἰγουτα- 
βίαι αίοα ῥτοοῖβ οὐ {π6 βδῖηθ ἀαίθ δηᾶ ἃρθ. 

ΤΠαῦ 41} {π6 τυῦιΐουβ οὐ {Π6 Νον Τδβίαηθμί Το Υ6 σοπίθιηρογαυῦῖθϑ 
ὙΠ} [86 ἀνοηΐθ τ ΠΙΟἢ ἐθοῪ μανα το θα, 18 τηδηϊοδί ἔγοσῃ {86 [0]10ν- 
ἱῃρ ΘΟΙΒΙ ἀοΥ ΠΟ η8, 90 ΤΩΔΗΥ ἴδοΐβ ἀῃμα οἰγουτηβίδμοοβ, ἱπάἀθθά (πού 
ΤΥ [ἢ8) ἅτ6 γσοοογαθα, (παῖ, 5 1Π6 παγγαίνο σχεγα ποὺ γα, [Π6Ὺ τρις 
να ὈθΘη ΘΆΒΙΥ οοηβιίοα, ΤΠ6 βοθηθ8 οὗ 186 τηοϑὺ τηδίοσιαὶ δυθηΐβ 
ΔΥΘ ποὶ ἰδἱα ἴῃ τοιμοίθ, ΟὈΒοῦσο, οὐὁἨΘ ππγοαπαηίθα μ]αο68; {Π6 {πὴ6 
ΠχΟΑ͂ 18 ποὺ βοπιθ αἰβίδηὐ 866; ΠΟΙ͂ 18 {Π6 δοσοιιηύ ρίνθῃ οὔβοῦγα δηᾶ 
σϑηογαὶ. Το ἔδλοίβ ἃγὲ σοϊαϊθα 88 οἵ γϑθοϑηΐ ὁΘΟΌσΥ 66, βοῖηθ οὐ {Ποιὰ 
848 μαυὶπρ' ἴακοπ μἾἷδοθ αὖ “6γυβα]θπι, {Πθ δι ̓ ]θοῖ ἰο {Π6 Βοιϊηδη ρο- 
νου ]θηΐ, ΔΠα ΡΑΙΤΙΒΟΠΘα ὈΥ ἃ βαπᾷ οὗ Βομηδῃ ΒΟ] ἀ] 6 ΓΒ; οἰμοσβ, δ8 
Πανίηρ ὨΔρΡΡῈπΘα αὖ (ὑαιβατοα; οἴδιθσβ, 'π οἰϊθβ οὗ στοαΐ σϑβογί ἴῃ 
γτῖα, δπα βἰβονίιθσο, ὍΤπῈ (ἀοβροὶδ Ἀ͵Θ ἃ Πἰϑίουσυ οὗ πὸ ΤὈβοιγο 

ΒΟΟΚ, 76 ΟΠ]Υ͂ ΚΠΟΥ͂ [80 πδπ|ὸ ΟΥ̓ ἰΐ8 οὐ ογ; [π6 Νονγ Απηπδ] Ἐδρ βίαν 18. Δη ΔΠΟΠΥΤΊΟΤΙΒ 
ῬΟΟΚ; ἴπ6 ΠΟΥ ΪΘΒ ἈΓΘ ΔΠΟΠΥΤΏΟΤΙΒ ὈΟΟΚΒ; Ὀαΐ ἄο 6, ΟΥ Ὑ7}}} ΟἿΣ Ῥοβίουγ, οδβίθοη {Π|686 
ΒΟΟΚΒ 848 οἵ πΠ0 δι οΥ ἢ Οὐ {Π|Δ ΘΟΠΙΓΑΓΥ͂, ΤΠΟΥ ΔΥῸ δαπηϊίοα δἱ ργοβοηξ, ἀπ ὰ νυν} ὈῸ 
τϑοοϊ γᾶ ἴῃ ΙΓ ΔρῸ5, ἃ5 Δ που ϑεϊνο ΓΟσΟΓάΒ ΟΥ̓ ΤΠ6 οἷν], τ Ατ , ἀπά ὨΙΟΓΑΥΥ ΠΒίΟΥΥ οὗ 
Ἐπρ]απὰ, δηᾶ οὗ Εατορθ. ὅ0 {Π|||6 Τουπάδιίοη ᾽8 {πο γ6 ΓῸΓ οὐγ Ὀοίηρ᾽ βίαγι]οὰ ὈΥ̓͂ [η9 Δ5801- 
τἰοη, “1 18 Δποηυτηοῦβ 8πα ὙΠΟ δι ποτ γ᾿ ἘΒρ. Υ αἴϑοπ᾽ Β Αροϊορυ, 'π δῆϑυγεσ ἴὸ 
ῬαϊηοδΒ Αρα οἵ 1 οϑδβοη, ἢ. 836. 121πο. Τωπάοῃ, 1820. 

᾿ ὅ66 [Π6 ὑδϑιἱπηοηΐου οὗἨ Οτγίροη, 1 γι}! 4π, ΟἸαπιθηὶ οὐἩ ΑἸοχδηάτγία, απ Ῥαρίδϑ, ἰη Ὧν. 
ΤΥ πογΒ ΟΣΘ ΙΝ ΠΥ οὗ 01ὸ αοβροὶ Ηἰβίογυ, ρα 1. σμδρίοτβ 38. 27. 22. δηὰ 9. 
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Ροβοῦ, «{08}8 (Ἰγϑὺ γγὰϑθ 4 βιι᾽οοὶ οὐὗἨ υρίνοσβαὶ ΟΘυΣ ΒΥ; Π6 
ΡΓοδομοα δηα ττουρῦ ΓΑΊΓΔ6168 ἴῃ {Π6 ΡΓΘΒΘ 66 οὗὨ ὑποιιβαηαβ, Δα νγ88 
ἰτοαυθ μΠν αἰϊοπάςδα ὮὈΥ͂ ρτοαῦ πυμαθοσβ οὐ Ῥϑύβοῃβ οὗ 411} σϑδῆκβ βῃά 
σμαγαοίοσβ. θα {86 Πρ ῥυιθδὺ ᾿πίογγος δίθα ἢϊτὰ ΘΟποοσηΐηρ Ἦΐβ 
(Ἰ5610168 δηα ἀοοίτίηθ, ἢ δηβγογοα, “1 βραῖα οροηῖψ ἐο ἐδιο ισογὰ ; 1 
ΟΥ̓ ἰδσῃί 1η (Π6 ΒΥΠΔΡΌΡΙΙΘ, δα ἴῃ [86 τοιρῖο, τ αλΐμοῦ (Π6 96 }8 
αἰιοαψε τεδογέ, Ἀπ ἴῃ βθογοῦ πᾶγα 1 μβαϊὰ πούμῖηρ" (Φοδη χν]. 20.}); 
ἈΠΑ͂ ἢ6 Δρροδὶ θα ἰο {ῃοβθ πὸ ἢδα Ὠοαγὰ δὶπὶ [0 (86 ρυΡ]1οΙΥ οὗ 18 
οοπάποί, ἘΒοίῃ 6νγν8 πὰ (ἀθη 1168 Βα Υ Ι Υ βου 186 α 18 ΟΠΑΥΔοΐοΥ 
Δ οοπαιιοῦ; δηἀ ἢθ ψγὲ8ὴ᾽ ΟἹ ἰπιαίον ρὰῦ ἰο ἀοδίῃ ρα] 1οἶν, «πᾷ 
ἀυτηρ᾽ ἃ ΒοἸθιηη ἔδδίϊναὶ, θη ὑΠ6 «6 ᾽ν 8 ὙΧ6ΥΘ Δβϑο ] θα αὖ ΨΥ ΒΑ] 6, 
116 [86 Ρῥγϊποῖραὶ [δοίβ, τοϊαϊθὰ ἢ 186 (ἀοβρ618, σγοῦα ἔγοβϑα 1η 1Π}9 
ΙἸΠΩΘΙΠΟΤῪ Οὗ {Π6}} οοιηἰγυπιθη, {πΠ6 ἴουΣ δνδησο] δίθ ΡῈ 0]15]16ἃ {Π6ῚΓ 
ΒΕΥΘΓΑΪ τ ΠΟ οὗ {6 16 ἀηα ἀθαίῃ οἵ «6βι18 ΟΠ γῖϑί, [ἢ σο]αϊησ Η18 
τ σου ]ουθ ΟΡΟΥΔΙΟΠ8, ΠΟΥ πη οὴ {Π6. πχ6, [Π6 ρΡΙαςα, {{1|6 ῬΟΥ̓ΒΟῚΒ 
ΘΟΠΟΘΙΠΘΩ, δα {π6 πδοβ οὗ ἴποϑα Ὑἤοπλ ἢ6 Ὠρδ]οα ΟΥ Γαϊβοα ἔγοῖὰ 
(Π6 ἀοδ4. ὙΠΘΥ ἀο]ινογοα {Π61ς ΠΙβιοτίθβ ἴο [06 Ῥ6Ορ]6 διμοπρ' ΒΟ 
6 κα ]ινοᾶ, νὮ1]6 (παὲ σαπογαίϊοη γἃ8 αἰϊνα πὸ Ὀ6Π6]4 {Ππ6 Βοθῃθ8 
σῇ οἢ ΤΠΘΥ μαα ἀοβοῦῖθοαά. Νον {π6 Ἔπϑηλῖθβ οὗ (Ἰγῖβί δῃὰ ἢ18 418- 
ΟΙΡΙ 68 τ οσο 80 ΕΠ ΟΙ ΘΠΟΥ 4016 δθα τ]Πηρ ἰο ἀοίοοί ζΔἰβαεμοοάβ, 15 {π6γ 
Πα ὍΘ πα 8ηΥ, ἴῃ {π686 ΡΟ Ιο)8 ; (μα ῖγ ογράϊῦ ͵1ὰ8 δὶ βίδκο, δῃά 
ἴοσ {μοῖχ οσῃ νἱἀ!ολίοη, 10 τγα8 ᾿πουτ θηῦ οη {8086 ΨἘΠῸ ρΡαΐ Ὠΐπὰ ἰο 
ἀοαί, ἀθα ρογβοου ρα μἷ8 418610168, ἴο σοπίγβαιοῦ ὉΠΟΙΣ ταβποΥ, τ 
ΔΥ μαγῦ οὗ 1 παα θδοὴ ἴ3]86. Βαϊ πο αἰξεπιρέ τραϑ δυθῦ πιακο ἰο σ0η- 
ἐγακϊεξ ΟΥ ἰο τεμίο φμοὴ ἐοϑίϊπιοηψ ; οἵ [0:6 ΘΟΠΕΓΑΓῪ (88 18 ΒΟ ἴῃ 8 
δι θδοαιαοπῦ ράσο), ἴδ 18 ΘΟΠΒτηΘα ὈΥ {π6 Πἰβίουοαὶ ὑδβυϊπΟΩΥ οὗ 
ΔαγΟΥΒΑΤΊ638, Δα ΘΟΠΒΟΑΌΘΠΗ(ΙΥ {86 ΟἸΓΟΙΙΒ ΔΉ ΠΥ οὗ (Ὡ6 ονδηρθ]1ο] 
Ἰϑίοσιβ 8 Θβίδ Ὁ Π15ῃ.68 {πεῖν ογθα 11 γ. ΤῊ βαῃγ6 Το 18 ἘΤ σαν 8 
ἴο 186 Αοἰβ οὗ {π6 Αροβέ!οβ, σοῦ, Πκὸ {π6 Οοβρ 618, ὑσοσο ρα] Βῃοα 
ἴῃ (6 ῥἴδοθ πὰ διβοηρ (86 ῬΘΟρ]6 ποτ (Π6 ἴδοίβ τϑοοσγαθα Ὑγ6ΥῸ 
ἰταῃβαοίθα, δῃαὰ στα δἰοδίθα ΟΥ̓ {ῇοβα ψγῆο ορροβϑά ΕΟ συ β ἸΔὨ}Υ. 
“ ρλραὲ ελαῖϊϊ τοὸ Ὧο ἰο ἔδιεδο πιοπ ὃ 0 Υ ἐπα ἱπαδοά α ποίαδίε ηιϊγαοῖο 
λαίδ, δοεη ἄὐπὸ ὃψ ἐλόπι ἐβ πιαπίξεδέ ο αἷΐ ἑήθηι ἐμαξ ἀιοοῖϊ αἱ «᾽ογιιδαίοηι, 
ΑΝῸ ὝΨΕ ΟΑΝΝΟΤ ΘΕΝΥ 11. (ΔοΙϑβ ἵν. 16.) 

11, Βεοομπαᾶϊγ. 1ΕῈ ΤΗΕΠΒῈ ΗΑΡ ΒΕῈΝ ΑΝῪ ΒΑΙΒΕΗΟΟΡΒΊΙΝ ΤΗΚ 
ΛΟΟΟΌΝΤΒ ΟΕ ΒΌΟΗ ΤΕΛΑΝΒΛΟΤΙΟΝΒ ΑΒ ὙΕΒΕ ΡΌΒΙΙΟ ΑΝῸ ΟΘΕΝΕ- 
ΒΑΙΙῪ ΚΝΟΥΝ, ΤΗΕΥ ΟΙΙῸ ΠΑΥ͂Ε ΒΕῈΝ ΕΑΒΙΣΥ ΘΕΤΕΟΤΕΡ : ΕῸΒ 
ΤΠΕΒΕ ΛΟΟΟΌΝΤΒ ΨΕΒΚΕ ΡΌΒΙΙΒΠΕῸ ΑΜΟΝΘῸ ΤΗΒ ΡΕΟΡΙῈ ΠΟ Ὑ|Τ- 
ΝΈΒΒΕ. ΤῊΕ ΕΥ̓ΕΝΊΤΒ ΝΉΙΟΗ ΤΗΕ ΗΙΒΤΟΒΙΑΝΒ ΒΕΙΑΤΕΡ. ΒΌΤ ΝῸ 
ΒΌΟΗ ΡῬΕΤΕΟΤΙΟΝ ΕΥ̓ΕΕ Ὑ͵ΥῪΒ ΟΕ ΟΟὔΤῸ ΒΕ ΜΑΡΕ ῚΝ ΤῊΗΒ ΜΕΙΤΙΝΟΒ 
ΟΕ ΤΠῈ ΑΥΤΗΟΕΒ ΟΕ ΤῊΗΒ ΟἿ ΑΝ ΝΕΝ ΤΕΒΤΑΜΕΝΊΒ. 

1. Τῃ ἔβεοΐ, γα οδϑπποῦ οὔδγρε Μόοβοβ᾽ ἢ Πανίηρ δββοσίθα [8]86- 
Ποοῦδ ἴῃ [86 τε! ηρ8 Μ Π1Οἢ ΘΑ 18 πᾶηη6, σι ποιῦ ΟΠαΓρῚπρ' αἰπὶ 1 ἢ 
βοῖηρ [Π6 στοαίοϑυ παν 88 Μ76}1} 88 {π6 τηοβὺ ψ]οκθὰ πηροβίον [Πα 
ανοῦ ἰἱνοά, Τα ἰπ]ιιδβίϊοθ ἃπα ᾿τωροββὶ ὉΠ 1 ὴ ὺ οὗὨ βυασῆ σΠΑΓρΟΒ 8 {Π|686 
(δῖοι, μονγονοσ, [Π6 Πηρισ οΥβ οὗ {π6 δου ρίαγαοβ ρουβιβὺ 1 Δββου ηρ;, 
ΤΟρΡΆΓα 688 οὗὨ ἴπΠ6 σοηνϊποὶηρσ ον άθηςθ ἴο ἰπ6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ.), Μ1]}} ἐπὰκἢ Υ 
ἈΡΡΘΔΓ ἔγοτῃ [π6 [0] πσ' ΘΟΠΒΙἀΟΓΔΙΊΟΠΒ : ---- 

{1.7 10 18. αἰϊποβὺ ἱπογο0]6 {πᾶὶ 80 στϑαῦ δὴ ᾿ηροβίου ἃ8 Μόοβϑβ 
" 5.6 ἃ 2. οὗ 16 [Ὁ]ονείπς βοοϊίοῃ, ΡΡ. 163---188. ἐπ. 
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τηνπδὺ μαναὰ Ὀ66η, Σ᾿ 6 μιδᾶ ἀββογίϑα βυιοῆ (Δ]βϑομβοοᾶβ, σοι] δανα ρσίνθη 
ἴο τὩ6ῃ 80 ρογίθοῦ δΔῃα ΠΟΙΪΥῪ ἃ ἰαὶν 88 6 α1ἃ; ψὩϊοι ποῦ ΟὨΪΥ ἄοο8 ποΐ 
ΘΙ οἵ [Π6 δι}δ]] δῦ βη8, Ὀπὰὺ 4180 σΟῃ ΘΠ] ῺΒ ΘΥΘΙΥ͂ 6ν}} {πουρῃ δηθὰ 
ΘΥ̓ΘΙΥ͂ ΟΥἸτἶπα] ἄθβῖσο, ΤῊ αὖ ᾿ϑαδί τὺ 6 οοπορᾶρα, {πὲ πὸ :τ- 

ΒίΟΓ [88 ουὐδσ γϑὺ Ὀθθῃ 8660, ΨΟῸ Θηδοίθα δι οἢ} Θχοθ]]θης αν ἃ8 
Μὰ αιά. 

[1.1 48 Μοβϑϑ ἀϊὰ ποῦ ᾿πῦροβθ ὌΡΟη ΟἰΠ6ΓΒ, 80 ποι 6  γὙἃ8 ἢ6 ἴτὰ- 
Ῥοβα Ὁρομ ἰμαβοὶ; 1ῃὰ οἴμον ψογάβ, ἢ6 γγχὰ8 ΠΟΙΓΠΟΡ δὴ Θη Βιιϑῖδϑὲ 
((μαΐ 15, ὁμ6 Ἰαθουσίπρ' αμάον {Ππ6 τοὴΘχ Ἰηῆμποηοθ οὗὨ ἃ μϑαίοα ἱῃμαρὶ- 
ΠΔ 1101), ΠΟΥ ἃ ἀαρ6 ἴο [Π6 πηροβιίοπ οὗ οἴοτθ, ΤῊΪΒ Ψ11}1 6 ουϊάθηῦ 
ἔγοιῃη 4 ὑυϊοῦ υἱὸν οὗὐἨ 818 ΘΑΥΪΥ οαἀυοδίίου πα Δρραγθηῦ ἰθιροῦ οὗ 
ΤΩ] η4, 

Μόοβ68 ν᾽88 δἀπιοαίοα ἴῃ 41} Π6 ᾿οαυπίηρ οὗ Ἐργρὺ Ὑ ἢ101.. ΘΟῸΠΙΓΥ {(νὑ 6 ἱκπονν ἵγοπι 
ῬΙΟίάηο Ὑ͵Ὶ16Υ8) τγ88 δὖ {πα (ἔπ|6 {π6 βοαΐ οὐ 4}} (88 Ἰδαγηΐησ ἴῃ (μ6 βθῃ Κποόονῃ 
ψοΥ]Ἱὰ ; πᾶ ᾿ἱμβουσἢ τὰ σδημοῖ, δὖ ([18 ἀἰδίδηῦ ρογὶοα, αβοουίαϊῃη 811 {116 ρα 1 141 οἶ 
ψ οἷ (ΠΑἱὶ ἰοασηΐησ ὁοηβίβίο, γοῦ χὰ γα ἴο]4 ὑμαὺ μα ἰθαγηθα τὶ ποῦς, ρσΘοπιθίγυ, 
ΧὨ γτμτα, ΒΑΓΙΠΟΉΥ, πιϑά!οἶ 6, πηιιϑῖ ὁ, ὈἸ]ΟΒΟΡΗΥ 88 ὑδυρμῦ ὈΥ ΒΙΘΡΟσΊ ΥρΡΒ]68, αβίτο- 
ΠΟΙΏΥ7) δηἃ (86 ὙΠ016 εἶχοϊθ οὗὁἨ Ὁ8.6 Βοίθῃ 68) π ΒΊΟΝ (88 ΚίηρΒ οὗ ἔργρί ψογῈ ποηΐ 
ἴο Ὀ6 ἰηβίγυοίο, Νον {π6 οἴεβοιϊβ οὗἉ 8 ργοίουπά Κπον]οάσα οὗ Η] ΝΠ] ΟΒΟΡὮΏΥ ΔΓ ΝΟΣΥ 
βο᾽ ἄοπι δἰ 6 ὺ δα  ιϑδϑι ΟΥἹ Βυ ρογβυ το. βασι Κπονϊθάσο, ἴῃ δῃ ἀρ ν θη 1 νὰ 
ΟΧΟΙ υϑίνοὶυ σοηβησά ἴο [86 Κίηρβ δηᾶ ῥγιοβδίβ οὗ Εσγρί, ταὶ σἰνῦ Δ ΓΑΌΪΥ ἀυλ ΠὟ 8 
ὨΔη ἴ0 τπηακα ἀιπρ68 οὗ Οὐ αγβ, Ὀυῦ 10 που]ὰ ἤν ΠῸ ΘΠ ΘΠΟΥ ἴ0 τηδῖτα [Π6 ῬΟΒΒΟΒΒΟΣ 
λϊπιδοῖ δι δηυ δἰ αβὲ ; (μου ρὮ,, ἕοσ 1.6 ῬΌΓροβ68 οὗ ἀβοθρίίοῃ, 8 πὶρῃῦ δῇθοὺ ἴο νίονν 
118 οὐσῇ Ἔχρου θη ἰῃ {86 ᾿σδῦ οὗὨ ΤΣ ΔΟΌ]ΟΙΒ 1 οΥΡΟΒΙΠΟΠΒ ἴγοιὰ ἤθάνθη. Μογο- 
οὐοῦ, {Π6 Ηδῦγαν ᾿ορ βίαῦον γ88 Ὀγουρ ῦ ἀρ ἴῃ 811} {π6 ἸΌΧΉΤΥ ἀπά σοβηοιηθηῦ οὗ 8 
Βρ  ϑια!α οουτί, ν᾽ ϊοῖ 18 ΟὈν ΟἸΒΙΥ ΝΟΓΥ ΤᾺΓ ἴτοπ Ὀοΐησ ΓΔνυουγα Ϊα (0 ΘὨ βίδδια : 
Δπα ἐπ6 ἐοιροῦ οὗ πιϊπα τὶ τ ΒΙΟἢ ἢ6. ἀθβοῦῖ 68 Ἠἰ 861} [0 ἢανα γοοαϊνϑα ᾿ἷ8 σοπ)- 
1η͵ϑ8ίοη, γΧχἃ9 ποὺ {παὺ ΟΥ̓ δὴ ΘὨἰμυδαδύ, ΤῊ ἰβίογυ οὐὗἁ ραϑὺ ἅσὸβ Βῃονβ υ1ι8 ὑμαὺ δὴ 
ὀπ μυβἰαϑὺ 5668 πὸ αἰ] υ 168, ἀδΏρο ΓΒ, ΟΥ̓ Οὔ) Οὔ 0Π8, πῸ ῬΓΟΌΔὈ1 168 οἵ ἀἰδαρροϊπῦ- 
Ἰηθῃῦ ἴῃ ΔΠΥ {πΐϊησ ἢ τῖβ68 ἴο ἀπάογακο. ὙΠ λὲπι {Π6 οομνϊοἰΐοη οὗ ἃ αἰνίπα 
6}} 18 ϑυ βήοϊθπῦ [Ὁ 8,606 ΘΥΟΡῪ Ταὐοηδὶ ἀγριπιθπύ. Βαΐ πο 8.08 ῥγϑοὶρ᾽ αἴθ [0Γ- 
ΜΔΥΔΠ 658 ΟΥ ΓΑΒ. ΘΟΠβ 6Π66 8 (0 Ὀ6 ἰγδοδα ἴῃ [86 οοπάιοῦ οὗ Μο568 ; ὁῃ. ἐϊ)6 ΘΟ ΓΆΓΥ, 
Ὑ76 ΤΏΔῪ οἱδΙ ΠΥ ΟΌΒΟΓΥΘ ἴῃ πὶ ἃ ὙΘΣῪ δίγοισ ἄσρτοα οὗ γοϊπσίδησα 0 ἀπάογίακα {Ππθ 
οῆςθ οὗἨ Πθογαίησ (16 Βγαθ} 168 ΤΥΌμα {Π6]Ὁ ἘΕΣ τίκα Ῥοηῃάασο. Ἐδροαίθαϊγ ἀϊὰ Π8 
Τοαιαβῦ ἴο Ὀ6 δχοιβοᾶ σὰ [86 ππσταίθίι ἐ88Κ, ἀπα βίαγί ουοσυ αἰ συγ πὰ οὉ- 
)6οὔίοη, το {π6 τῖζ οὗἁἨ τηδη οδη ἱπησίηθ. “ ΕἸχϑί, ἢθ δϑῖκα, Ῥγλο απι 7 ἐλαΐ 7 
δλοιιϊά 80 μηΐο Ῥλαγαοῖ, ἀπὰ {πα 1 8ιου]ὰ Ὀτηρ ζογτι ἐλ6 ολϊϊάγοπ 07 ]ογαοῖ σε οὗ 
Ἐδνρί: (Εχοά. 1.11.) Ναχὺ Βα υὐροϑ, Ῥλθη 1 οοπιθ ιρῖο ἰδ οἰϊϊάγοη 7 1εγαεὶ, 
απ δλαϊϊ σαν μπίο ἐλοπι, Το αοα 07 ψοι ζωΐίλογς λαίς δοπὲ πιὸ τἰπίο ψοι, απ ἰλ 
δλαϊ δαν πιπίο πιο, Ἡλαΐ ἐδ ἰδ παπιο ἢ Ἡλαί δλαῖϊϊ 1 δὰψ υπίο ἐλοπι (Εχοά. 11}. 18. 
ΤΏ ἰι6 οὨ]οοῖβ, Βολοϊά, ἐλον ιοἱἱἱ ποὲ δοίδυθ πιθ, ΠΟΥ ἡθαγάθη πίο πῖν Ὀοῖσο; 797 ἰλοῃ 
το δαν, Τὸ Τογὰ δαί ποὲ ἀρρθαγοά υὑπίο ἰΐλθ6. (Εἰχοὰ. ἱν. 1.) Αἰοσσαγὰβ 18 
γἶοα 15, Ο πίῃ Πογά, 1 απὶ ποΐ οἰοψιθηξ, ποιοῦ Ἀδγ οί ΟΥ̓ 6, ἨΟΥ' δῖποθ ἰλοι λαδί φρολδη 
ἐο (ἦν δογυαπέ; διιί 1 απι δῖἴοισ ΟἹ δροοοῖ, απα ΟΥ̓ ἃ δἰοισ ἐοπριιο. (Εχοά. ἱν. 10.) Αἑ 
Ἰοησίῃ, τσ 41} Π18 ΟὈ] ΘΟ οΠ.8 ἃγα ὀνου-τυ]θα, 6 ἔδι Υ] ΟΥΤΒ [18 υὐίον α15}}|κ6 οὗ (16 
(5Κ, πὰ Ὀοβοθοθοβ αοα ἴο δρροϊηὺ «ποῖμου, Ο τιν Ζογά, βοπὰ 7 ργαν ἐλθε ὃψ ἰλδ 
λαπά Ὁ ἂϊπι ιυλοπι ἑΐοι τοδί δομά. (Ἐχοά, ἱν. 13.)" ὙΤἷ8 σοϊ αοίδηοα 18 ἀπδοοοιηὺ- 
4016 οἡ [86 Βυρροβιθίοι (Ἰαΐ ΔΙοβ68 ")1ὲβ ἃ ἀἰβοοηίοηϊοα απ ἱιηραϊοηδ θην δι5ἰαϑ ; 
Ἰνυῦ 10 8 ρογίδοιΥ εἰ α ρ Σὰ ως 1 νὰ δἰϊονν πὶ 9 πᾶν Ὀ6θὴ 66 ἵἴγοηιν ἐπδὺ τηθπίαὶ 
ἀἰβογάδγ, ἃ8 (886 σι μοἷ]α οὗ 8 οοηάποῖ, ἰοροίμοῦ ἢ (ἢ6 δουπὰ τηογὰὶ ἔθο]ησ, δπᾶ 
{ἴ6 ἀδορ Ροϊ σα] τυϊβάοπι ὑμαὺ ρογνϑᾶθ .γ18 οοάς οὗ ᾿δνν8, ργοσϊ αἶμα ἢΐπλ ἴο Βᾶγθ 
Ὀαθη. ἢ 

[1.7 ΤῈ 18 δοβοϊαὐθὶγ ἱπογοα!}]6 {παὺ Π6 βῃου]ὰ πᾶν πωροβοᾶ οὰ 
16 ϑγδϑ 065 88 ἔσθ, ὑπϊηρ ὑπαᾶΐ ὑγοῦα ποίοσι οι 8} Υ ἴα186, δᾶ οὗ {89 
[Δ]ϑομοοῖ οὗὁὨ νυ ῃϊοὶι {Π6Υ οου]α σομν]οῦ Ὦ]1Π. 

 ἙδθονΒ Ηοτα: Μοβαίςρο, νοὶ. ἱ. Ῥρ. 210---224, ἴῃ νης (86 ἸορίςοΒ, αῦονς Ὀγίοβγ ποιἰςοὰ, 
ἃτο ἱγοαιοὰ δὲ θην νν 1} στγοδὲ ἔογορ οὗ ἀγραπιοηῖ, 
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ἘῸν Β6 γϑἰαὐθϑ ἔλοὶβ δῃὰ δυθηΐβ τὶ ΒΙοἢ δαα ἰδκοη ρΪ]δοα ἴῃ [86 ῬΥΘβ61 166 οὗ βἷὶχ ἢ η- 
ἀγορὰ Γπουδϑαηὰ σλθ, 8η4 ὌΣρΟ8 [86 ΤΟΔΙὙ δηα ὑγαςὶ οὗ μοθ6 ἔδλοῖβ Ὡροη {πο πὶ 885 
ὩΟν 65 ἰο "6 |16 να δηα ΟΌΘΥ [86 ΠΟῪ τοϊϊρίοι, τυ] ἢ Πα Ἰαἰγοάπορα διβοησ (θη : Υ6 
ΚΝΟΥ͂ ἑλὶς ἄαν, 88γ8 Ὠ6, 707 1 «ρεαΐ ποέιριίο ψοι οὐλιϊάγοη τολίοἢ λαῦο ποί ἀποιῦπ ἰλεπι; 
μη ΒΟΥ το αίπσ ἃ πυτα ρον οἱ δυσὶ ουθηῖβ, μ8. οὐπο 4688 ὈΥ βαγίῃρ, 70 ΨΟΊΓ ἘΤῈΒ 
ἄατυε δεεπ αἷΐ ἰΐλε8 ργεαΐ αοἰδ 07 ἐλα Ζογαὰ ιολίὶσὴ ἀὸ αϊά. (δαὶ. χι. 2---7.) 158. 16 
1 ΚοΙγν τμαῦ Μοβαοβ οου]Ἱὰ ἔδνα 6ϑ( 0 }8:64 8 Δ που διηοηρ ἴΠ6 1Θγ86 1168 (0 οἢ 
ΣΙΛΗΥ͂ ΟΟΟΔΒΙ0Π8 ΧΕ 616 ἀραιηδὺ .1π|}, ὉΥ τοδί ησ ὑμαὺ 6 δὰ ρογίγπιθὰ νϑγίουϑ 
ΤΑΙΓΒΟΪ65 ἴῃ {86 }Ρ ὈΘΒΔΙΓ ΡγΘΥ]Ου ΒΥ ἰο {πον ἀδραγίασα ἔγοαι Εργρί, ἀπά ἐμαὶ {Β6Ὺ 
μι δ6δπ τίου ἱγποα ἰηΐο ὈΪοοά, --- ἴγορβ ΔΙ] τΛη6 Βουιβο8 οὐ ἐς Ἐσγρίδμῃβ, --ο 
1 μεῖς 615 ἀοδβίσογοα ὈΥ [ι4}} δῃὰ ἰοοσυδίϑ8, --- [Ποἷν ἰαπ 8 σονοσθὰ πὸῖϊ ἀδγκ 688, -- 
(πεῖν πγϑῦ- ΟΣ βἰδίη 1π 0η6 ηἰρ ὶ, --- [86 Ηρα ὅδὅδα ζουτηϊηρ δ νγὰ]}} ἴὉγ [116 1βγδο 1168, 
Ὀυξ ον ον ΒοΙ μαΐηρ (ΠΘΙΣ ΘΏΘΠλΪ68, ---- ἃ ΙΔ οἵὨ ἃ οἰουά δηιὶ οὗ ἄτα οοπαιοίϊπσ ἰΠθ τὰ, 
-- ΩΒη 8 1Δ1Π1πρ' ἴγοτὰ βθδύθῃ Ὁ {ποῖν ΤὈΟά, ---- [Π6 ΘατὶΒ οροηΐησ ἀπὰ ἀδβισογίη 
818 Ορροῃϑῃίβ, --- 1 411 8686 [ϊσβ δὰ Ὅδοη 186 Ὁ ὙὉδὲ ἔλοίβ δῃηὰ ουθηΐβ τοῖα 
Ὀγ ἴσοις ΓΘ οὗ δυο! ἃ παίυ το, 85 ὑγθο 68 {πΠ6 φοϑδὲδιϊιψ οὗἨὨ ΔΏΥ ἰπροβίοη ; δηὰ, 
Υ δρρθβδιϊηρ' ἰο [8 δανθγβαγίθβδ, 1110 τ ἐμ ϑϑθαὰ ἐπ6 ὑγαηβδοι!οη8 [6 σθοογᾶβ, μ8 [88 
ἔτσοη 86 πογ]ὰ {16 τηοϑὺ Ἰποοῃίθβίμ 6 ον ἀθῆςο8 οὗ ̓ ἰ8 νουδοῖ 88 8 διἰϑιοσίδη, δπὰ 
αἰΞοὸ οὗὨ διὶβ αἀἰνὶπα σοτητηϊββδίοῃ. [πάἀσο, τ Μοβοβ λα ποῖ Ὀδοη ἀϊγοοϊοα δηὰ βυρ- 
ἰαύμνς Υ Βυρθγηδίοσαὶ αἱα, δῃα ὈΥ ἃ ἀϊνίπα σου ϊβϑίοη, [18 δἰὐοιρῇ ἴο τϑίθαβθ ιδο 
ΒΡΔΘ 1015} πδίϊοη ἴγουα {86 Ὁ βουυϊθυαθ ἴῃ Εσγρῦ τηβῦ μαγα Ὀθθη σμδγδοίοσῖθθα ὈΥ ὯΟ 

οἴδασ ὕθστα ἰμδῃ δαἀνθηίαγοιβ 1Ὸ]1Υ ; δρα 4}} δἷ8 βυρϑθαιθηῦ ὑσοοθθαϊηρβ τησϑῖ, ἰῃ 
ΔΩΥ ΟΥΒΟΓ ΥἹΟΊΥ οὗ {86 μοὶ, Ὀ6 τοραγάβα 88 ἱωργυάοηςϊ δια ἰηϑαμπο. 

[1ν.7 ὙὙ7α σδῃηποῦ οοησοῖνο ἔῸΣ μδὺ 6πα, οΥὁ πὶ ταῦ νἱονσ, Μοβαϑ 
οοιὰ ἤᾶτα ἱπνθηίθα 411 ἐπ686 {πῖηρβ. γαβθ 1 ἰοὸ δοαυϊγα β]ΟΓΥ ΟΥ 
ΤΟΝ 652 ἢ6 ἀοαθ8 ποὺ Ἀρρθᾶσ ἴο ᾶνθ βουρῦ οἰ ΠΟΥ Το μ68. ΟΥἩἨ Ρτοῆί, 
Τποαρῆ μα δα Διρ0}6 Ορροτγύμηι 168 ΟΥὗἩἨ ἀρρΤΆΠαἰδίηρ 18. ἔΆΤΆΣ]γΥ, ἢ6 
Ἰεῖ πού ἴο ἢ18 οσῃ ΟΠ] ἀγ ἢ ΔΩΥ ΟἸΒΟΘ οὗἨ ΒΟΠΟῺῸΓΣ ΟΥ οιμοϊ πηθηΐ ; απ, 
ΟἹ .ι18 ἄρορδδα, μ6 δρροϊηίθα δὴ ἱπαϊνιυδὶ ἔγοιη δποίμο ἰγῖθ6 ἴο Ὀ6 
116 σθῆμθταὶ γγὰο νὰ8 ἴ0 οοπά ποῦ {μ6 1Βγδ6] 1068 ἰπΐο {86 ρχομβϑᾶ Ἰδπᾶ, 
Οπ {86 ΘΟΠΊΓΑΣΥ, δ18 ΤΠ ΠΡΒ ΑΓ ΤΑΙ Κοα ὈΥ ἐπα βἰγϊοίθδὺ νϑγδοὶίυ, 
ΟΔΠΘΟΥΓ, δηα ἹπηρΑΥΓ18}10γ. 
1 γο ΘΟ ΒΙ6Γ μόδα δροϊ]ορδίθ ἔὸσ {βοιηβοῖνοβ, γ8Ὸ δᾶνα 6 8 

ΤΘΙΔΟΙΓΒ οὗ {μοῦ οὕ ᾿ἴνοβ, γὸ 884}} πὰ ἴῃ τηοβύ οὗ ἰῃθῃλ δὴ διὴ- 
διλοιϑ αἸθρίαΥ οὗ [8086 τρόοσαὶ νἱγίιιθθ, ΌῪ πιο ἢ ΤΥ ἀοδῖγο ἴο θ6 ἀ18- 
Ππσιυ Βη64 ; ΠΟΥ 0866 ΠῸ Ορροσ "ΠΥ οὗ βούπο ἔοσί [Π6 ΡΥ οὗ 
{Ποῖχ ἀαΘβῖρηβ, δπα {86 Ἰηίθρυιν οὗὨ μεῖς ῥγδοίίοθ. ὙΠ σοδῦ τηδν 40 
{118 τι 1688 Ροτὰρ δῃά ἀἰοώθος ; ΒΟΥ ΤΏΔΥ ΡΓΘΒΟΣΥΘ ἃ ΤΟ αΒ.γ ἴῃ 
ἴπ6 Ιδησυαρα, ἃπα ἃ ἀδοδθηῦ σϑβαῦνο ἴῃ {Π6 δἷν δηα οδϑύ οὗ {Π6 1] πᾶγτα- 
ἴἴοη ; 511}, πούγονοῦ, [86 βᾶπιθ ῬΌΓΡΟΒΟ 18 ἀἸβοου γα ]6 ἴῃ 4}1} (686 
τι ο 8, Ὑ βού 6 Γ᾽ {ΠΟῪ ΟΡΘΏΪΥ Ῥγοοϊ αἴσῃ ΟΥ ΠΙΟΘΙΥ ϑυσροβῦ ἀπα ᾿ηβιηυαΐθ 
{ποῖν οὐ ρογίδῃοθ Ὁ ΒΘἢ τ6ῃ ΔΓ6 δοίιδίθα ὈΥ ἃ βίγοηρ ἀ681|γ6 οὗ 
Δρρθδυηρ ἴῃ {π6 ἔδίγοβί ΠΩ ἰο οἴμοῦβ, 10 ΠΑ ἀν Ὀτθαῖκβ οὖ 1 
ΒΟΙΏΘ ΒΏΔΡΘ ΟΥ ΟΥΠΟΥ, 8η4 411 1π6 ἱπᾶαϊγοοῦ ᾶγβ οὗ δάάγοββ οδπποὶ 
οομορδὶ 1{ ἔγοτῃ [π6 ᾿π06]]Πσοηῦ οὔβοσσοσ. ΤᾺΪΒ σϑιλαυὶς 16 866 ΘΧΘΙΩ- 
ΡΙΠ6α ἴῃ ΣΧΘΒοΡΒοι δηὰ «1108 (588 γ, ὕνσο οὐ [86 τηοβὲ δα γδου Ὺ 
ῬΟΙΒΟΩΒ οὗ 116 ραρϑῃ σοῦ, Ὅμον ἰβουρμύ Ηὐ ἰο τοοοσὰ {861 οὐαὶ 

1 β'δο {π|8 δυριηθης [Ὁ}}}7 σοηβίδογοᾶ δηᾶ {ΠἸπϑἰγαϊθὰ ἴῃ Μ, ἄπ Ὑ᾽οἰδίη Β Αὐἰοτγί 6 ἀ68 
1άντοβ ἀὸ Μογϑο, ὑρ. 157---169.; δηὰ 'π Μγ. Βιγδηι β ̓Ὠἰββοσίδιοη οὐ ἴῃ0 Ὠϊνῖπα Μίβείοη 
οὗ Μοϑοβ, ἔοστηΐηρ [86 ΤΟυΣ ἢ Ρετὶ οὗ δἷ18 Ὑγθδίΐϊδα οἡ [Π6 ῬΊαστιοβ ἱπδὶοίοα προη [86 Τργρ- 
1188 (ΡΡ. 175-.974.}. Τοπάοῃ, 1810. ϑνο. Μ. ΟΠ σῖον 88 4180 οοἰ]οοίοὰ τπδῊΥ αεἰτοιιπι- 
δίδηςοδβ ἴῃ 75:6 ΟΠΑΓΒΟΙΟΥ δηὰ οοπάποϊ οὗ ΜΟΒ68Β (8οηι0 δ οὗ τ ΐο ἢ ἀΓῸ ἰ Πα} Δ Ὁ το ΤΠΟ086 ΔΌΟΥΟ 
διδιδ), Ὀυΐ 811] οἵὁ νι ἢἰςἢ, ἰΑΚοη τοροῦμοῦ, σοηῆττη ἰδ ογο αἰ ὈΠΠΠῸΥ α8. ἃ. τίτογ, Ὀο δ᾽ 465 Δβογαϊηρ 
ἃ δίΤΟΩρ; ΟΥάθπορ οἵ δἷβ ἀἰνίπϑ πιϊβοίοη. δ 1 Ὀτὶσίπο Αἰὐιποητίᾳιο οἱ 1ἱνίπο ἀθ ᾿᾿Αποῖθα 
Τοβιδπιοηΐ, ΡΡ. 181---221. Αἰπόγνςε, 1826. 12η10. 
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δοὶδ Δα δοδιθνυθιηθηΐβ, ἀηα μαναὰ ἄοπθ ἰὑ ψὶ ἢ ἐμαὺ οἷν οὗ περίοοί δηᾶ 
ὉΠΡΓΟ Πα Πρ ΒΤ Ρ]1ΟΙγ, ΠΟ πα8 Ὀθθὴ 0η6 ψΟΠΔΟΓ οὗ τηρληκὶηᾶ, 
Ὑ εἰ, {Ππγουρἢ 411 {18 δρραγϑηῦ ἱπαιἔἴδγθηοθ, ΘΥΘΥΥ ΟὯ6 8668 (86 Γραὶ 
αν οὗἨ (8686 οἰδθογαῖθ γοϊυτηθβ; ΘΥΘΥΥ 6 8668 (μα ἰΠ6 }Ὺ δὰ δοπι- 
ῬοΒοϑα 1π βιοἢ ἃ ΨΑΥ 88 [0 δχοῖΐθ {πΠ6 ὲσμοβύ οριῃμΐοη, πού ΟὨΪΥ οὗ {86} 
ΔΌΙ10168 88 σΘΠΘΓΑΪΒ, ρυὺ α͵8οὸ οὗ 861] Ἰ50106, ρ΄ ΠΟΡΟΒΙΥ, πα θ6η6- 
γΟΪθμοΘ, δπα, ἴῃ βῃοσχί, οἵ {86 τῃοσὰὶ αιλ}1168 οὐἨ {61} τοβρθοῖϊνθ 
Δαΐμοσθ. [Ὁ Θυἀθη]ν ἈρΡΘαΥΒ ἰμαὺ ὙΠῸ γ ἀσδισηθα ἰὸ ΡῈ {πθὶγ ονῃ 
ῬΔΠΟρΡῪ Γἰβίβ ; Ὁπουρἢ ἤοπ6 θὰ βοὴ τθῃ οοὐ]Ἱὰ πᾶν δχϑοιίθα {παῖ 
ἀοβιρῃ ἴῃ 80 Βιυιιοοθβαία! δηα Ἱποβδηβῖνθ ἃ ἸΔΏΠ6Υ. Βυΐ, ΒΟΎΘΥΟΥ 
ΒΟΘΟΙΩΡ ΙΒηῃ64 {8686 ργοαῦ ΤΏ η Ψ616, ὁδη τὸ ἀουδύὺ Ὀυΐῦ {παῦ την 
ΘΧΟΘΡΙΟΏΔΌ]6 βύθρϑ 6.6 ἰβίκθηῃ ΟΥ̓ (βθηλ ἰῃ {π6 ΔΗΔΙΓΒ [ΠΟῪ τηδηδροα ὃ 
{δαῦ ΟὨ Βοῖμ6 ΟΟΟΔΒΙΟΏ8, {Ποὶν ργαάθηοα (1164 ἔμθτὰ, δηα {μοῦ νυἱγίιθ 
1 ΟἰΠΟΙΒ ἢ {πα [Π6}} σου 8618 Δηα τηθαβιιγοθ 66 οοπαποίοα, δὲ 
πιο, ὙΠ ἰοο 11{{16 ΠΟΠΘΒΟΥ οὐ ἴοο πλοῦ ραββίοη Ὁ Ὑοί, ἴῃ γαΐῃ 
ΒΠ.}} νὰ Ἰοοῖκ ῸΓ δὴν {π]ηρ οὗἨ {Π]18 βογῦ ἴῃ ὑπ ὶν ἰαῦρο πα ραγίϊουϊαν 
Βιϑίοστιθβ. ὍΠΘΥΘ, 81] 18 810, }πα]οίουΒ, δΔηα ν16}} Δα ν]βθᾶ ; δνϑῦγ (μϊης 
Βροδῖϑ {π6 νἱγίιαοιβ τηδῃ δηἀ 8016 σοιησηϑηαοσ, δηα {πΠ6 ΟὈπΟΧίοιΒ μα5- 
ΒΆΡ6Β ΔΓ6 ΟἸΥΠΟΣ ΒΌΡΡΓΘΒΒΘα, ΟΥ Τ6Υ 8.6 ζὈΣΩΘα 1ῃ ΒΟἢ ἃ ΨΆΥ 88 0 40 
ΒΟΠΟῸΥ ἴο {Π|61Ὁ το]αΐοσβ. 

Βυΐύ πον, τ ψὸ ἰυγη ἰο {Π6 δυίμοῦβ οὐ 86 Β10]6, γα 88.411} πᾶ ῃο 
ἰγᾶθοβ οὗἩ {ποῦ ἐπ Θυ]ορίβίηρσ {Βοιηβοῖνοθ. ΤΠΘΥ παγγαίθ ὑπ 6} Βίοσυ 
ὈΠΔΙΔ Ι ]ΟΙΒΙΥ, δα τιπουῦ αὐτί, 6 ἤπά ἴπ 10 ἢο Ἔδχδσρογαίομβ οὗ 
ὙΓΑί ΤΑΥ͂ ὑ6 {Ππουριῦ ΓΑΙ ΒΟΤΟΥΙΠΥ͂ 1ῃ ἐμθιβαῖνοβ; ἢ0 Οὐ]αυθ 6η- 
ΘΟΙΆΣΙΣΩΒ ΟἹ ἰῃ61Σ οὐγῇ Ὀοδὺ αὐ} 1168 ΟΥ̓ ΔΟύΟη8; πῸ σοι ἰδοθηῦ δἰγΒ 
ἴὴ [86 τϑοϊίαὶ οὗ ψῇδὺ τηδὺ τοῆδού ΒΟΠΟῸΣ οἡ {πὶ οὐ οἤμαγδοίουθ ; 
ΠΟ βίι θα βοῦν 8πὰ σοβηπδηχοηΐ ἴῃ (86 ὑυγῃ δπα ἰδηριαρο οὗ {μον 
ΒΙΒΙΟΓΥ. 

Μοτγα ραγυϊου αν, σιν τοβρθοῦ ἰοὸ ΜόβΕβ, σι βολ τ βπὰ τηθηϊοηδὰ ὈΥ δηοϊθηὶ 
ὙΥΙΓΟΙΒ ΠῚ} ΝΘΥῪ ΒΙΡὮ ΘΠΘΟΙΩΙΠ18, 76 866 Ὠϊπὶ ἰακίηρ Π0 δαἀνδηΐαρθ οἵ 18 β' υδίϊοπ 
ΟΥ (Α] δμί8, ΟΥ ρῥἰδοὶπρ' ἴΒθπὶ ἰη (86 τχαοϑὲ δἀνδηΐαρθοιυβ ροϊηΐ οὗ γἱθσ. ἡ (86 ὁοῃ- 
ΤΥΆΓΥ͂, Π6 [Δ κ68 ΨΟΥῪ Ῥαγ αν ποίϊοο οὗ ἷ8 οὐσῃ ᾿Π ΕΓ Πλ1 0168, 88 ἢ]8 υγϑηΐ οὗὨ οἰοαιδησα, 
δηα Ὀοΐηρ βίον οὗ βρθϑοῖὶ (χοᾶ. ἱν. 10.) ; οὗ 8. ἱπιραίίθποθ (ΝΠ. χὶ, 10.) ; 18 
ἘΠΡ6] οὗ (ΝΠ. χχ. 12.) ; Β15 σϑΌ Πηρ᾽ ἀραἰηδύ {86 σΘοχημηδηδιηθδηΐ οὗἩ ἀοά, ῸΣ Ἡδ16]ι 
6 γα9 ὁχοϊ ἀρὰ τοῖα ἀθιν ον [16 Ῥγομπιϑοα απ (Νύη. χχνὶὶ. 14.) ; οΥ̓ εἰ γστοδΐ 
ΔΏΡΟΙΣ (Εχοά. ΧΙ. 8.) ; διὰ οἱ ἷ8 Ὀοίηρ ὙΘΥῪ σψτοίθ. (ΝΌμη. χυϊ. 16.) Ηδ ἰβῖοβ 
ποίϊοα οὗἁ δ18 γτερθαϊοα ἀθο ηϊηρ ΟΥἩὨ [86 Ππιοαβυγοβ [0 τ ΒΙΟΣ ἢ6 τὋϑ8 8116 ἃς ἂπὰ 
ΘΒΟΥΌ6Β ἴπ6 πον πο 6]]}ὴρ οὗὁἩἨ {86 ρσονογηιηθηῦ ἰὼ “6 γ᾽ Β δάνϊοθ, δὰ ῃοΐ ἴο διΐ8 
ον ἡ ϊΪδάομι δηα ΡΟΪ ΠΟΥ. Βμογί, ἢὮ6 Βρδγ68 ΘΙ ΓΘ, ὨΠηΒ6][, ΠΟΙ ΐΒ ῬΘΟΡΪΘ, ΠΟΓ 
ἘΠ ΟἿΣ Δμοοϑύουβ {86 ρῬδίγ ΔΓΟΝ8, ΠΟΙ 8. ΟὟΤΠ ἈΤΩΙΪΥ ΟΥ̓ ΤΟ] αν 68. 

“ ΟΥ̓Β6 ρδύγιυοὮ8 6 ΒρΘΆΪΚΚΒ ἴῃ βιιο ἢ ἃ ὙΔΥ ἃ8 πού ΟἿΪΥ ἀἰὰ πού ρτδι γ (μ6 Ὑδηῖγ 
οὗ μἷβ οουμηίγγπλθη, Ὀὰὺ Βθ0}} 88 τηυϑ ταοβϑὺ βθυεσο Υ σουπὰ {πο Ὠδίϊομπαὶ ὑτὰθ : 6 
ΓΔΏΚΒ ΒΟΠ26 οὗ {Π6]Ρ ΔΟΘΒίουΒ ὙΘΥΥ͂ ἈΝ ἰπάθϑά, 88 ἬΝ δ κε ο ἀπὸ οὗ (86 ἔσγὰο ἀοά, δἀηὰ 
ΟὈΒΟΓν ΕΓΒ Οὗ δἰ8 Ὑ}}}, ἰη (16 τηϊἀβὲ οἵ ἃ που ]Ἱὰ τρί αἰ γ ἀσροπογδίίπρ' ἰηύο ἰἀο]ίσν ; 
γοῦ [86 γ 18 ποῖ οὔδ οὗ βοπὶ ( οβαρῇ ρϑῦθδρ5 Ἔχοορίθα) οὗἩἉ βοτι 6 4068 ηοΐ γϑοουπὶ 
ΤΩΔΏΥ ἩΘΆΚΏΘΒΒΘΒ, ἩΓΠ1ΟΒ 8 Ζθϑίουϑ ραγιϊβαῃ σου α ἤαγνθ ὈΘΘῺ ΘΑΓΘί] ὑὺ ΒΌΡΡΓΕΒΘ ; 
δηἃ [0 ΤΏΔΠΥ 6 ᾿πηραΐο8 ργαϑῦ ΟΥἸΠπΊ68, ὙΒΙΟΒ ἢ6 ΠΘΥΘΙ δἰοπιρίβ (0 ρ4]]ἰαἰς οὐ αΪ8- 
δαϊδ6. [Ιῃ {π|8 ροϊπί, (86 δἀνοοαίθϑ οὗ ᾿ηβ 6} 1} ΠΙΔῪ ὈΘ ΒρρΘἈ]6ά ἰο 88 ᾿υᾶψοἕβ: {Π6 7 
ἀν 6 }1 ἀροὴ 086 θα κηθβθο8 δηα οὐτλ685 οὗὨ [86 ῬδίΓ ΔΓ ἢΒ πὶ στοαὶ ἰσυμρἢ ; ἰοὶ 
{δοῦλ ποῖ ἄθηγ, ἐδοη, μα [6 δογὶρίαγο δοσουηῦ οὗ ἰμθτὰ 18 ἱτηραγίϊαὶ ἀπά ἵστα ἰη 8}} 
1.5 ροϊηΐβ, σοοὰ 848 γ76}} 88 ὑδὰ ; δῃὰ νῷ ἴδαν ποὺ Ὀυὺ ἰῦ νν}}} Ὀ6 ΘΑ8}}Υ ρῥγονυοά, ἐἰιαὶ 

" Βρ. Ηυγχὰ δ γογΚ5, νοὶ]. νυἱῖ. ὑΡ. 179. 181. 
5 560 [}6 ρΡαδϑᾶροδ ρψίνϑῃ ἰῃ Ρ. 124. σεργὰ, 
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ποίει μδέδη ἀἸηρ ΠΟΥ ΘΑ ΚΉΘΒ868 8πἃ ουθῃ ΟΥἾπ168, {ΠΟΥ͂ ΟΓΟ ρου {6 ἩῖοΪο, δηᾶ 
οοηβί ἀθυϊηρ [86 ΠΟΤᾺ] δηὰ στο] ίουϑ δίδίθ οὐ [6 Βυτηδη πιϊηὰ ἰῃ εἰ 86, ΟΠδγμσίοσδ 
ὯΟΣ ὈΠΜΟΓΙΒΥ οὗ ρδγάοῃ δῃὰ δοοορίδηοα πὶ αοά, δὰ δὲ ἰηδιγυταθη δ [ῸΓ {86 ἰη- 
ἰγοἀυοίίοη οἵ [86 αἰνῖπα ἀϊδρθηβαίίουθ. ΟΥ̓Τδ6 76 188} πδίϊοη 'π φΌΠΟΓΑΙ, [86 δαῖμον 
οὗ 86 Ῥεμύδίθυς ἢ ρθάῖβ, ᾿ῦ ΤΏ 6 8614, ποὺ ΟὨΪΥ ἐπα ραγ Α γ, θὰ ΘΥ̓ΘΠ ΒΕΝΘΓΟΙΪΥ ; 
μι ἀο68 ποῦ δοποθαὶ [86 θα κηθβδ δῃ ἃ ΟὐΒΟΌΣΙΥ οὗ δεῖν ἔγβὲ οτὶ ψίη, ὑμαὺ "ἃ ϑγυγίδη 
ΤΕΘΔΑῪ (0 ΡΘΥΙΒ ἢ τγδϑ {πο ὶν δύ μον .᾿ ἢ Ὧοτ {πεῖν Ἰοηρ ἀπα ἀοργδάϊηρ ΒΥ ἜΓῪ ἴῃ Εργρε : 
ἰδεῖς ἤγβαιθηῦ τρυττηυγίηρβ δηα οΥἸπιΐη 4] ἀἰϊδβίγαβὲ οὗ αοα, ποὺν βιδπαϊηρ 18 τηβηγ 
᾿πιεΓΡΟΒ  ΠΙΟΠ8 1} {Π6ῖν ΤἈνΟΌΣ ; {ΒοΙΣ οὐ μλΐη8] αροβίδογ, το 6] θη, δηὰ σϑβοϊαἰίοη ἴὸ 
τοίυγῃ ἰο Εργρί, θγβῖ, τ θη (ΠΟΥ ογοοϊθα {Π6 ροϊάδῃ οἱ δὶ Μουηὶ ϑ΄1παὶ3; δπὰ 
ποχί, οἡ ἴ86 χείαχῃ οὗ (6 8βρὶ685 ἔγοιῃ ἴδ Ἰδηὰ οὗἩἨἁ σβδῆδδη, σιβθη (Π6Υ ὙΤΟΤΘ 80 δἰγαϊὰ 
οἵ 6 ἸημδὈϊ  δηΐδ, [παὺ [ΒΥ ἀυγεῖ ποί διΐδοὶς ἐμβοπιὃ; ΒΘ 1ο ἢν ΤΟργόδ 68 (86 
ῬθΟρΙΘ πῖῖβ {8686 οτίτηθβ, δῃὰ Ἰοδὰβ ἐμβθυ π ἢ [86 Θρ᾿ μοῖ8 οὐ 8:Π-πεοῖκοὰ, γοθ]] ουδ, 
διὰ ἸΔοἸαίγουβ᾽: Βα ἱπουϊοδίθδθ θρὸπ (μοι τηοβὺ Θπιρἠαεϊςη}}]γ, ἐμαὶ ἰδ τγᾶ8 ποῦ ῸΓ 
ἰδεῖν οσσῆι ΣἱρὨὐδοῦ δι 685 ἐμαὶ σαγο πο ροβϑοββίοῃ οὗ εἶ ῬΓοηιϑοὰ ἰαπὰ : 86 
ἀθοίασθβθ ἰὸ ἔδϑι ᾿εἷβ οοηνϊοἰίοι, {μαῦ ἰῃ ὑμοῖγ ῬΤΟΒΡΟΓΠΥ ἐμον πσουϊὰ ἀρσαΐη ὃ ΤΟ] αρ86 
1οΐο [μοῖσ γθὈθ]]Ἰοη5 δηὰ ἰΔο] αἰ τοβ, δηὰ ἱπιϊζαῖθ 186 200}} νὶσοθβ οὐ {ο86 δαί οῃϑ νδοιη 
ἀοά μεὰ ἀγίνοη οαὖ ἔγοπι Ὀοίοσο ἰμθπὶ ῸΓ {μ6886 ὙθΥῪ οτγίμμθβ. Ηδγα ἀρδίῃ γ6 ΤΩΑῪ 
Τὐδέρε ἴο μα Λυάρτηθης οἵ Ἰηβά 68: (Π6Υ ἰυϊυταρῃ ἴῃ 86 ἀροπίδοϊοβ δηὰ οὐϊπιθβ οὗ 

ὅονβ, δηα ταργοδοηὶ ἰβθπὶ 88 ἰοίδ!]Υ ἀμ ου γ [Π6 αἰνῖπα ρῥγοϊθοϊίοη ἀπᾶ τορασὰ : 
δυοῖν ἴμ6 ἢ {86 Υ τηῦδὲ οοηίδδβ, (μδῦ (86 ἰδίογδη 0 8858 {{86 ἀδβογὶ θα {Πθτι ἰ8 
δι γ ̓πυρδγίῖαὶ ; δὰ {παῖ 88 δ6 (δϑ σοποραϊ θὰ ποίησ ἱμαὶ που!ὰ ἀΐερταοα, τῷ 
ΤΩΆΥ Ὀ6 οοηδάρῃηϊ ἐμαὶ Β6 885 (δηθὰ ποιμῖηρ ἴο χαῖ ἢΪἷ8 σου ΙΓ Ύ ΤΏ ἢ ; δηὰ δᾶ- 
ΠΠΩΕ 1818, γ76 ΤΩΔῪ ΘΔΒΙΪγ 5ιιονν ὑμ6ῦ, ποὺν Πμδιαπαϊηρ' [86 οΥπιθ8 δηὰ ἐμ βίῃ Ὀθοτη- 
2688 οὗ {Π6 968, Ὁ νγᾶϑ γοῦ ποὺ ἘΠΉΟΓΙὮΥ οὗἁ {π6 ἀἴνιπα υυϊβάοπι ἴο ΘΠ ΟΥ̓ {μθ 48 
ἴμ6 πιράϊατη οὗ ρυθβοσυϊηρ [86 ἩΟΓΒΕΪΡ οὗ {π6 ἴσα ἀοα διγϊάβ δὴ ἰἀοϊδίσουβ που], 
δηὰ οἵ ργθραυίηρ [16 ῬΑΥ ἴον (86 ἰηἰτοἀποίίοῃ οὗ ἃ ρᾷγα δηὰ υπίνϑγβαὶ γο]σίοη. 
“ἼΒ6 ᾿ ρα Δ] 1 ΟΥ̓ 186 δαῖμον οὗ 86 Ῥεμίδίθις 18 ποὺ 1688 ΓΕΙΔΔΓΚΑΌΪΘ 'π 186 

τοοὰδ ἴῃ Ἡν ΒΙΟὮ μ6 Βρθᾶκβ οὗ ἴΠ6 ποαγοβὺ γϑ αίϊοῃβ δηἃ σοηηθοίίοῃβ οὗ {86 96» 188 
᾿μασρίνοῦ. Ηἰβ Ὀγοῖβοῦ  ΑἌΓΟῚ ἰβ τοϊδιοα ἴο ἴανα Ὀθθὴ οησαᾶροα ἴῃ {Π6 ρτοδὺ οΥὐἹπλΘ 
οὗ βοιἐϊρ ὕρΡ [86 φοϊάρῃ οδἱ ἢ, ἴο ἢᾶνθ ͵οϊπθὰ στ 8187 8156 Μ͵γίϑπι ἴῃ δὴ ἀπ] υδι}- 
ΒΔ] αἰίϑοῖὶς ου [86 δυϊ που οὗὁἨ Μοβ6β, δπὰ ἴο αν οἴξβηδοα (ἀσοὰ βο πηυοῖ, ὑπαὶ ἢθ 
γ88 ἀχοϊἀοα ἤγοιχ ἴΠ6 ργοιηιϑοὰ απ ; δηὰ {ὑμ6 5 ἵνο οἱ ἀθϑὺ 80π8 οὐἠἨ Αδγοῃ ΔΥῸ Σ΄ 
ἰδ θα ἴο βαᾶνθ Ὀδθθῃ ταἱγϑου]οιβὶν ρὰΐϊ ἴο ἄρδὶ Ὁγ οὐ Μἰπλβο! ἢ, ἴῃ σομβοαυθηοα οἱ 
ἰμοὶν νἹο δίῃ [86 τυ] ἰατν. ἼΠπο ἰσῖδα δηὰ Κιπάγοα οὗἉ [86 ᾿δτ νον ἀσῸ ποῦ γαργο- 
δορὰ 45 Ἔχοιηρύ ἔτοτῃ {86 ΟΥΠΔ1Π8] τ Ὀ 6] οὗ [86 76 })78 οὐ 186 τοίυγῃ οὗὨ ἴπ6 ὕπτγεϊνα 
δρίοβ : δὴ δηὰ Φοββυδ, τὸ δἷομο βδὰ ορροβρᾶ 1, πόσο οὗ ἀϊδογοπὶ ἰγῖθ68, ὁπ 6 
οὗ δαάδη, δηὰ ἰδ6 οἰβεσ οὗ Εριγσαίη. [π 8 ποσὰ, ποιδίης ἴῃ (86 παγταίνο οὗ 186 
Ῥρηίδίου σι ΟΧΑΙΒ [16 ΟΠΑΥΔΟΙΟΣ ΟΥ̓ ΔΠῪ ΟΥ̓ [86 ὩΘΑΓ το δίϊνοβ οὗὁἨ Νήοβοϑ δῃὰ Αδσοῃ, 
ἐχοθρὺ ΟἿΪΥ ἴῃ ἐμ ἰπβίδηοο οὗ ῬΒίπομαβ ὑμ6 σταπάβοῃ οὐ δγοῃ : γι, [Ὁ γ᾽ Ϊ8 26] 
ἴῃ τοδιχαϊπιηρ δπα ρυπιδμίηρ ὑπ6 1Ἰοοη ουδηθ688 δηα ἸΔοἸδίγΥ ᾿πίο τ ῖο ἴπ6 Μ|Α1- 
ΔΗ} 15} ποθ δα δεἀυοσοά [8 οοπηἰγγαθῃ, νγ88 σοναγαθαὰ ὈΥ {μ6 ἱρὴ ρῥγιθβιβοοά 
Ῥεΐηρ ταϑάβ Βεγθ  ἰἈΣῪ ἴῃ Π18 ἔλμγ. ΟΥ̓́ [88 ΆΠΠΥ οὗἁ (μ6 ἰερίϑ!αίον γα δὲ ὑο]ὰ 
Βοίδιησ, Ὀυὺ {μαὺ 1810 Δ Πον-ἰη “ἰδ Φείῃ ΓΟ γ88 ἃ τν 188 τηάη, ΤΟ βυρσοδθίθα ἰο 
Μοβεβ βοπηθ τορυϊδιϊοηβ ΟΥὁἁὨ ὉΠ ΠΥ ; (μα 8181} τι τᾶ δὴ ΖΒ ορίδα τοπιαη, δηα 88 
ΒΌ0 ἢ ἐμ6 οὐ]εςΐ οὗ οοπίοιηρὺ ἀπ ορροϑβιζίοι ὄυθη ἴο 818 οσῃ ὈγΟΐΠΟΥ δηὰ βίϑίο ; δῃὰ 
ἰδὲ Βα δὰ ἴνγο 808, οὗἩ πβοῖι, ΟΥ ὑπο ὶν ἔΆγΆ1]}168, ὑμ6 ΠΙΒΙΟΥΥΎ ὕδῖζοβ ὩῸ ὩοίΪοΘ ; 80 
ἰδδὶ ποιδίηρ δουν ἔμθῖὰ 18 ποίσῃ, Ὀυΐ ὑμαὺ ΠΥ ποτα Ὁπα!διϊ ρα θη α ἴγοπι [ἢ 6 
τοϑὺ οὐ 186 ον]. 4] ἐσῖρθ. Ηον ἀἰβδγοηῦ ἰβ 411 {815 ἔγοπι [86 Θιμ Ὀ6}} 8 πιοηβ οὗ 
δοίϊοῃ ΟΥ ἴ86 ἐχασρογαίίοηϑ οὗ ναηϊιγ ἢ Ηονν βίσοη συ ἄοοβ 1Ὁ ΟΑΣΤῪ τ ῖϊὰ ἰδ {1} 
ΒρΡρδάσδῃοο οὗ Βυῃ}}}γ δορὰ γα} 51 

ΤῊΘ ρῥγϑοοάϊηρ οὐβοσναίΐοῃβ δῖΘ ΘαΌ ΘΠ ΔΡΡΙ ΘΔ 016 ἰο {π6 τ ΕΓΒ 
ὙΠῸ δυοοροάθα Μοβαβ; δῃὰ γῃῆὸ ὀχ θὴῦ ΘΥΘΓῪ ταᾶῦὶς οὗὨ Ἰηἰορτιν ἴῃ 
(οἷν ομαγδοίοσ, ἰθιροῦ, δπα τρδημοῦ οὗ πυϊηρ. ὙΠΘΥ τοϊαΐθ ἔδοίθ 

ι καί, χχνὶ, δ 3 Ἐχοά, χχχὶϊ. 8. ΝΌΠΏΡ. χὶϊὶ, δηὰ χὶν. 
4. ΨΙιάα ἴῃ ραγίίου αν Ὠϑαϊ, ἰχ. δδὸ Εχοά. χχχὶϊ, 5 Ψὶὰο )εαϊ. χχχὶ. 
5 Ἐχοὰ, χχχὶϊΐ, τ. ΝΏΣΡ. χὶϊ, 8. ΝΠ. 11. 4. δηὰ ΙοΥἵι. χ. 1--Ὶ 
5. Νιυμῦ. χχν. 7--- 18. » Ἐχοά. χυ]]ἕ, Ὁ ΝΌΙΡ. χὶΐ, 1. 
Β. Ὅγ. ἀταυοδβ [δοΐϊαγοϑ οὐ ἐο Ῥοπίδίθαςς, γ0]. ἱ. ΡΡ. δ4---57. 

τως τς ἘΠ ΡΤ ὑπ αν ΎΣ 
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τ] (86 υἱπλοδὲ δ θ]Π ον. ὙΏΘΥ ἈΡΡΘΩΣ (0 ἤᾶγθ 2Ὸ ΒθοῦΪα  ἰπ- 
ἰογοδὺ ἴῃ ΥἹΟΥ͂ : ΠΟΥ Οδπ Ὑὸ ΘΟΠΟΘΙ͂σα ἰΠπαὺ ΤΠΟΥ οΟὐ] ΡΟΒΒΙΌΪΙΥ 6 
ἘΠΑΘΥ ΔΩΥ͂ ΒΌΘΗ ᾿ηἤπθηοα. Οπ {Π6 ΘΟμίγαυΎ, ὑΠΘῪ οχροβθα {ποιηβοῖνοβ 
ἴο τδηΥ αἰβδανδηΐασθθ. [ΪἋἢ σϑ]δίϊηρ ἰῃ86 πιοβὺ ὑγοῃἀοΥ Ὁ} ἔδλοίβ, {Π 6 Ὺ 
ΤΏΔΚΘ ὯΟῸ ΔΡΟΪορίθβ. ΤΏΉΏΘΥ 886 ΠΟ ΡΑΠΕρΡΎΤΙΟ. ΤΠΘΓΘ 18 ποίληρ {ΚΘ 
ΠαιΟΥΥ ΟΥ̓ ΤΟΒΟΙ͂ΤΘ ἴῃ {ΠΘῚΓ ὨΔΥΓΔΌΟΏΒ, ΟΥ̓ {ΠΟΙΡ δἀάγοββθθ, “Ἅ ΓΒΟΙν 
ΟΥ̓ ἔλα 0168 ἀπά [0]1168, πὰ {Π6 τϊδοομάυοί οὗὨ ἔμοῖῦ στοαίθδὺ ΒΟΓΌΘΒ 
Δη βονογοῖρηβ, γα του ἀθα σι ΒΙΏρΡΌΪΑΓ Δηα ὑποχδιαρὶ θα ἢ 6] 1γ. 
ΤΠΕΥ ΟΥ̓͂Σ πῸ ρδ]]]Ἰα οι οὗ ὑμοὶγ οοπαᾳοῦ ; {6 0 οὐποθαὶ ποιϊιίηρ ; {Π6Ὺ 
ΑἸζο ποίδιηρ," Βονανοῦ ἀἸβρυδοοία! ἰὼ {πΠ6 ΗΘ Όγον σου Π168 ἀπὰ ἰο 
116 ΗΘΌΓΘΥ παύου. Νὸ οαπαϊά γοδᾶοσ οδπ ρογι 86 ἐμ 6], ὙΥΙΠρΡΒ 
αἰξοηθνοὶγ, ν τ ουὺ οὐβογνυΐπρ [Πδὺ [Π18 18. ἃ 7.8, ὑβουρὶ ἱπιρογίδοςῦ 
Τοργαβοηίδθοι οὗὨ {Ποῦ Ομαγδοίοῦ ἢ ΠΟΥ ΟΔἢ ΔΠΥ͂ ΟΠ6 ΒΌΡΡΟΒΘ (πδί τἤθῃ 
οὗ βυ οὗ ἃ οδαγδοίοσ σου] τ ΙΒ} (0 ἀδοοῖνα {Π61Ὁ σοδθβ. Απᾶ ψου]ὰ 
{π6 ἰτδηβδοίίοιβ γθοοσαθα ΟΥ̓ μοὶ ᾶγα Ὀθθη τϑοοϊνγοα ἃ8 ἰγὰθ ὈΥ͂ 
{πο τὸ Πα {π6 Ὀοβῦ τηθᾶῃβ δηἃ ορρογίιη!{168 οὗἩἨἁ ἀχδιηϊηϊηρ {86 
{γα ἢ οὗ [Π6πὶ, 1 [86 Ὺ δα ποί τϑα]]ν δηὰ ὑγα]Υ ἰάθη ΗΪδοθ ὃ 

2. Τιεἴ ἃ ΠΟῪ αἰγοοῦ οὐν αὐδθηίίοῃ (0 ὑΠ6 ὙσΙΠηρΒ οὗ ἰμ6 Εὐνδησο- 
1158 δὰ Αροβί]θβ οοῃίδι πᾶ ἴῃ {6 Ναὸν Τοβίαμηθηϊ; δηα τὴ 588}} β66 
{ποῖγ οὐρα ΠΥ δι ]βηθα ἀροὴ ονιάθποθ θαυ} 7 οοποίαβῖνο τὰ ἢ 
{με δἀδυοοά ἔον {μ6 ΟἹα Τοβίδηθηί. Ἐὸσ, 
[. Το αοέΐοτϑ, αϑογίδοα ἰο “έδθι8 Οἠτγδε ἐπ ἐλ6 ΓΝειο Τοδίαπιεηξ, ατὸ 

97 ἐμαὲ αοεογρέϊοη, ἐλαὲ ἐλεψ ΟΟὟΤ,» ΝΟΥ λαῦθ δοθῆ τεοογάρα, ἐγ ἔγιον 
λαά ποὲ δεοη ἐγιι6. 

Τμάἀοροπ ΠΕ] οὗἁὨ ἐδ ταῖγϑοίθβ ρογίογιμθα Ὀγ “688 ΟὨτδῦ (πο ἀγα ΔΙΠΥ ἰπνο8- 
τἰραϊοα ἴῃ ἃ δι θβοαυθηῦ οδαρίθν ᾽), “ 18 σἜῃπογαὶ οοπάυοί, 88 ἀθβοσ ρα ὈΥ {86 ἀνδῃ- 
σοἸιϑίθ, 18 ἰῃαῦ οὗἨ 8. ῬΘΥΒΟη Βυγραβϑίησ ὈΟΐΝ ἴῃ πϊϑάουλ δηᾶ ἴῃ σοράῃοβθ {86 τηοβὺ 
Ῥογίδοῦ μβαγδοίου ὑμαῦ γ89 οὐῸΣ ἀγάγῃ ὈΥ Βομίδη ΟΥ ὈΥ ατοοίδη οἰοαιιθποθ. Τα 
ομαγδοίον οὗ οὰν ϑανίουτ, 88 τργθβθηΐθα ὈῪ [88 θυδῃρο] βία, ἰ8 ποὺ ἄγανγῃ ἴῃ ἃ χυγπιαὶ 
ΤΩΒΏΠΟΙ, ΘΧὮ ΙΪῺΡ δῦ ΟΠ6 Υἱοῦγ 86 νϑγίουϑ αυ8}10168 οΟΥ̓Ἠ τ Βιος ὑμαῦὺ Θμαγβοίθν 18 
σοπιροβοά. ὙΠ ομβασδοίοῦ οὗ οὖσ βιανίουνῦ τηυδῦ Ὀ6 ᾿ἰϑαστηῦ ὈΥ͂ σοπηρασίησ [86 ἔβοῖβ 
γοοοχαρά οΥὮ Βἴτη, ψΊ 8 (86 Βἰ Δ ΟὨΒ ἴῃ ψΒΙοΐ ἢ6 τγᾶβ ρἰαοοθά, δηὰ {86 οἱγουτλβίδη 68 
Ὁπάον το Πα δοίθα. ΤᾺΪ8 σοι ρδγ βου Ἔχ 1118 ἀμβθακοη ἐογυϊ46 ἴῃ {π6 βονογοβὲ 
ἐγἴ815, οἰ 6858. ἀπ θέα θα ὈΥ ῥγογυοοδίίοῃ, Κίπάηθθθ γοϊυσποα (Ὁ 1 ΣῪ, δὰ 
αἰ σπὶεν τη δ ποα ᾿ῃνἱοϊαῦα ὑμυουρἢ ΘΥΘΥῪ δοίϊοη οὗ 8 18. ΝοΥ ἷβ {π6 ψιϑάοπι 
τπὰ {6 Ἰπαρτηοηῦ ἀρ] γα οἢ ΘΥ̓́ΟΓΥ ὑΥγ]ηρ Οὐοϑβίοι 1688 οοηβρίοπουϑ 'ῃ (Π6 Πο88- 
ΤΔΟΙΟΥ οὗ οὐν δανίουσ. Αὐ 1868 βᾶπιθ ὕπια ψγὸ ρεγοθῖνα {Π6 σγαάθαὶ ἀπο] ἀϊπρ οἵ ἃ 
ΒΟ ΘΙΩ6 [ὉΣ {Π6 ββϑῃθγαὶ Ὑ 6] Ἄτα οὗἩἨ πιδηκίπα, ἃ ΒΟΒΘ6 ὉΠΠΌΓΠὶ δπα σοηδίδίοης 1 8]] 
18 ραγί8, γοῦ τηϊδαπαογβίοοα αὐ ἶγδί ὈῪ (86 Δροβί]68 {Π 6 πηβοῖ νυ 68, 88 Ὀθίῃρ' ορροϑοὰ ἰο 
[Π6 ρσοπογαὶ ἀβοννοννη οὗ [86 ὅενϑ8. Εδοὺβ οὗ ἐλί ἀθβουι ρίίοῃ οου]ὰ ποὺ ἴᾶυθ Ὀθθῃ 
ἐπυοπίοα ὉΥ [86 Δροϑβϑί]θβ. Ρ]δὶπ δηὰ υπ]οϊξογοα “96 νγ8, 88 1πῸ ὑσγεῖνα δροϑθ]68 ὑγοσο, 
1βουσῇ ἜΘ ΕΡ ἴο [86 οὔἶοα οὗ τϑοοσάϊηρ ψθδὺ ΒΘ Ὺ 88 βοθὴ δηὰ βοαγά, σϑσα ἴ8- 
σΆρϑΌ]6 οὗ δ ὈΥ σα ῦϊη ἃ ΒΟ σῖ68 οὗἩἨ δοίοῃβ πῃ ϊο οομδιϊ αἴθ [16 πιοβί Ἔχα θὰ οἤα- 
ΤΑΟΙΟΣ {Πδ οΥογ δχβίθβἀ Ὡροὴ θασίμ. 1ῦ0Π6 ᾿δαγπῖπρ' πὰ {π6 ἱπροπυν οὗὨἨ Ῥ]αΐο οὗ 
ΣΧ οπορδου ταϊσαῦ ἢᾶνθ ΘηΔὈ]οα ὑΠ6 πὶ (0 ἀγα ἃ ῥίοίυγα οὗ ϑ'οογαῦθβ πογῈ Ἔχ θ]οπὶ 
[Β8η {88 οτἱρίηδὶ 1ἰβο] ἢ, 10 88 ποὺ ἴῃ 188 ῥόῦγοῦ οὗὨ υηϊοίίογοα {68 ἴο ρῖνα ἰά68ὶ 
Ῥογίδβοιίοῃ ἴο ἃ οβαγβδοίθσ, τ β]ο τγαβ [86] πιὰ υλ ύρε Δηἀ ἰο βυδίδίη {πδ΄ Ἰά6 8] ρογ- 
ζϑοϊίοη, 88 ἴῃ 8 ἀγδιηδίῖϊο τοργθβοηὐδίίοη, {ΒγΟΌ ἢ ἃ ΒΟΥ69 ΟΥ̓́ ἱπηβΟΊ ΠΑΤΥ ονθηΐβ. [η- 
ἀοοὰ 10 18 ΒΙΡΉΪΥ ῬΓΟΌΔΌ]6, {Ππαῦ 108 Δροβι]88 δῃὰ δυϑηρο ἰδίβ γθγα ποὺ τυλοὶϊν ατρατὰ 
οὔ {δὲ ρογίδοιιοη ὑπ] ἢ ΠΟΥ ὈΠΘΙβοῖνο8 μανα ἀθβοσιμροὰ. ΕῸΣ ὑπαΐ ρογίβοϊίου 18 
πού οσοπίαϊηοα ἴῃ ΒΥ [ὈΓΔ] ῬΘΠΘΡΎΤΙΟ, ΟΧργϑθδῖνα οὗ [86 ἩτΤ  οΤ᾽Β ορίηΐοῃ, απᾶ ἱπά]- 
οεεϊπρ Γμ68 ορίπἴοη το {86 τϑαάον, Τὸ 18 Κπουγῃ ΟὨΪΥ ὈΥ Θοπηρδγίβοη δης ὈΥ ἱῃδγαποθ. 
ἯΥ6 ἂγὰ τοἀμπορά, ὑἐμογοίοσο, ἰο {818 ἀ᾿]ΘΠγπιὰ : --- ΟΠῸΡ {86 δοίΐοβ, πο ἢ 8 ΓΘ 

. 5606 ΟἸΔΡ. ΙΥ. δοοῖ. Π. Ρρ. 908---270, ἐη)γὰ, 
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δϑουὶ δοὰ ἐο ΟΡ ϑαυϊουῦ, αὐ ἐγ βου θα ἰὼ δίῃ; ΟΥ δοίϊοῃβ ἢδνο Ὀδοηὴ ἰηνοηίοα 
(ογ ἃ Ῥυγροϑο, οἵ πθῖο ἐπα ἱηνθιίογβ ὑΠοιηϑοϊγῈ8. ΓΘ ὈΓΟΌΔΟΪΙΥ ποῖ Δ ΆΓΘ, δπᾶ 
ἈΡρ]Ιοὰ ὅο ὑμαῦ ραγροβα ΟΥ̓ πιθδῃ8 ΜΒ ]οἢ {86 ἱπνθηίογβ ἀἰὰ ποῦ ροββθ88. ἀπὰ ν]θὴ 
Ἧ6 ἤιΓΊ ΒΟ ΘΟΠσ. ον ὑπαὶ (Π6 ρίδη ἀδνοϊοροά ὈΥ {μο56 ἔιοίβ νγ88 ἴῃ ἀϊγθοῦ ὁρροβίτίοι 
ἰο ἴῃ6 ποίΐοῃ οὗ 86 9608, τεβρθοίϊην ἃ ἰθιιμογαὶ Μ65514}}, γα σπλιϑὺ θο ον ἢ δῦ 
Ὑ88 ἩΠΟΪΥ ἐπ ροβδὶῖα, ἰἢ τὸ Ὀδ]ΐονα, ἰδαὺ ππ]οιετοὰ 296 νγ)28 σου Ἱὰ πᾶνε ἱπσεπίοα 
{πει."} 

[1.7 7Τὰε ἀροείϊες οσομϊά ποὲ δὲ ἀφεοϊυεά ἐπ ἐΐε ξαοίς τολϊοἢ ἐΐεψ παῦε 
γεοογάεά. ΤῊΪΒ ν}}} ἀρρϑᾶγ ἔγοιῃ {[π6 [ὉΠ] οσσἱησ σΟΠΒΙ ΘΑ ΙΟΗ8Β : ---- 
(1) ΤΉΘΥ “6 Γ6 σομὲροίδηξ ιοϊέπι65865 οἵἉ [88 λοίθ ψ ΒΊΟΝ (μ6Ὺ αὐἰαβίοα, 

8Δη4] ὁπ ἩΓΙΟΣ {π6 ΟΠ γιβύδη γϑσίοη 18 Του παρά, 
ΤΒοῖν ὑαβεϊπιοην ἀϊᾷ πού τοϊδίβ ὅο οογίδϊῃ δοβίγαοῦ ροϊπίβ, ἰῃ ἔστη ἃ ἡυἀρταρηῖ 

οὗ πο {6 τηῖσιῦ πᾶν Ὀδοη πϑοα ὈΥ 1Π6 ΒΟρἘ]βίσΥ οὐ οὔδογβ, οὐ Βανδ ογγο 
ἰπτου σι ἐπ 6 1 ον ἱπαανθγύίθησα δῃα ἸΠΟΑΡΔΟΙΐΥ ; ΠΟΥ ἴο δυθηΐβ τὶς ἢ Βδα Βαρροποὰ 
Ῥείοσγο θῖν Ὀϊγιδ, οὐ ἴῃ ἃ ἀϊδίδηϊ τερίοπ οὗ ἰδ6 ῥαγίδ, οοποογηϊηρ τ ῖοἢ, ὉΒΟΓΘΙΌΓΟ, 
ὑπῈγ ταϊσιῦ μᾶνο σϑοοὶνθα ἴδ]βα ἰπίοττηβίίοη. 11 σοϑρϑοίοὰ λοῖβ πο [ΠΟῪ μδὰ 
τϊξη 6886 νυ ἢ (Π6ἿΓ ΟγΥ68 δῃὰ τῖτ {ΠΟΥ οαγ8. ΒΟΥ δα ᾿ἰνοὰ τι ΟἩγίβι ἀυτίης 
818 τα ]8 ΣΎ, ὑθ6γ Βδὰ μοαγὰ 15 αἰβοουγβθδ, ἀπα βοϑὴ ἷ8β ψοη οσμ!} σοῦκβ, δπα οοπ- 
ΒΟαΙΘΏΓΥ σγροοῖνοα {μοῖὴ οἡ {Π6 ἰοβε πιο οὗὨ {π6}]γ ΟὟ δθηβθ8. ΤΠΟῪ 8}} μαὰ {Π6 
δα 6 Κηονγίοασο, δὰ ἴῃ ἴμ6 βᾶπι6 ἰθατθο, δηὰ (ΠΥ στο ἴῃ 86 8βᾶπὶ6 βϑβϑηίζὶαὶ 
ἰοϑυ ποΥ. ΝΟΥ͂ ὙὯΗῈ ΤΩΔῪ Βθεὶς ἰῃ γϑὶῃ 0Γ ΠΥ {δὶηρ οὗ ἃ 5: Π}}}8. παΐαγο ἰὼ (Π6 πο ]6 
ππΐνοῦθθ. ΟὈΠ ΘΙΩΡΟΓΑΓΥ 8 ΒΟΓΒ ὑμθτΏβ 1 768 ΓΆΓΘΙΥ 566. ἴμ6 ἰδοὺβ τ ΒΙΟὮ {6} τοϊαΐα : 
{ΠΟΥ ἃγ6 οἴϊβῃ ἴῃ 8 αἰβίβδηΐδ ὁΟΌΠΙΣΎ ἔγοπι ὑμαῦ ἴῃ 10} [86 ἐνθηῦ Βαρροπθά, δπὰ 
ἅτ ἰηογπαθὰ οὗὨ ἰδ ΟἿΪΥ ὈΥ Ρυθ ας σορογίβ, τυ ΒΙΟἢ ἀγα βοϊάοσα ἐδ  {Β α] 1η 4}} ροϊηίβ. 
ἈΑπά ὑπο ῖν σσδὰΐ οὗ Ἔχδοίῃθεβ Μ1}} θα νι ἀθηΐ ἴο ΔΠΥ͂ ΟΏΘ ὙΠΟ ΣΏΔΥ υηάογίακο ἰ0 σοπι- 
ῬΆγ6 ἴ86 τ Ἰαίοηβ οἵ ἀἰβδγθης [βουρσὴ ΟΠ ΘΙΙΡΟΓΑΓΥ Ἡγϊογβ. [ἢ ἱπάθθά, ἴξ Βαρ- 
ῬΘἢ8 [8δαὲ διῇ δυῖ βου Ὀδ6 αὖ [86 βατηθ 116 ὈΟΓΏ ἰδίου δη δη  ἸΓΠΘΆΒ ; --ι (ἢὺ ἢ6. Ἦδ8 
ΔΟΟΟΙΏΡΘΏΪΘα Π6 ᾿ὈΓΐΠοΘ ΟΥ σοηθσγαὶ ἡἤοβα οί! η8 ἢ6 τγαϊδίθβ, (88 Ροϊχθίυδβ, {π6 Εἰϑίο- 
Τίδη, Βοσοιρϑηϊθα ὑπὸ ᾿ΠΠυδίτίοιιβ Εουιδη σοηθγαὶ δοῖρῖο,) --- ἰὨῦὺ 6 μαδ8 Ὀθθη δἷ8 
Ραγίίουϊας οοπβάδηιϊ, ἀπ ἰἰλ8 ραγιϊοραιθαὰ 1 ἢἷ8 ἀ6] ὈθΘγαιοηΒ δ σου ο]8 : -- ἰῃ 
δυο ἃ 0386 Ν6 δεῖ ἃ Πισὶι να]ιθ Ὡροὴ ἰΝ|8 ΤΠ ΘΙΔΟἾΓΒ; δηα δου ἃ σομβιἀδὺ 10 δὴ δοὶ οὗ 
᾿η] αδἰΐοα, 8.8 γγ6}} 48 ἃ ψϑηῦ οὗἨ οοϊταοπ μοποδῦυ, ὺ 08}} {6 μὶ ἰῃ αιιθϑύϊοη οὐ ἀουδὺ 
ἔβειι, εοἰξλοιέ δοἰϊαά ργοοίϑ, Ἔνθ ἱμοῦσι βυοἢ ἃ νν τ  ὑοτ' 8 ὑθβϑυ πο ηγ Ὀ6 δέπρίδ. ἘΘτίΒοτ, 
νὸ ΠΚο 188 ΒΙΡΆΪΥ νά]ι6 μἰβίου 88 τυσιυΐθη ΟΥ̓ σΟΠΘΓΑΪΒ ΟΥ ᾿ΥΐΠ668 ὃ, γγ80 τα]αίθ {Ππ6]ν 
οὕ ΔοίΟἢ5 ὙΠ Δ 81 Οὗ δἰ ΠΟΥ δηὰ τηρἀδδίγ, ψ Βιοῃ ἰθᾶναδ 80 Δρρθάγβηςθ οἴ 
ῬΓΟΌΔΌΙ ΠΥ ἴῃ ΠΟ ΙΓ σι ησβ, ἐμου σῇ Ομ υνγ188. {μοῖρ ὑθδΕ ΠΟΩΥ ταϊσῦ ὨδύυγΑ]γ Ὁ 
ϑυβροοίοα. 

᾽μὲ (Ποὴ τυϑὺ να ὑδιηἸς οὗ {π6 7οϊπῦ ἐδϑιϊ μον οὗ 80 δὴν Βιβίογδη8, το τοϊδίθ 
ποϊδίηρ Ὀυΐ νμδῦ [Π6Ὺ 8ινν γι} (Π οἷν αγθ8, σ!ὺ ΈΓΘ Ὀγοβοηὶ δ 4}} (86 ὑγβηβδοιί οι, 
ὍΠ0Ὸ ΒΟΔΤΩ ΘΟ. ραν ΠΟ] ΔΓ, δηαὰ δγα {μοι ϑοῖνοθ ἃ τοδὶ ραγί οὗ [86 μἰϑίοσυ ᾿ ΠΙΟΝ 
ΠΟΥ αν υυίθη ὃ ἯἾΟ οδὴ γοίαβα ἴο δ] αν ρθιβοῦβ Μ|10 ἩΓΪΓ6, 48 ὁπ οὗἩ (Βδιη 
ἄοοβ, ἴῃ 106 [Ὁ]Ποτ ηρ Ἰηϑηηον :--- Τ᾽ λαΐ," 88 γ8 6, “ τολίολ τῦα8 ἤγοπι ἐλ δορὶ ππῖηρ" 
(οὔ ΟἸγῖβυβ ταὶ π]βίσυ), “ τοὐλϊολ τῷ λαῦθ ΒΕΛΈΕΡ, τολὶοἢ ιοοὸ λαῦε 88ἘΝ ιοἴξδ, οἵω" ἘΥ ΕΒ, 
απ οἱ» ἩΑΜῸΒ λαῦθ ἨΑΝΌΚΕΡ Οὗ ἐλ τοογὰ 977 ἰϊε," (Ογιβῦ δὰ μὶ8δ (οβρε])..... 
“ἰλαξ ισλίοἢ ιοὸ ἤλασε δθέη ἀπά λεαγά, ἀδοίαγε τσ ὠπίο ψοι " (1 Φοβη 1. 1--8.) 1 
ῬΙδίο μ88 ὑθθ ἀβεπιβὰ ἃ δοιηρείεηϊ Ὑγίϊμ688, ἀπ ἴῃ ΘΥΘΡΓΥ τεϑρθοῦ αυλ] θα [0 Θπι- 
ἵβρι [86 ὈΙΟΖτΤΑΡΒΙΟΑΙ δοοοιπῦ ΟΥ̓ [18 Ὠγαϑίος ϑοογαῦοϑ, δῃηὰ οὗ 818 ἀἰβοοιιγβθ8 ἴῃ ὈΓΪΒΟΙΣ 

ἴογο ΒῈ ἀγδηὶ οὗ {6 ροϊβομθα Ὀον], Ὀδοδαβα 6 νιϑ ργθβοηῦ Οἡ ἴποβα ΘΟ δΒΙΟΏΒ ; 
ΟΓΥ, ἴ0 ΘΟΠλ6 ὨΘΔΓΘΓ ἴ0 ΟἿ ΟΥ̓ ὑἰηλ05, ΗΠ’ Μγ, Βοβινοὶ} 15 ὁοηϑι ἀογοα 88 ἃ οοιῃροίοης 
ὙῚΠ6 88 ἰ0 σΟΙΏΡΟΒα ἰδ6 8 Οὗἁ {Π| 1] δέχου Εἰ ρ 158 πιογα! 8ὺ τ. Φοπηβοη, Ὀοσδυβα 
Β6 νγδϑ8 ργοβϑηῦ δὖ τιοβὺ οὗ [Π6 Θομνυθυβα ΠΟ Ή8, ὅζο. ὙΒΙΟΩ μ6 88 τοϊαίθα ; οἵ, 1 δ! γ 

1 Βρ. Μεχβὶιβ 1,βοίαγοδ, ρατί νἱ. ὑρ. 71---78, 
3 Ὑη658 τ.6 σΟΠΙΓΔΑΙΟΙΟΓΥ Βίδιθι θη 8, ἱπ ΠΌΤΙΘΓΟΙΒ ῬΑΓ ΓΙ σ.] ΑΓΒ, ΡῈ Ὁ] ]8ῃ6 ἃ ὈΥ͂ γατῖου8 

Ἐτοηοῖ, ἀογηδπ, δηὰ ἘΠ 8 ὙΤΙΟΥΒ, τοϊδεϊνο 0 1[Π6 τηοπιοηΐοι!β ἰγδηβδοίίοηβ οὐ [0 
ΘΙ ΔΙ ΙΒ οὗ 1812---1814. : 

8. Βθ0Β ὅγὸ Χο ποριοη ΗἰξίοτΥ οἵ {Π|ὸ Ἐοίγοαδὶ οὔ τμ6 Τὴ Τβουβαπὰ Οὐθοκϑ, δηὰ Ὁ βαυ Β 
Οοπηπιοηίδσίοβ οἡ ἴῃ Ὑ ΔΓ5 οὗἩἨ πο Ἰξοιμδὴβ νὴ [π6 αδυ}5, διηοηρ [Π6 δηοϊοηῖδβ; δπ 4, ἈΠΊΟΠ ΩΣ 
186 τηοάεγηβ, ἰμ6 Ατοδάνκο ΟΠ Δγ]ο8 οὐ Αιιεγ δ᾽ 5 ῬΥΪΠΟρ 68 οἵἨ ϑιγαίοσυ, οὐ πὸ βοίοπος οὗ 
Ὑγασ, δ ορροβοὰ ἴο ΜΙ} Αγ Ταριίοβ, οὐ [ῃ6 Ατὲ οἵ Αγ, ἴὰ Ἡ ΐοι Ὡς 85 σίνοῃ 116 1} 51ΟΥΥ 
οὗ 186 οὐτηραίσῃ οὗ 1796, ἰὰ ογιμδηγ. 

ΥγΟ0Ο1,. 1. κ 



180 Τίτεοὶ Ἐυϊάοηοοϑ 0 ἐδ ΟΥοα ἰδ ιϊ ἐν 

ὙΤΠΠΑΤὰ ΕΌΥθοΘ Ὀ6 σοπβί ἀεγοα ἃ σοπιροίθηΐ τι [Π 688 [ὉΓ Τ ΠΗ {86 18 οΥ̓͂ [86 δοαΐθ 
ἀοιδοῖον οὗ [886 Βορμιϊδίσυ οὗ Ηυμπιο, 0. γΥ. Βοδι ; οὐ Μρ. Ηδυϊου, ἴοσ ππ6 16 οὗ {86 
Διλϊ Ὁ] 6 ροοὺ Οὐνροῦ, Ὀθοδι86 (Π6Υ͂ ΚΘ {μ6πὶ ἸηὐἰπλαίοΥ, οοηνουβοα δηὰ οοστο- 
βροπάθα νι ἰμοπι, δπὰ ἢδὰ διύμοπίϊς ἱπίοστηδιίίοη ἔγοπι ὑμ6 ἔγθηβ δηα οοστο- 
Βροπάδηϊβ οὗ [86 δυλϊηθηῦ θη ἩΝΟΒ6 ᾿ἶνοβ ὑΠΘῪ ἢᾶνα Ὑτὶίθη ; ΒΌΓΟΪΥ ({|6 ἀνδη- 
σα] ο8] ἰϑίοσδη8 ΤΟΓ6 Θα ΛΑ} οοπιροίθης τλί 8968 οὗ (86 ἔδοίϑ ποῖ ὑΠ6 Πᾶνα 
Τοϊαίοα ! 

(2.) Μογθϑονογ, {Π6Υ σσοῦα ποὺ οπέλιϑδίαδία ΟΥ ξαπαξῆος. 
ΤΠΟ οΠαγδοίογβ[1ο8. οὐἵἁὨ δηιυιβίβτη ΟΥ Δ Παύ!οἶδαλ 816, ἃ ὈΪ πὰ γον, ἢ ΘΟΠ86- 
ἀΘη06 οὗἉὨ πΒΙΟΝ 118 δι] θοῦ 18 16ἃ το ᾿Ἰπηλσὶπα Εἰ τηΒ6 ! Υ Αἰ γ8γ8 10 Ὀ6 {π6 δνουγίίο οὔ 
βᾶνθῃ, δηὰ δοϊυδίθα Ὁγ ἀϊνί πα ἱπβρίγαίίοῃ : --- αἰϑογάθν δ οοηιγδαϊοίοη ἴῃ (ἢ 8 

το] ρου βγβίαπι ργοροβοὰ ὉΥ {86 φηὐπιιβίδβῦ ; -- δη ἃ ΟὈΒΟΌΤΙΥ δηα ΔΟΒΌΡΑ ΟΥ̓ ἴῃ δ 8 
δχροϑίτοη οὗἁ ἰὺ, δοοοτηρδηϊθὰ τι ἀϊοίαίογα] ροβί ἔν ϑθβδ, τα υϊγίησ δὴ παρ] οἷς 
ογθάρηῃσα οὐ 8ῖ8 Ὀγοίθ βΒ: ΟΏ8, ΟΥ δὖῦ ἰθαϑδῦ Οὔ τοῦ 8 88 γαῖ δηὰ ἀοϊυδῖνο 88 8056 
ὙὯΙΟἢ δάγο αι ἰβῆδά ἈΠΏΒΟΙ Γι; --οτ ἃ ΠΙΟΓΌΒ6, ὉΠ8ΟΟΙΔ), δη ἃ ΒΟνΟΤῸ βυϑίθῃι ΟὗὨἨ ΠΩΟΓΑΙ ΠΥ ς 
---- ἀδἰὰ οοπίοτιηρί οὗὨ 8}1} πυτ το τονοϊδίίοη. Βαῦ Ὡ0Π6 οὗἨ 656 ΟΠ Υδοίογ βι108 18 ἰὸ 
Β6 ἰγβορα ἴῃ (86 σμαγδοίον Οὐ γι] 58 ΟΥ̓ [86 Δρο58.1.68ϑ. ΤΏΘΥ Ὀδοδπια (86 ἀἰβοῖρ᾽ 65 
οὗἩὨ 7689 ΟΠ γῖδῦ ἀροη γαϊομδὶ οοπνϊοϊίοη, ---ποῦ προ ᾿πύοσπδὶ Ῥογϑιι βίο δίοηθ, θυδ 
οπ ἴδπα ἰγγαίγαρσαῦ]θ ον άθποθ οὐ οἶθαῦ ἃπα βία ρθπαΟυ 3 τλῖΓ8 6168, ργοοίβ βυι δα ἰ6ἀ (0 
{μον 80η868, 8ηἀ Δρργονοα ὈΥ {μοῖὶν γθδβϑοη, ἡ οι Ἔπ δίαϑιῃ σου] ἃ ποῦ Βᾶνα οουη- 
ἰαγίοϊοα, ἀπὰ πονὸῦ πουὰ πᾶνα γα! γοὶ ; 8η6 αὖ ΘΝΟΙῪ δῖορ οὗἩ ὑμῖν ῥγοργθβϑθ, 88 
{πεῖν ΓΔ 88 6816 ἴο βἰσῃ 1156 1058] ΟΥ̓ ΠΟῪ ΘΧΟΥ ΟΉ8, ΟΥ 10 8:ι:8ἰα!η πον {τ]α}8, [ἢ 
Ὑγ88 [ογιβοὰ Ὁ πον ῥγοοίβ. Τῇ6 5] 688 δηὰ οσδυϊϊοη τ} πο [86 ἀροβεῖ68 
τοοοϊνοα {π6 ἰδοὺ οὗἁὨ (μοὶ Τ,ον 8. γοϑαγγθοι οπ πὶ 186 ἀραὰ ΑΙΠΠΥ Ἔχοπιρὶ {πθῖὰ 
ἔγοπὶ 411] βιιβρὶ οἴου οΥ̓͂ Ὀοΐηρσ [86 ἀπ ρ68 οἵ ἀπ] αδίοη δηά σγθά ]}γ. Τἠτουρῆσαι {Π6}Ὁ 
ψΆΓΙΟΙ8 ἩΓΓΠΠΏσΒ, {Π6 αὐπλοϑῦ ἱπιραγυ ΠΥ, ΒΟΌΥΙΕΙΥ, τηοἀοβίυ, δηα Βυμ ΠΥ τόν}. 
Ιπ [ῃ6 πιοϑὺ ἔγδηῖς ἂπα δΥῚ1688 ἸΏΔΏΠΟΡ ΤΠ6Ὺ ἀο {παῖ τ ἰσῖ Θ  8148.8 πϑῦοῦ ἀο ς 
ΠΟΥ τοοογά ὑμῖν οὐγῃ τ᾿ βία 68, ξ0]116ς, δηα ἔμ] 8, ἀπἃ ὙΠ086 ΟΥ̓ ΘΓ ΒΟΙΙΟΌΒ πιϑρ- 
πἰλας, δοκποιθιεάσοα ἴο Ὀ6 δι οἢ ΟΥ̓ ὑμαπιβοῖνοϑ, πα βονογοὶυ οοηβυγοᾶ ΌΥ {ποὶν 
Μαβίοσ. Νὸο δχϑιῃρὶθ οὗ {π18 παΐαγθ οδὴ Ὀ6 ἰουπαᾶ ἴῃ (ἢ6 σ]1016 ΒἰβίοτΥ οὗἁὨ θη- 
{πυδἰα8πι), δηαἃ πὸ οΟἾδοῦ ϑυοῇ ὀχϑιηρία ἰὰ ἐπ6 γι 016 Εἰ βίου οὗ δῦ. Ἐπ Β᾽δδ5 
αἶδο, ἴπ 411 {π6ῖτ Ῥυθδομίηρ, ἃπαὰ σον ογβαύϊοη οὐ Το ρίοιβ βυ ᾽θοῖδ, ρουΓ οὐἕ ΠΝ 
ΘΑΡΈΓΠΘΒΒ ἴπ6 ἀϊοίαίο8 οὗἨ ρηββίοῃ δηὰ ἱπηδσίπϑίοη ; 8πα ΠΟΥΟΥ αἰοιηρίὶ ἴο δνϑδὶ] 
ἐποιλβοῖνοα οὐὗἁ {Π6 ἰμοῖβ ΟΥ̓ ΔΥΡΊΠΘΠἴϑ, Οἡ Μ Π]ΟὮ τοάϑοη ἀρ ἤ 8 ἰο τοϑὶ. ϑίσοη 
Ῥἰοΐηγοδ, νϑμοιηθηΐ οιιβίου8 οὗἩ ραββίοη, νἱοΐθπὶ ϑχοϊδπιδίίοηβ, Ἰου]γ σνοοϊογα 
8δηα ἱπιρογίουϑγ Θη]οϊηθα 48 οὐὈ͵θοῖδβ οὗἁὨ ἱπρ] ]οἷῦ ΓΔ] ἢ ἀπ οὐοάϊθποθ, οοηβιϊξαΐα [86 
Βπὶ δηα 5βυθδβίαπος οὗ {Ποὶσ δι ἀάσοββθθ ἴο τηδηκὶπὰ. ΤΉΘΥ ὑβοιηβοῖνοθ Ὀαϊΐενο, δέ- 
οαιι86 ΤΠΘΥ ὈδΙϊονο, απὶ Κηον, δϑσαιιδα {ΒΥ Κπονν ; ὑμοῖγ σοην!ασίίοῃ, Ἰηδίοδὰ οὗ θείη σ 
(48 ἰὺ ουρὶ ἴο Ὀ6) {π6 σϑβυὶῦ οὗ δνϊάθῃος, 18 {886 τϑϑυϊ οὗ [86 ]]1ηρ᾽ πηογοὶγ. 1 δῃὴγ 

.- ΟὯ6 δίζοιηρὺ ἴο ραογβυδᾶθρ {π6πὶ ὑΠδὲ ὑμ6Ὺ ΔΓΘ ἴῃ 8 δυσοσ, ΕΥ̓͂ ΓΘΆΒΟΠΪηρ, (Δοΐβ, πᾶ 
τοοίβ, {Π6Υ ταρατὰ πἶπὶ τι ἢ ἃ πε χίατ οὗὨ ὈΓΓΥ πὰ σοηϊομπιρῦ, [Ὁ ΘΔΕΙΥ ὀρροβίης; 
ἰ ὑπ! στ ῦ ργοθ 1} {165 ὅο ὑΠ6ῖγ ΠΡΟΠΟΝ σΟΥΙΔΙΏΤΥ, δπα ῸΓ ῬΓαροβίοθγουϑι υ πυοιες 
ἴπσ ἴο ἸΠοκῖπο {π6 βῃ τὴ ἃ ἕᾶροῦ. ΗΟ ΟΟΠΙΓΑΓΥ 18 411 {818 ἰο (Π6 οοπάαοί οἔ 
186 δροβίῖϊεϑ] ὙΏΘη ἃ ῥτοοῦ οὗ ἐλδὶσ᾽ τἰββίοῃ οὐ ἀοοίτῖπ τγᾶβ γοαυϊγοα οὗὨ ἴἤθτι, 
ΠΟΥ ΔρΡρθδ] θα ᾿ἰῃβία ΠΟΥ δη ἱμναυ Δ Ό]Υ ἴ0 ἀΡρτιπηθπίθ, ἔμοῖϑ, δηὰ τηΐγβοΐθθ. ΤὭθδα 
σοπνϊποβα τηδηκίηα ἐλόπ, δὰ Π6Υ ργοάτοθ ἴΠ6 βᾶπη6 οοηνίοοη ποῖσ. ΤΒ6 ἴαρ86 οὗ 
Τότ ἰἰ8ῃ βαυθηίθθῃ οϑηζιγῖοβ μὰ8 ἀοιθοίεα ὙΠ ἰῺ ΠΟ ΟἸΤΟΣ, δηᾶ ἰὴ πὸ ἃ 
Θῃ ΘὈ]οὰ {μεῖς δίσοησίῃ. ὙΠΟΙΡ αἀἰβοοῦ 868 γοτα ἴδῃ, δηα γα ποῦν, {86 τιοβὲ ὩΟΌΪ6, 
ται πδὶ, δηὰ 888 ΓΔ ούουυ αἰΒοοῦ ΓΒ 8. ΟἹ ΠΊΟΡΑΪ δηὰ το ρίοιιϑ Βα] οἵδ ονοῦ τὶ ποβϑϑοὰ 
ὈΥ ταληκιπἃ. ὙΠΟΥΘ 18 ποῦ οπα βίῃρίθ ᾿πβίβποο ἴῃ ἴμθπι 4]}, ἰὴ πϊοῖῦ 6 16 ἴ8 
ἀοφιμδηάθα οἱ ΔΗΥ ΟἴΕΥ ρτοιιηᾶβ ὑμ8ῃ {Π686:; δπὰ οὐ {686 στουπαᾶβ 1ΐ 18 8] 7878 
ΤΕΥ και υς Γι Ὀαὺ οὐ ἔδο86 στοιηάβ ᾿Ὁ 18 παν ν᾽ ἀδημδηᾶθα Ὀγ δηϊμυβἰαβῖδβ. 
Τβοῖο '8 ποῦ ἴῃ ὑμ6 ᾿γου ἃ 8. ΒΙΤΟΠΡΟΣ οοηίχαβῦ ἰὸ [86 ργθδοίηρ οὐ δηξυβἰαδίδ, (μη 
ταὶ οὗὨἨ ΟὨγῖϑὺ δὰ ἢ18 δροβί]6β. 

ΕΟγΣίμον, 086 βίγ]α οὔ [Ἀπδίῖο8 18 αἰίσανδ ΟὈβοῦγα, διτοραηΐ, δηά 
σἱοϊοη, ΤῊ 8[γ]6 οἵ {πὸ Νονν Τοβίατηθηϊ 18 {Π6 ψ γῪ τϑνοῦβα οὐ (818. 
ΤῊ υὐπιοϑὺ ΠΑΓΙΔΟΏΥ Θχ ββ ὑπγου σἢ ΘΝΕΥῪ Ρατὺ οὗ (86 βγϑβίθηι οὗ σοὶ ρσίοπ ἰποα]- 

οαἰρα ὈΥ 1(3 δαῦποτβ. ΤῊ ἀὐἰδέογίσαί ὈΟΟΚ8 ἅτ μ᾽ αἶπ, οαΐτ), δπὰ υἀποχαρρσογαίοα : 
ἀδίδ Π πρ {{π|6 ἔλοῦβ πο ΘΒ Δ ἰβ8 {6 ἀπραγα 6] ρογέθουοη οὗἉ {πεῖν Ὠνίηα μογὰ, 
τὶ (μ6 ῬΑΥ ΙΟΌΪΑΥΙΥ δηὰ οοπϑιδύθηου οὗ ἐγαΐμ. δοιηθ {ἰῆληρ ἀἰβοσορδμποῖθδ, ἐξ ἰῷ 
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ἄτας, ὅτ θυπαὰ ἴῃ [πα ΟΟἸ]αἴογαὶ οἱγουμηϑίαποοθ τοϊαιθὰ ὈΥ {86 ἰδίουδηβ οὗὨ “6808 
Ομ γιβὲ (πὰ [818 ἰ5. δῇ ονυϊἀθηὶ ρσγοοῦ ἰμδῦ {Π6Υ ἀἸ]α ποῖ ΘΟΡΥ οὔδ [τοπλ δῃοί 6.) ; Ὀας 
ἴῃ 411 δεβοπέιαὶ τεραΐΐενς [ἸΘῪ ΘΗΓΓΟΙΥ πὰ ῥοΣίδοι  ἄρτοο; δηὰ [86 Βἰδίοτίθβ βηᾶ 
ἀοοϊτίποβ γοοοσάθα ὈΥ ἐπϑίὰ δΓῈ ῬΘΓΘΟΌΥ δοοοσάδηῦ. Απὰ {πΠ6 ἐρίδέϊεδ --- ἸΒΟυΡἢ 
Ὑτιϊίοη δὲ ΑἸ γοΩδ ἀπὰ ἀἰδίδιηῦ ὑπο, οἡ νϑγῖοιβ ΟΟΟΔΒίΟὨΒ, ἤσουν ἀϊδοτοπι Ῥίδοϑδ, 
δηὰ δαἀάγοβδοα ἰο νεγγ αἰ δγθηῦ οομλιη]}} 0168, δη ἃ ΡΘΙΒΟῺῊΒ ---- ὨΘΥΘΙ σοη γδ Ἰοὺ ΘΔ ἢ 
οἴδοσ. Οἱ ἴδ6 ΘΟὨΙΓΑΓΥ, ΒΟΥ ἀγα ὈΠΙΟΣΏΪΝ, ἴῃ [86 Ὠαίιοβῦ ἄορτγθο, παίυχαὶ, 
ταϊουλὶ, δηὰ αἰδοιοηδῦο, δα πη γ Ὁ] δἀδριίθα [0 ἐμ6 οοοαϑίοιϑ ΔΙ Οἢ ργοάἀποοὰ {ἢ 6π|, 
δὰ ἰο [88 τοϊδίίουβ το {π6 }ν δουογαὶ ἩΣΙΘΥΒ ὈΟΓΘ ἴο ἴΠ6 γασ ουΒ ΟΡ ΌΓΟΙ 68. δηὰ 

8 ἩΔΟΙΩ ἰΠογ δαἀαἀγοββοὰ : ---- ἰπδιγυοηρ {86 ὶν ̓ σηόγϑηςα, δηα οδησουγαρίηρ ὉΠοΙΣ 
νἰχίιθ8, --- Γοθυκίηρ (πεῖν οἤεποοβ συ μουΐϊ ἡ πίξεποεα, -- νἰα!οιιηρ {Π6 ΣΡ ον ἢ 
ΤΑΟΙΟΥ ἴγοτα οδἰυπην, ποῦ ὈΘΙΓΑΥΪ ΠΟ ΒΩ Θχοδβϑῖνο γοβθηἰπιθηΐ, --- 8 τηδ]η- 
ἰδϊπίησ ὑμοῖν οσσα δυϊμουγ, 88 το! σίου Ἰμϑιγαοῦογβ Ἀπὰ συ 68, πὶ βουΐϊ ΔΏΥ ἰγϑθθ 
οὔ βρίτιτιδ] ργϊάθ, Δγ διτορϑδηῦ οἰδιιηδ ἴο {1} ρογίδοιοη οὗ νἰσῖίμθ. 8.0 ἌΓ ἃγθ 1Π6Ὺ 
ἔγοια ἱπουϊοδιησ ἃ ρον ἀσγυοίίοη, ΟΥ ἃ πογοβο, πμϑοοΐα!, ΟΥ̓ 861 ΆΉ8}} βγϑΐθπι οὗ 
ΤΟΙ γ., ὑδαῦ, ἡ ἢ116 ΤΠΟΥ ᾿Πδ᾽δῦ ΟΠ 1816 ὩΘΟΘΒΒΘΙΓΥ οἵ βίποοσο, ἔδσνυθηῦ, δῇ Ὠϑαγιδοὶς 
Ῥὲοὶγ ἰο ἀοά, ν Βουῦ ΔῊΥ δἰξεοίαδιϊοη οὗ Γαρυυγοι8 δ βίαϑγ ΟΥ οχίσανασϑηῦ [ὈΓΥΟΌΥ, --- 
ἃ ῥεῖν, ἴῃ Ββοσί, οναδίβηθα δῃὰ οοηγο θα ΌΥ δα τ 1 γ πὰ ἀἰβογαοῃ, ---- [Π6Υ αἵ {80 
δϑῖηθ (1π|6 ἱπουϊοαΐθ 186 δ γιοἰθϑὺ Θαυ υ δηὰ γυδβίϊοα ἰθ ΟἿΓ ᾿πίθυσουσβο ὙΠ ΟΡ 
{6 ]]}ονεῖηθα, τοροῦμοῦ τ [86 Ρυγοδβί, πχοβὺ δοῦνθ, δπὰ πιοϑὶ ἀἰβδυῖνα Ὀαμονοίθηοθ. 
ὝΨΒΙ6 186 }υϑὲ ργϑ- οπηΐμθησοα ἰ8 δου ἴὸ ἰπίθγηδὶ βἰμοογὶγ, ουὐναγα τὶΐθβ δπὰ 
ΟὈΒΟΥΨΆΠΟΘΒ δᾶνο ἰμοὶν ἀπ ἱπιρογίϑησθ ρῥγοϑογνυθα:; ΘΥΘΓΥ ζΊδοθ, Ἀπα ΘΥΘΡῪ Υἱγίιιθ, 
888 σδῃ ἴοττῃ 8 ραγὶ οὗ (86 ΟΒτιβιίδη ομαγβοῦοσ, [88 108 }ὺ ΟΥΔΘΥ δηὰ νϑ] υ6 αβοϊμιοὰ 
ἴο 1 1ὼ 86 ΟὨνβίϊδη βοιιθιηα : ΘΥΘΥῪ οἷν, σοἰδῖνο, ἀπ βοοῖαὶ ἀσίυ 18 ἱδυσῃῦ ἰη 186 
οἰεαγοϑὺ τϑηῃοῦ, δηα οηΐογοθα Ὁγ {Π6 βιίγοηροϑὺ ποϊνθϑ. ὅ0 (Ὁ ἄγ ἴΠ6 δυΐδογβ οὗ 
{6 Ναὸν Ταβίδιηθηξ ἴγοιῃ οοῃίοιληϊηρ 81} τσὶ θη σουϑ δίϊοη, ὑμαῦ ἴῃ {μοὶ τὶ ἢ 
{86 ὉΠ ΌΣΙΪΥ ονυΐποο (86 στυθαίθϑὺ σουθγθησα [ὉΣ [86 πυιεύβη σανϑἰδιοη οὗ {μ6 ΟἹὰ 
Τοβιλιμθηῦ, ποι ἹΠ6Ὺ Ἔχβογί ἐμ οῖν ἀἰβοῖ 68 ἴο βίμ ἂν αἰ ΠἸΙρΘΠΕΪΥ ἴ, δηα ροίπν ουὐ 118 
πΊΘΉΑΙΥ ΒαγτοΟηΥ πίω 186 Ομγιβιίδη βγβίθιη.Σ;Σ Απά δουρὶ ΠΟΥ ἰμδῖϑὺ οἡ (ἢ πὸ- 
Οαδϑὺγ οὗ τϑοοϊγηρ δηα Ὀοἰϊανίηρ υμαὺ ϑγϑίθπι ὃ, γοῖ [Π6Υ Θαυ ΔΙ} οομάθηη 8}} βρί τὶς 
οὗ Ρεγββου οι “, δηὰ 4]} τ ρίουβ ἱπα βδγθησα. δ ᾿ 

[1.7 Τῆον τοτὲ ποὶέλον ἀδοοϊυεα ἐλοηιδοῖυεα, πὸΡ αϊα ΟΥ̓ εομϊα ἰλον 
«ἰεοεῖυδ, ΟΥ̓ ἔπιροδ ὩροΉ, οἶογ8. 

Ἧ᾽ 6 ἴᾶνθ δἰγθδαν χοιηδυκοαδ, {μαὺ (86 δνδῃρθ] 1081} Πιβίοσ ΔΒ ὙΓΟΓΘ 
οΥ̓Θ-Ὑ]Π6 8868 οὗ (Π6 ἔδοίβ {Π6Υ ΓΘοογα θα ; δΟΠΒΘαΌΘΏΙΥ ἐΐον οομά ποῖ 
δε αεοεὶυεί ἃ8 ἴο ἰδ δοίι] οοουστθηοθ οὗ {πὸ ἴδοίβ ἀπα ταῖγδο 168 
ταοϊα θα ἴῃ (μ6 (ἀοΒρ6]8β δπᾶ Αοίβ. 

Τμδὶ (86 οουϊὰ ποῦ Ὀ6 ἱπηροβοα προὸρ ἐπαπηϑοῖνοβ 15 ουϊἀθηῦ ἔτοπὶ 86 παίαγα, 
ὩΏΤΩΒΟΓ, δηαὰ ΡΟ] οἷν οὗἁἨ ὑῈ16 τα ῖγβο] 68 8814 ἰὼ αν Ὀδθθὴ ρου γπιθα, ἔχϑι Υ “651. 
Ομγίϑὶ, δηὰ ἢ βεικεον ὈΥ [18 δροϑίϊθβ ὙΏΘΥ 58} αἰβθαβϑθβ Βοαὶϑά, [Π6 ἀππιῦ πηϑὰθ 
ἴο βροαῖς, [πΠ6 ῬότοΣ οὗ βοδυΐησ σίνθη ἴο ἴῃ6 ἀδδῖ, {πΠ6 Ἰλτὴθ πιϑδάδ [0 γγαῖκ, [86 πιαϊπηθὰ 
((μδὲ ἰ8, (βοβα Ὑὸ τοαπίδα ἃ 1) πιο ροσζϑεί οὐ ν᾿ ἘΟ]6, δῃὰ {86 ἀβϑα γϑἰβθα ἴο 
8. ὙΠῸ μαᾶ (86 Ὀδϑὺ Ῥοβδί 816. ἰηἰογπιδίίοη, ἃπὰ σγαγα ΔἍΠ]Ὺ οομνίποοὰ οὗἁ {86 
ΤΟΙ ΟΥ̓́ δυο τιΐγβοὶοϑ. Δ ήείέλον αἰά ἐδον ἀξοοῖθθ ΟΥ̓ ἱπιρουνθ Ὡροκ οἰλεγ8. ΤᾺ 
Ὑ80]6 ἴοηον οὗὨ {πον ᾿γ68 ἀδπιοηϑίγειο, δη ονοῃ ὑμοῖὶσ Δάν βαΓ 168 ΘΟ [6586(, (μας 
ὙΠΟΥ ΓΘ ταθῇ οὗ ῬίοῖΥ δπὰ ἰηΐοστιγ. ὙΠΘΥ που που ἃ ἤδνα ργοίθηαθα ἴἰοὸ μθγ- 
βυλα (ποῖ οουἹὰ ὕμου αν βυςεροιϊοὰ ἰπ ροσβυιαϊη) {ΠῚ σοαπίγγιηθη δηὰ ςοπ- 
ἰοΠΙΡΟΓΧΆΓΙ68, Βα ἃ τῆλῃ, τ ΠοΒ6 ἀθϑί τγὰ8 ΡΌὈ]1Ο ἀπ ποίογουβ, τ 88 σἼβθη δίῃ, -- 

1 2 Τίμι, ἢ, 14---17.; 2 Ῥεῖ. ἱ. 19, 20. 
2 Αςἱδ 1 , 14 --86., χΙιὶὶ, 15---4].; Βοσα, ἱγν. 10. 19---21. δία. ᾿ 
8 Ας(8:1γΥ, 12.:; Βομ. 111, 20---26. 4 οῃι, ΧΙΥ͂, 8---98. 
δ τ, Ογαν θ᾿ Εἔβϑδευ οὐ [20 Ομδσβοῦον οὗ ὑπὸ Αροβίίϑβ, ἴο ἤγουν ἴμαΐῖ {ΠΟῪ ΟΓΤΟῸ ποί 
ἐπι 5 αβί8, ραδδὶπι; ὭΓ. 1.958 οα ἴῃ ΑὙΙΒΘΠΕΙΟΙΥ, ὅς. οὗὨἨ ἔπ Νονν Τοβίδιηθηϊ, ΡΡ. 280-- 
299. ; ὈΥ͂ οὶ οἵ ὙΒοῖλ ἴ[Π6 ΤΟρΙοΒ ἀθονο σπορὰ δὶ αὐὸ {ΠΥ δπὰ ΔΌΠ]Υ ἰΠπἰβίταιοὰ. 1,ογὰ 
Τιγτ]οίοη 88 8150 Δρρ] θα 5] γ σοη δ ἀογβ οἢ8 ἴο μ6 σοπνογβίοη οἵ 8ι. Ῥδὺ], νος ἢ ἢΘ 
μὴ Βῆονγῃ ἰοὸ 6 δὴ ἰγγοίγα γα! 6 ἀγσιπηθηςξ [ῸΥ τ86 γα ΟΥὗἨ [6 ΟΠγἰβυίλη το! σίοη. 8566 15 
“ ΟὈΒοσυ δι οηβ οὐ ἴμ6 Οοηνοτγβίου οὗ δ, αὶ," -- δὴ ποδία ᾿ἐπ||6 ἐγορῖδο, ἰὸ ψΒίοδ 
Βοσορ εἴδτ σου ἃ ΠΟΘΙ ἔγϑιης ἃ ΓΟΡΙΪΥ. 

ὃ 8666 ρΡρ. 129, 180. σωργὰ, : ἃ, 
κ 
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παῖ ἀαυκποσθ ᾿δἃ οονογοᾶ (ἢ ἰαὰ δὲ {πὸ ἴπη6 οὗὨ 818 δχθουί(ίοῃ, --- ἀπ πὲ ἱποτὰ 
μαἃ Ὀδοη δπ δαυίβαυδκο αὖ [86 τηομμθηΐ οὗ ἢ18 ἄθοθδβο, ---- [Κ᾽ {Π686 αὐθηΐβ δὰ ποῖ 
(Δ θη υἷδοθ. Ἐϑβίθβ, ψ β θη 1ῦ 18 γος] οίοα ἐμαὶ [86 ΓΙ ΟΣ ἰῃ ααθϑίίοη ΤΟΓΘ πΘ ἢ 
Ὑπὸ δαᾷ ῃοΐ τοοοϊγοα 8 ἰοαγσηοα οἀποαίίοη, δηἃ γῆ ΟΥΘ αἷδὸ οὗ ἃ ὑθγῪ δυμ} ]6 
ΟἾαβθ ἷῃ βοοίβιυ, ἰῷ θ᾽ αὐδου]Υ ᾿ργ ΟΡ 8016 ὑπαῦ εἶθ Ὺ οουα ργοίθηα ἴο βρϑᾶκ ἰογοῖζιι 
Ἰδησύυαροβ δηὰ ὈρΡΌγαϊα δὴ δηξἶσο δηἃ ΠΌΠΙΘΓΟῺΒ ΒΟΟΙ ΘΕΥ ὙΠῸ} πιαϊκίπρ ἃ ὈΔα τ|56 οὗ 
1Π6 βδίηθ δα γδογαἴπαΡῪ σι, ᾿Γ Ὁπαὺ βοοϊοῖγ δα ποῦ γϑοοϊνϑα 1.2 ὅθ ὈΓΘύθ 5108, 
᾽Γ [Ἀ186. σου] πανον ἢανα Ὀθοη δἀπμι ρα ; δηὰ ᾿ὕ ποῦ αὈδιγα, ποῦ ἰ0 880 ἱτ ρΟΒβ  Ὁ]6, 
{πα 80 ΤΩΔΏΥ ὨΘῊ βίου] σομϑρίγα ἴο ργοραραΐθ ἃ ἔβα ιοοά, δβρθοῖδ!ν δὲ δ {1π|0 
ἤθη ουθὴ αἰϊθηάβδηοθ οἡ ἴμ6 ῃιἰπἰ βίοσβ οὐ ΟἸ γῖβῖ, ποι 1685 [86 Ὀχοίδβϑίοη οὐ ἢ ἷ8 
ἴᾺ 1}, Ἔχροβοὰ ὑμοπι ἴο {Π6 βανογοϑῦ ρογβθοι τ! ῃ5 δπᾶ τηοβῦ ἱπιπιϊπθηΐ ἀλησοῦ οὗ [πον 
Ἰῖνοβ. Μογθονθῦ, ἰδ γάγὶν Βδρρθηϑ ὑμαῦ ΒΠΥ ΟὯ6 Ὑ0}}} ργοραραίβ ἃ ἀοζέδογαίε ζαἶδε- 
λοοά, πἰϊμουῦ Βανίηρ βϑοηθ δἀναπίαηρα ἴῃ νἱονν, οἰζΠ 6 Ἰητηθαΐα ΟΥ̓ Γολοίθ. ΝΟΥ 
{16 ἄγβί ἔθαο!θ γ8 οὗ δμτίδείαννενγ οουΐα Βανθ ΠΟ ρχοβρθοῦ Ὑμδίθνυϑυ οὗ ΔὴΥ δανδηΐδρϑθ. 
ἼΤΠΟΥ οου]ὰ ἐχρβϑεῖ ποηδ ἤροιῃ Πἷπὶ ἴῃ τοπὶ {Π6Υ Ὀγοίοβϑθα ἰο Ὀ6] αν, «΄6βιι8 ΟὨτιδί, 
Ἰπάοοά, δὰ παγηθα ἔμοπὶ ἴο αχρϑοῖ ρϑυβοου 100, Ἡξυψαρ δηὰ ἀραδίῃ ἴῃ {μὶ8 Ἰττοσ]ά, 
1Γ ὉΠΟῪ σομεπιραᾶ ἰο Ὀ6 }ι18 ἀϊβοὶρ᾽68. ΤΟΥ οοὐἹὰ ποὺ ὑβογΓοΟΓΘ ἀβρῖγα ἴο Βοποι8 
ΟΡ δι) Ϊ πθη 8, ον [Πα ἀϊδιγ δυιμοη οΥ̓Ή686 ννῶβ ἴῃ [Π6 Ὠδηαβ οὗ ὃν απαὰ Ηοδιἤθη8, 
Ὑ0 του] δηᾶ ρογβοουιθα μοὶ ἢ ἀητοί βονοσῖγ. 561) 1688 οου]ὰ ὕΠ6 
δχρϑοὶ ἴο δοαυῖγα ΘΆ Ἐς ἴον ΤΠ οἷν ῥτοίδββιοη οὗ ἐπ Ὁ γι βίιδῃ ἐδ} βυ )]εϊοα [θαι 
ἴο [ἴΠ6 ]ο88 οὗὨ 8}} {πΐπρβ. Ασδουγάϊησ ἴο {μοὶν οὐσῃ ῥγίθο ρ 68, οἰ μον 88 96 8 ΟΥ̓ 
ΟἸιν βυΐδηβ, [μ6 Ὺ ἱηνοίνθα τῃοιηθεῖνθϑ ἴῃ δίθσηδὶ πλίϑοσγ, [Ὁ (ΠΟῪ 6] ὈΘγδίθ Υ ρ6γ. 
ΒουθΡθα ἴῃ ῥγοραρδίϊησ ζλἰβομοοάβ, ΕὩγίμον, 1 (Π6 δνδησο  ϑίϑ πὰ ἀροβι}658 δα 
μϑν ἀ ἈΕΊ ΔΗ ἴο ἱπροβθ ΡΟ τδηκίηά, ἰἰ 15 ἱπογοᾶ! Ὁ]6 ὑπαῦ ποπα οὗἁὨ {Π 6}. δϑϑοοϊαῦθϑ 
Βδοι ἃ ποῖ μαναὰ ΘΟ {86 γαυὰ Ὀοίογο {86 ὑγί ἢ α]8. [10 18 ΘαΌ }}7 ἱπογθά!θ]α 
18δὺ 80 ΠΙΔΠΥ ῬΓΘΟΘρίβ οὗ Ρἰθ(Υ ἀπά νἱγίαθ βῃου]ὰ αν θθθῃ ἀδ]νογθά ὈΥ πβθῃ οὗ 
βυοῖ δδηάοηθιὶ ρῥυϊποίρ᾽θϑ, 88 {6 Ὺ πλαϑῦ ἢδν Ὀθθῃ ἰ ὙΠΘΥ͂ δα ΤΘΔΙΪΥ ὈΘΘῃ ἱπὶ- 
ἀμ νι δηᾷὰ ἴζ 18 5{1}}} πόσθ ᾿ποτοά!0]6 ὑμαῦ ἴμον 58ου ἃ: αν Ὀθθὴ τ] ησ ἴο ἀϊ6 
ὉΡ (Π6 οαιι86 οὗ ΟὨγ βὲ, σιο, ἢ 6 δὰ πο τίβοῃ σαί ἔγοιῃ [Π6 ἀορδά, πουϊὰ μαναὰ 

ΤΑΪΒΟΥΔΌΪΥ ἀοοοῖνοα (Ποῖ. 5.11 1688 ἰ8 ἐΐ ἰο Ὀ6 οτοαϊοα ἐπωΐ {πον ρογίογπιθά 
ΣΩΪΓΔΟΪ65 (16 τϑα ἐν ΟΥ̓ Ν Εἰοἢ τγα8 δοϊποπνί οαροα Ὀγ {Ποὶν Θῃμθηλ 68) ἴῃ σομ τ δ 0. 
ΟΥ̓ {8οἱν ἀοοίτπθ. 1,880}γ, 1 [Π6 ἀροβί]68 δηά δνδῃρο δὲ8 μαὰ ἀοϑιρηοα ἰο ᾿τροβα 
ὍΡΟΙ τηδηκιηα, {ΠΟῪ ἡγοῦ ἃ μαννα δοοοιηπιοάαίοα (ποι! λβοἶνθ8 ἴὸ εὐο ἡ νιαυύες οὗ 18 
ῬΘΟρΡΙΘ νοὶ {Π6Ὺ βαἀἀγοββοα ; {ΠΟΥ πουϊὰ ἢανα ἱπαιιϊσοα {8 6}Ρ ραββϑίοηβ, δηὰ πουϊὰ 
ΟΑΓΟ ΠΥ ἢᾶνο νοι θα βαυϊηρ οὐ ἀοἰπσ' ΔῺΥ ἰδίην {παῖ τηϊσῃὺ ΒοοΚ οὐ οἴδημα ἰδ οπι. 
Νοιδίηρ οὗ (86 Κιπὰ νγὰϑ ἀοπθ ὈΥ ἴΠ:6 ἃροβϑι]ε8, ΤΟΥ ἀϊὰ ποῦ δοοοτημηοάδία {86 τ" 
ΒΕΙ͂ν68 (0 (86 αἰΒροβι οἢΒ οὗὁὨ τηϑικὶ πὰ ; {Π6 7 ὈΟ]ΑΪΥ ᾿πρυρποα τπ6 ἰγδα! ]0η8 οὗὨ (δα 
ον8, διὰ (Π6 το] σίου οὗὨ {Π|| (δι |1 168; ἢὸΣ πουἹὰ (πον ϑυβον 86 ἰὰτν ἴο Ὀ6 σ0Ὡ- 
ἰουπάφα τι 1868 ἘΝ ἱ, οὐ 186 Μοβεῖο δαγειμοηΐθβ ἰο Ὀ6 Τοίαϊηοα. ΤὙΒΟΥ βρατθᾶ 
λιοῖ {Π|| σογγαρίϊοιβ (μδὲ ργανα θὰ ἴῃ {86 {}π|68 : {ΠΟΥ δουρῆὺ ποῦ ἴο οἰοίμα ὑΠοὶν 
ἀἸἰΒοοῦΓΒΟΒ. ΟΥ ἩΓΙΏΘΒ ἴῃ {π6 αἰἰκαοῖίνθ σα οὗ δυπιδη οἰοαυθησο, ποὺ ἀἰὰ {ΠΟῪ 
δια γ [86 ῥαβϑίομβ οὗ {μοῖνγ μοᾶγοσβ. Ὑ ου ἃ ρογβοῦβ, ἀ6] δ γδίοὶγυ σοηΐδα γαίης 
ἴο Πῆροβα ροὺ ἴα που], να ρυγϑυρα ἃ σοπάυςϊ 8ο [016 οδ]ουϊαϊο ἴο βθοῦγθ 
ΒΌΘΟΘ88 (0 {μοῖν ἀοβίσῃβ» Απὰ 88 (᾿Ἰὸ ουδηρο! σα] ἰδίου Δὴ8 γα ὨϑῖΉΠ 6. ἀδοοϊνοά 
ΠῸΡ ᾿ππροβοά Ὡροὴ ὑδοηηβοῖνθθ, ποὺ ἀἰὰ ἀθοοῖνθ οὐ ᾿ἱηροϑ6 Ὡροὴ ΟἰἤογΒ, 80 πρὶ} Ὁ 
οου]ὰ ὑΒ6Υ Βανθ διισοθββί ἢν σαντα οἡ βυοἢ ἀρορὶῦ ΟΣ ᾿πηροβί(ίοιν, 16 ΛΠΟΥ μδᾶ Ὀδθη 
ἜΥΘΙ 80 100}} ἀἰϑροθοά οὐ ἀθεϊιουβ ἴο ἀο ἰζ. ΕῸΓ, 88 ψἍὙδ αν δἰτεδαυ μαὰ οἼσδϑίου 
ἐποϊἀθητα!ν ἴ0 γϑιματκ, {Π6 ἴδοί8 γτεοογἀθα ὈΥ͂ ἔπιθι γοσα ρεδίϊο ἔβοίβ. ΤΈΘΥ ΜΓ ΓῸ 
ποῖ ἀομθ ἢ ἃ σοῦπορ, ὑθαΐ ΡΟΥΘ ΟΡΘΠΪΥ ; δπα τ ΓΘ ΟρΡΘΩΪΥ τοϊαύθαὰ Ὀοίοτα 4]} 
τηδηκιηα. ὙΤΠΟΥ ποῦ ἀδοϊαγοα, ποῦ τη γον ἴο {π6 ἱφπογδηΐ δηὰ 1ΠἸοραῦθ, Ὀὰ ἴο 
τηθῇ οἵ ἰδαγηΐηρ, ἰοἴϑαγα, βασδοὶγ, δηα ρόνογ. Ὑδουβαπᾶβ σοι Ἔχϑιηΐμα (86 ὑγυτἢ 
οὔ ὑπο ὶν δίογυ, δηὰ "γϑῦθ ἀποὺ ΟὈΪ σας Οἢ8 0 Θχαιηϊηθ ᾿ξ : δηᾶ, Ὁ 1ε μδὰ Ὀδοα (αἴ86 
ἴο τούεϊα ᾿, ΤῊ ᾿ρογίλησο δηὰ βίγδῆροηθθβ οὗ ἰ86 δα )θοῦ [ἢ8 δῃηπουπορά ποιὰ 
πδίαγα! "γ Θχοϊία συγ οδιυ : δηα οἡ (818 δοοουῃῖς ἰδ πουϊὰ σοτγίδί]Υ Ὀ6 δχδηηθὰ Ὁ 
ληυΪ ἰπᾶ68. ΙΓ 186 τοροχὶ οἵ (86 Δροϑβϑὺϊθβ δῃὰ δνδηρο ἰδίβ δὰ ποὺ θδθθὴ ἴτυθ, Κὕ 
σπου]ὰ μαναὰ Ὀδοη (86 πηοϑὺ τἱ ἀϊουϊουβ {παὺ σΔη Ὀ6 ᾿ππμαρτιηοά, [Ὁ 1Ὁ Ἰοϑγὸ ἴτυσ, 1 τῊϑ8 
1: πιοϑῦ ωρογίδηξ [μδ΄ ὄγϑὺ βουπάθὰ ἴῃ 18:6 ΑΓΒ οὗἁὨ πιοτίαἰβ. Ηο τηυβὺ ᾿πογοίοσγα 
8 ἃ δίγδηρε πηδη ἱπάθοά, σῖὸ οοὐὰ ἤσαν βυσἢ {πίησβ τορογίθα δπὰ σορθδίθαϊγ 
δεϑογίϑα (ἰπ π]ιδίθυον ᾿Ἰραῦ ἢ6. παισὶ σομβι ον (Π6πι|), πιϊδουῦ ᾿ηνοβυ σας ἰδ6 
ἀγα οὗἨὨ ἴ6πι, 186 στουηάδ οἡ ψ μοι {Π6 τερονῦ ψγἃ8 τηϑδᾶθ, δηὰ {6 δνυϊάθησα ὈΥ͂ 

ΑΒ ϑαίπι Ῥδὺ υρρταϊἀοὰ (6 ΟΕ υγο αὐ Οοσίηι, Ηοθ 1 Οὐχ, χὶν. 
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πο ἰδ τγὰ8 οὐπβιτηοᾶ, 80. ἌΓ, Βονον ον, ΟσῸ (86 ΔροΟβιῖ6Β ἴγοπὶ Ὀοίηρ οἰποῦ 
ἀοοοιγοα ἐμοηιβοῖγθϑ ΟΥ ἀδοοίγυοβ οὗ οἴμοσβ, ἐδμαΐ, 

[ν.1 Οἱ 186 Θομέγασυ, [ΠΟῪ ὙΓΕΓΘ πηθπ Οὗ ἐλο εἰγϊοίοσί ἱπίοστίέν ἀπά 
δἰ ποεγὶγ. : 
ΤῊ 18 ουἹαἀθηὺ ἔγομι {Π6 βίγ]6 δῃα τωδῆποῦ οὔ ἐμεῖν ψυϊτηρθ, τ οὶ 

ΓΘ σμαγδοϊοσιβθὰ ΟΥ̓ {86 τηοϑὺ τὶρια ᾿πραγ Δ} ΠΥ πὰ Πα 6] 1γ. ΤΉΡΥ 
ΘΟ, ποῦ ΔΙ ἸουΒ οὗ Ὀθηρσ Κπόνπ ἰο {86 νοῦ ὈΥ {πεῖν τυ ἴησβ, 
δαΐ τύοίβ ΟὨ]Υ͂ ἃ8 {Π6Ὺ ΜΟΓΘ ἱπαἀυοθα ΌὈΥ ΠΘΟΘΒΘΙΥ, ἴῸὸγ {πΠ6 βῃγίμΠοῦ 
Ρτοραραίίου οὗ 86 (ἀοβρε].} ““Α δβίἰδίιανυ ὑοσκβ ὩρΡΟῺ τράγθ]6 ; δη 
᾿ἰϑύοσιδῃ ἀροη ἔδλοίβ ; Ὀοίῃ οαὐ {ποῖ ἴο ὑΠ6ῚΡ (ΆΠΟΥ, δηᾶ ρατὰ οδ 4}} 
ἐπαῦ νν1}]] ποῦ βοῦνϑ ἴὸγ ὑμὶν ρυσροθο. Τδθ νυιίουβ οὗ {86 Νὰ Τοβία- 
τηδηΐ βίδηα Υϑ Υ ΚΑΌΪΥ οἷθδν το {Π18 Ἰτηρυϊαίοη.ἢ 

ΤΈΏΘΓΘ ἰβ8 πὸ ἘΤΕΡΑΤΕΙΙΟΙ οὗ Ἔνθῃηίδβ ; ὑπο γ6 ΔΓῸ ὯὨῸ δύ] γα ΠΒ᾽ ΠἸΟῚΒ ΟΥ ΦΟΠΠΘΟΙΪΟΙΒ ᾧ 
0 86 σΠΑΓΔΟΙΘΥ ΟὗἨ ΡΘΥΒΟΠΒ ἴο 6 ἰηἰγοαιοθα ; Π0 ΓΘΗδο(0Π8 οἡ ραϑὶ δοίΐοηβ, Οὐ οἁ 
186 δυύμογβ οὗ (βὸπὶ ; ΠΟ ΘΧουθο8 ΟΣ ϑΔροϊορίεθ [Ὁ δυο (Βίηρα, 88. ἃ τυυί του τοϊρηῖ 
ῬΓΟΔΟΙΥ ἔογοβθο πουἹὰ ββοοῖ δηᾶὰ αἰβίιγ Ὁ 818 ΓΘΔάΘΙΒ: ΠΟ ϑρδοίοιβ δὐί βοθϑ, πὸ 
Ρἰδιδι Ὁ]6 δυρυτζηθηίδ ἴο δβοὺ οὐ ἃ ἀουθ ἃ] δοϊΐοη, δηὰ σγϑοοης δα ἰ ἴο βοπηα οἵου, ΟΥ 
ἐο {86 Ἑσπγδοίον οὗ π6 ρϑγβοὴ (παὺ αἰὰ ᾿ξ. [ἢ δῃοσί, 1 ἀοθβ ποὺ Ἀρρϑδῦ {{πδὲ ἰδ νοῦ 
οηίογρα δα τηϊηβ οὗἨὨ ἰπ686 τ οσ8, ἴ0 ΘΟ, ΒΙΩΠΘΥ ΠΟῪ ἐμ }8 οὐ {Π6 οΟὐον δοΐϊοῃ που]ὰ 

ῬΘΆΓ ἴο πιδηκιηα, ΟΥ νυ ηδλὲ Οὐ] οίϊοπα τσ 6 ταϊβοα ἀραίηδί ἢ. Βαΐί, πη δβουὶ δὲ 
Ι αἰἱοπάϊηρσ ἴο δι ἢ 8 σΟὨΒ᾽ ἀΘΓΆ ΠΟ, ἴΠ6Ὺ ἔν 186 ἔλοῖθ ὈοίΌτγο {86 ποῦ], δ πῸ ρδΐῃϑ 

ἴο 1ΠΣπῖς ν᾿ Βοῖ μου Β6Ὺ ΜΠ1 ἀρρϑαῦ ογθαϊ0]6 ΟΣ ποῖ. 1 (μ8 τοδάδυ νν}}} ποῖ ογοάὶς 
ἘΠΟΙΓ ἐΘΒΌΠΠΟΠΥ, ἱπογο 18 πὸ ποὶρ ἴον [ὃ : {δον {611} 186 (συ ἢ δηὰ ποίη αἶδο. 
Οὐθαίου ΠΠΆΡΚΒ οὗὨ β᾽ ΠΟΥ (ἢδη [686 10 18 ᾿ροβϑ 016 ἴο πᾶ ἴῃ δὴγ δἰδίογϊςαὶ σοπὶ- 
τη 5 Πα ΔΥῸ οχίδπί ; δηὰ ΤΠ6Ὺ βῆον (παὶ ΧΠῸῪ ΡῈ] 86 α ποίησ ἴο {πΠ6 που] 

αὖ τι βαῦ (Βογ ὈοΘΙΙανοα {μοπηβοῖνεθ. ὙΠΘΥ ΠανοῪ δἰϊοιπρῦ ἴο δϑίρη! ἢ {πο ὶν γβά θυ, 
διυιὲ ὉΠΙ ΌΣΤΑΪΥ Θηἀσανοῦν ἴο ΘΠ] σε ίθη δπαὰ σοηνίποα ἔμ 6 πὶ: Τορβάγ 1685 οὗὨ ΓΘ Βο  ν θδ, 
ΒΟΥ 866 πὶ Θηρτοββθα ὈΥ {86 ἥλιο ὑγα 5, τ Βίοἢ ὉΠῸῪ Ἰγ ΓΘ σΟΙ 89] ΟηΘα [0 ὈΧΌΤαι}- 
φιῖο. ἸΘῪ ἀο ποῖ ἀἸββοηθ οαγίαϊ πη οἰγουιπιβίβηοοϑ ἰῃ {Π6 16 δηὰ βδυσιηρε οὗ 
ἐἰεῖς Μαβίου, σοῦ παν ὯῸ ὑβπάθηοῦ (0 Θημδησα ἢ18 ΡΊΟΥΥ ἴῃ (Π6 ἀγϑβ οὗ (89 
πουϊὰ : 50 ἢ ΔΓ6 [Π|6 ἸΟῪ ΟἰΓΟ τη ΘΓ ΔΉ 068 ΟΥ̓ [18 ῬΑΓΘΠ (8, ---- {16 πιο 8ῃ δοσοιητηο [008 
οὔ Βῖ49 ὈἰγΊΒ, --τ (μΒαῦ τ βοὴ 6 Δρρϑαγοὰ ρυῦ] ον ἴο (86 του], [18 ἑονϑιηθη δῃ ἃ ΠΘΆΚ 
τοϊμεἴοη 5 ἀδϑρίβοα δηα τοϊθοϊθα Ὠ]πὶ, ---- (Βαϊ ἔδυ διγοησ [18 (ΟἸ]ΟὝΤΟΥ8. ΘΓΘ ΠΠΘ ἢ 60ῃ- 

ἰσυοὰβ [ὉΓ πϑα ἢ, αἰσηϊγ, ΟΥ̓ Κηον]Θαρο, ---αῦ 0Π6 τυϊοτα, {Π6 βου ῖϊθθ5. δηᾶ 
ῬἢδΡΊΒΘ 65, ἀϊβονυποα ,18 ργοιθηβίουβ δη ἃ Ορροβοα δἷπι σΟὨ  ΠΌΔΙ]Υ, ---- (Πδὺ βοῖηθ, ττῖο 
ἴοτ ἃ ὑϊπιθ Ὁ] ον θα ἢ, δου σαν β ἀσβογίδαὶ Εἰπι, ---- {πᾶῦ 6 τγὰβ Ὀαϊγ γα ἱπίο 1Π6 
Ἀβηαβ οἵ {86 δἰ σ ἢ ῥσὶθϑῖβ δηεὶ τυ ϊογα ὈῪ οὔα οὗ ἴπ086 τνδο πδα Ὀδθη βοϊθοίθα ἴον δἰ 
οοηβίδῃδ σΟΙΏΡΔΏΪΟΏΒ, --- 8ηἃ 1ἰδδὶ 6 γγα8 ογυς βοα ἴῃ [86 τηοϑῦ Ἰστιοπη ηἶου8 ΠΠΒΠΏΘΕ 
πῖτἢ το ππαϊοίδοίοσα. ΠΑ {Π6Ὺ ὈΘΘπ 8] ]6ηδ σοποογηΐηρ Βυ0ἢ ανθηΐβ, {πο ὶν δάνοῦ- 
ΒΑΤ]Ὸ5 Π5ΒΌΣΘΟΪΥ ΠΟΥ σου] πᾶνο ἀἰϑοονογθα ὕΠθπὶ, ΠΟΥ, ΘΟηΒΘΠ] ΘΠΕΪγ, αν ἔβκθη 
ΔΏΥ δἀγνδηΐαρο οὗ 6. ΤΟΥ Πᾶνα, βονσονου, ποΐ [8116 α ἰο τοϊδῖθ {6 πὶ τυ ἢ 8}} {πον 
Βιϊπἴοδῦ οἰγουτηδίδησοβ. [πιροϑίουβ ποι]Ἱὰ οὐδ εἶν δᾶνα δοίθα αἰ βγη  ]γ. ΒΟΥ 
που] ὰ οἰ ὍΠ 6 Γ Βανο καρ ὉδοΚ δυο [Δ08 ἃ8 ΔρΡΡΘΑΓ 80 ἀἰϑγϑρθοίαὶ ἴο {μοὶ Ἰθδάθν ; οὐ 
πο γ που πανο οηἠδανουγοαά ἴο αϑϑίστι βοπῖο σϑ86 ἴῃ ΟΥΘΙ 0 οὈνίαιο ΔῈ Ὀπα ἱπι- 
ῬΓΘΒΒΊΟΠΒ {παῦ τηϊριῦ αΥῖβα ἴγτοπι μοι. ὍΠΟΥ ποῦ ]ὰ δηΐον ἰηΐο 8 ἰδθουγοα ἀρίμ! οὗ 
186 106 ]]6οῦὶ ΠΟΥ ὨιθΠ 8 ΟΥ̓́ΠΊΟΓΆΪ Θχοθ ἰθ πο 68 οὗ ὑμοῖν Μαβίοσ. Βυὺῦ (86 ανδι- 
δα 518 ἂο πὸ ϑυοἢ της. ΤΟΥ υἱοῦ πὸ ἸΟΙ͂Υ ἘΒΗΟδῚ ΠΕΡῚ ΠΟΥ ῬΥΟπουΠ06. 10 
εἰοαιιθηῦ ΘΠ ΘΟΙΔ ΏΤΏ8. Ἴμον ἀορατγὺ ἔγοπι {Π6 οοιποη ᾿ΐπα οὗὨ Ὠἰϑίογιδπ8, ἀνὰ ρῖνα 
ΔῊ ἈΓΓΪ658 ΠΑΓΤΑ ΤΟ ΟΥ ΘΥΘΥῪ ΟἸΓΟΙΙΩΒίβποο, ΒΟΤΘΥ͂ΘΙ ΒΡΡΑΓΘΏΓΥ μένου ΓΔ Ὁ ]6 ἴα 
ἐμεὶγ ΔΜ αβϑίου, δηὰ ἰδανα {Π6 γα ἰο βαρροτί 186], - 

Ασαϊη, τ θη ΤΒ6Ὺ τοϊαΐα δγ οὔ 86 πιϊγμοὶοβ οὗ 6811. ΟΠ Υἰδῦ, [6 Υ δΔηποῦηοθ {μ6πὶ 
τ [86 384Πὶ6 ἀἰβραβδβίομαϊθ σ00]}}688 88 1 (867 δΒαάᾷ Ὀδθη ΘΟπιηοῃ ὑγδηΒϑοί 08 : 
ΒΑΥΪΏρ ὨΟΙΠΐηρ »χεσιοιιδίν (0 ταῖϑα οχρϑοίδυοη, πον, αὐεν ἐῪλθ τϑοϊαξ ΟΥ̓ ἐλόπι, ὈγθαΚ- 
ἐπρ οὗὖῦ ἰηἴο Θχοϊδηγαίίοηβ, θυ ἔθου ἰοθαᾶνα ὑπ6 τόδ ον ἴο ἄγαν ἷ8 ὑνῃ σΟΠΟἰ βίοι. 
1.68 Βα οοπίουπά τἀπὰ ἰτϊυμρῖ Οὐ ν δὶ8 δπθιηϊθθῦ 86 866 ὯῸ βυπιρίοιῃβ οὗ 
οχυϊαιίίοη. 18 ἢ ἴπ ἴΠ6 ἰονγοϑὶ ἀἰβίγθεβ δ Οὐ {ποὶγ ραγίϑ νν8 οδῃ ΤΟ] ]οοΐ πὸ (ΟἸΚ6ΠΒ 
οἵ δαγ, οὗἁὨ ρστίοξ, οὐ ἱπαϊρτιαϊίΐοη. 1)0 {ΠΟΥ τϑοοσὰ Εἷ5 σίνίηρ οὗὨ βίῦ τὸ {86 ὈΪ1ηἃ, 

δ Ἐπβοῦίι8, Ηἰϑι, Εςς]. 11Ὁ. 11}, ς. 28. 
κ 
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τοβίοσίηρ [86 ἰΔπι6, [6θ]Ὡρ πιδὴγ ὑμουϑαπᾶβ (ἢ ἃ ἔδνγ ἰοανθθ δῃὰ ἤβ[ιθβ, σαἰ πιὶ πα 
186 ταρίηρ 868, δηὰ δνϑῇ γϑϑίηρ (86 ἀραὰ Ὁ ΤΉΘΥ δβθθπὶ ρογίδοι  Υ σαὶ πὶ δηἃ ἀπουη- 
οογηθά. "ἴο {86 πᾶστδίθ ἢῚ8 σ ϑυσσθοίοη 8Πα δβοθηβίοη ἢ ΟΥ̓ ΔΌΓΙ πὸ οχ- 
Ρἰδπαίίοῃ οὗ δῃγ αἰ ἘΠ. Π0168; ΤΠΟΥ ΠανῸΓ ΟΠῸΡ 8 βἰηρὶα δγραπιθηῦ ἰ0 οηΐογος ὑμῖν 
ογϑαϊῃ ; ὑΠ6Υ ἰθανα (86 Ῥάγο ἔδοίθ 10} (ΒΟΙ͂Γ ΤΟ 6γβ, γῇ0 πιδγ γϑοθῖνα οὐ γοὐθοΐ (Π6 πὶ 
85 86} ρίθαϑθ. [1 ρογυδβίηρ [86 δ }0}6 δῃη ὑπδαογποα παγγαίνοϑ οὗ [ΠῸ Ἔνδηρο ἰδίβ, 
10 18 ἱπηροβϑι 016 πού ἴο ἔδοὶ (Βαὲ (86 ρυγροτὶ οὗὨ ἐοὶν τυγὶοἰπρ' νγὰδ 20 ὅδαν" ισίέπδε5 οὗ 
ἕλε ἐγιίλ. 

Τῆς οοπάυοί οὗἨ 6 ονδηρο  δὲ8, τη δροακίηρ ΟΥἨ {ΠΕ ΙΓ ϑποιηΐθβ, 18 ομαγβοίογιβοα 
Ὀγ (μ6 881η6 βισι κίησ ἰμίθστιγ. ΟΥ̓ 4}} ψβὸ "γεῦθ ὀοῃοογηθα πὶ [μ6 ρογβθουί!ου δηὰᾶ 
ἀραὶ οὐ ΟἸγῖβῦ, [86 Ὺ τηθηύου ΟΥ̓ Πᾶπιθ ΟὨΪΥ {16 Ὠΐρ ῥυϊοβδῦ Οδιαρῆδθ, δὰ μἷ8 
οοϑά)αϊος ΑμηΔ8, (16 Εοιηδη ῥγοσυγαίον ἘῚ]δύθ, δηὰ (86 ἰτεβοδογουθ ἀἸδεὶρίο 688; 
δοδιιβθ {Π6 ΒΌΡργθβϑίοη οὗ {ΠΕΣ Ὡδπιθ8 ποι ἃ Βανα ᾿τπραἰγοα 06 ον άθησα οὗ {ποῖν 
ἰβίοΥΥ ἴο ροϑύοεγ. Νού {86 8] ̓ σμίοϑι {ἰποίυτ οὗ ραγίγ-δρίγῖῦ ἰ8 Οὔβοσνδο]α ἰὼ (86 
Ὠοΐο6 ΟΥ̓ {686 ΡΟΘΥΒΟΠΒ; ὙΠῸ ΔΓΘ ὈΔΓΘΙΥ πηθηϊοηθα πιοὰῦ σοΏβαγα δηά πἰ ποι 
Τοβοηϊηθηξ,. Τα ορίτμοῖ αἰϊδομοὰ ἰο 885 ὈΥ 411 [86 ουδῃσο ἰδὶθ (ὁ παραδοὺς, ισλο 
εεἰϊοογοά ἀΐπα Ἡ0,) 18 Ἔχ ρσθβδϑῖίνε οὐὗἩ {Π6 βἰπιρ]6 ζποῖ, γαῦθο ἔνδη οἵ 8 ΟΥ̓Δ ΏΔΙγ ; 
ΜΒΙΟἢ που] ἸλογΘ ΔΡΕΪῪ Ὀδ βγη! βθα ὈΥ προδότης, ἐγαϊίογ, 85 6 18 δἰγἰοὰ οἢ οὯ6 
ΒΟΪΑΓΥ οοοδδβίου. (1μὐἶο γἱ. 16.}} 

Ευγίμογ, Ὁ 18 ποσίν οὗἉ τοιηδυῖ, ἐπαὺ (86 δυδηρθ] οι] Ὠἰδίοσδηϑ 
ῬΑΥ 20 τοραγα ἰοὸ ψγμαῦ Οὐμ ΓΒ μδα δείογδ τυ τ6ῃ Ομ [ἢ6 Βᾶπι6 δι] οί, 

“Ἡδὰ 86} νυϊτὕθῃ ἷπ οοποογί, πὰ πὶ} {π6 ἀϊγθοῦ νον οὗ ῥγοπιοίίηρ {88 βαπι8 
δδι186, ἴΠ6Υ που]ὰ πᾶνο ἰδοῦ ὈΤΌΡΟΡ οἄγΘ [0 δᾶνα ῥγΓΘβοσυ θα βοῖηθ ὉΠ} ΌΣΙΩΠΥ ἱπ 
18οἷν ἀυτδησοιμθῃξ ; ἴο δανο ϑυρροτγίθα {Π|6 ϑᾶπι6 ἔμοίβ, δῃὰ ποῖ ο βαγνὰ οοῃϊζδαϊοϊοά, 
ἴῃ ὑπο ὶν ΠΑΓΥΘΙΟΏ, ΔΩΥῪ ΟΥ̓ {8086 ἴμοῖβ ΟΥ̓ αἰγοιιηβίδηοοβ (Πδὺ μαὰ Ὀθθμ σοοογάθα ὈΥ͂ 
Ἐδοὶγ οΟΠ]Θασιι68 ΟΥ Ποπᾶβ. Βιῖ ᾿ ΔῺΥ ὁπ6 ν|}} τοδὶ, ὙΠῺῈ διθπιίου, ὑἐμοὶγ βονοτγαὶ 
δι᾽ ϑίοτὶθθ, 6 ν7}}} πὰ 4 ἀ! βδγθποο οὐὗὨ διυγαησοιηδπῦ, αἰ δγοηὶ ἔβοϊθ δπα οἰγουτηβίδηοοϑ 
δ'δὸ Ὀσουρσιῦ ἰὈσναγὰ Ὀγ αἰ ἤδγθης [ἰϑύογίβηβ, (Π6 βαῖλα ἴδοις αἰ ογθμγ ἰο]ὰ, δηὰ 
ΤΩΔΏΥ ὑμίηρ8 80 αἰίογοὰ δπὰ οἠδησθὰ ἴῃ {πο ὶν αἰ δγθηῦ το  δυϊοη 8, (μαὺ γ76 Δ.Ὸ 80Πη16- 
{Ἰπγ68 δἱ αἾ,. ἴο ἀφο θγπμ!ηθ, ποθοῦν ἴδ Ὁ6 ἴῃ το ΠΥ {86 βαπια ἴδοὶ, ἐμαὶ ΔῊ ὑνο ΟΥ 
ΠΟΤῈ οὗ ὑμθπὶ ἃγὰ (6}}1πΠσ, ΟΥ Βοπι6 ΟΥΠΕΙ ΟΠ6 ὨΘΑΙΪΥ ΓΘΒΘΙ]ηρ ἰδ ἴῃ δοπια ἰοδάϊηρ 
Τοαίατοθ. Μαίμον δπὰ ΠΚ6 ρῖνθ τ8 ονοη αἰογοηΐς ροαΐρτοοβ οὐὗἩ Φ6δὺ8 Οτιβὲ. 
ἯΥ 6 πηδηιοη [18 ΟὨΪΥ ἰο βίιονγ ὑπαῦ ΔΘ ἴδν ΠῸ ΓΘΆΒΟΙ ἴ0 ΒΌρρΟΒΟ, ἐμαῦ ἰΠ6 7 πτοίϑ 
πῃ ΠςοἸ] υϑίοῃ ; δηὰ αἶβο ἴο βῆῆον ΠΟῪ ἱπαύοηινα {Π6Ὺ 6 γα ἴο νεδαὶ οἴ 6 γ8 μι τυτι το 
οα ἴδ6 βϑῖη6 Βιι]6οῦ Ὀθίογο, ΕΟ. Δρροαγβ ἴἰο Βανα συγ ἴῃ τιβδὺ δίγυοκ εἶπα 186 
τηοδῖ ΦΌΓΟΙΌΪΥ, δα πὶ βοοπχθα {16 πιοβὶ ῬΓΌΡΘΥ ἴ0 ἸΏΔΚ6 ἃ8 δοαυκίηϊοα ψ 1} {Π|6 
ομδγδοίο᾽ δηα ἀοοίγίηθ8 οὗ “68ι3 Ομγῖβί. Δ ΠΘΥ Δ΄Θ ΟἾΪΥ ΘΔΓΘία] το ρῖνα {θην ΡΟΙ 
186 Ἀαβὺ δι βοσιγ, οἰἴμοῦ ἔγουι {Ποῖ γ οὐ ΡΟΥβοη] ον ]θᾶάρο, ΟΥ 88 {6} Βαὰ {Ππ6πὶ 
ἔγουλ ἰἰοβ6, τοῖο “ηοπι ἰλδ δερίπηί πα 0678 οψοοιυϊ 8865 απᾶὶ πιϊπίϑέογ ΟἹ λα ισογά. 
1 κα μοπεϑὺ δηὰ ΖΔ} }}{Ὁ] Βἰβίοσϊδηβ, ΠΟῪ δγΘ σοηοογηθα δοου ποίμίηρ Ὀὰϊ 186 
ἴγυῖ. [Ιἢ {πο ῖγ ἰβύογιθδ, γοι τθοὺ τ }.80 ΒΌ ἢ ϑοσουηΐβ ἃ5 γοὺ ΙΏΔῪ πδίυΓΑΙΪΥ 
Ἔσχροοὶ ἔγοπι ἀἰ θσθαῦ ΟὈΒΟΓΥΟΥΒ ΟΥ̓ (ἢ βᾶηθ ἰμοῖ. ΝῸ ὕπο πηϑῃ οὐ θαυ) σβρδοϊῦ 
Ἴδὰ κι ἐμ ρα ΘνΘΡ γαῦ γοϊδίθα {88 58η16 ἤλοῦ ῥυγθοίβὶ Υ ἴῃ {{Π|6 δΆπι)6 ηβηηον δηᾶ 
σνοσά9. Ὁ Βουΐῦ 0116 δι} Ά}1680 ργο) ἀἴο6 ΟΥ ραν, δηα τ ἢ 0116 δυγιοἰθϑὲ τοσαγὰ 
ἴο ὑγας α, ὑΠ6Ὺ Μ{11 σῖνα γου (Πμ6 οἰ Γουπηϑίδηοοδ οὗἨ [Π6 88πὶ0 δοίΐοῃ ν 1} ΘΟμβι ΓΑ Ὀ]6 
ἀϊθβδγοηοθ." 

ΤΊ6 ΣΟ ΠΟΘΒ, {μθη, ΠΟΙ τγ Πᾶγθ ἃ τἱρῃῦ ἰο ἄγαν ἔγομι {Π18 δρ- 
Ρᾶγθηῦ ὨΟΠΘΒΟΥ ἃπα πη ρΑΥ Δ} ὺ οἵὁἨἉἁ {86 βδογϑᾶ Ἠϊβίογίδηβ ἃ, ΕἾγχϑί, 
{πὺ {86 (ἀοδβρϑὶ θ6ᾶγβ 41} {π6 τράγκβ οὗ ἃ ἰγὰθ ἢβύοσυ, δῃηὰ {παὶ {6 
αἰ βδγθηοθθ δηα ἐγ ῆϊπρ ἀἰβαστοθιηθηΐβ διθοπρ {Π6 ᾿ἰϑύογίδηβ ἃγθ ἃ 
Βίχοῃρ; δου άθησο οὗ {Π6 γαίῃ οὗὁἨ [πΠ6 στ ποΐθ. [0 18 τηυοῖ τλοτα ΠΟΙ ἴο 
Ὀ6 ἰγ6, τμ8η 1 (86 ψ0186 δα Ὀδθη ἰγαηβιαϊυ θα ἴο ὰ8 ΟΥ̓ 8 δβίῃηρἠθ 
πτϊύοῦ οὗἨ {μ6 στοδίθϑῦ δΌ}1 7. Βθοοπαϊγυ, ὑπαὶ (Πουρἢ 6 ταθϑῦ 

δ ΤΠΘ δγρτιπηοηῖ, ΠΟΙ ὨΘΟΟΒΒΑΓΙΪΥ ἰγοδίοα Ὑῖἢ ὈΓΟΥ ΤΥ, 18 Ργοβοσπίοα δ᾽ σΟΠΒΙ ἀΟΓΘΔΌΪΘ 
ἰοησιν, δηὰ ἰπ [ἢ ὙΟΥΥ͂ ψΟΓ8 οὗὨ ἴΠ6 πηοδῖ ἰραγηοα ἀοίοηογβ οὐ ΟἸ τ βιϊδη γ, ἰῃ Με. δίιρ- 
ΒΟη δ [πίογπδ] δηὰ Ῥχγοβαπιρίϊνο Ενϊάθησοβ οὗὨἨ ΟἸ γἰδεϊδηϊγ, ρΡ. 126---142. 



ΟΓ ἐλιε Οἰά απὰ Νειο Τοείαπιοηέε. 136 

αἸἤἴογθησοδ δηᾶ αἱ ου 1168 1 {Π6 τοϊδίϊοη οὗ βοὴ τηδίοσίαὶ δοίϑ, γοῖ 
ΠΟΠ6 οὗὁὨ ἰδοδθο αἰ βῆου 165 αθδοῦ [86 πηδῖη ὀαιβθ, ΟΥἨ [26 Ἰοδαϊηρ ρΥ]η- 
εἶρ]6β οὗ οὔὖὺῦ τϑρίοη. Υγ6 αἵ Ἰϑν ἴῃ {π6 []} ροββϑββίοῃ οὗ 8}} {Π|686. 
ΤΟΥ͂ 411 αστοο ἐπαὺ “688 ΟἸγῖϑῦ νγὰ8 ὩΡΟῚ (818 φαγί, ἰμαῦ Π6 γγὰ8 ἃ 
ἀϊνίπο ὑθδοῦθῦ, δπα 8 σγϑδῖ θχϑρ]6θ, ὑπαὶ μ6 ἀϊ6α δηὰ γτοβα ἀραὶ. Οἱ 
ἐπ ΘΟΒΥΓΆΤΥ, δα ἰΠ6Υ Ὀ66ῃ 411} ὑμ] ΟΥπλ ἴῃ ἐπ 6 Ὁ Πδσσαίιοη, νγα βδου]ά 
Βαανα δα ρσοοά ολυδ6 (0 Βιιθροοῦ ἔγαυα δηά οο]]ιδίοη. Η δα {Π6γ ἴῃ (ἢ6 
ΤΟἸδῦ οη οὗ ΘΔΟἢ ῬΑΓΓΟΌΪΆΓ ΒΟΓΙΏΟΏ, ὈΓΆΨ ΘΙ, πα σγοαΐ ἡγουὶς, ΟΧρτθββοα 
{ποι θ6] 68 1ἢ {Π|6 ὙΘΓΥ͂ Βα] 6 ΜΟΣΒ, σου ]α ποῦ πῃ 6] Ιου ῦβ ἢᾶνο ἔουπά 
δοοῦᾶ οαὐκα ἴο αἰΐαρθ, “"{πΠ686 τθῃ ΑΓ ἼῸ πιοῦα Ὀυῦ ΔΟΡΥ Βί8 Οὗ 016 
ΔΠΟΙΒΘΙ, ἃ ΘΟΠΡΑΠΥ͂ Οὗ πιθη πα ογ {Π6 ρσχοίοπαοα αϊτοοίίοι οὗ (16 Βρι!τιῖ 
οὗ γαίῃ, ᾿πηροβιηρ ἃ πηοβῦ ᾿ταρυάοηΐ ἔγαπα οα {πμ6 πο ]α Ὁ 

ΤΒοδα αἰ ἴθγθηοθθ ὈθΑΓ 41} (Π6 τρᾶγκβ οὗ σδηάουγ, οὗἩ Βομοβίυ, δηα 
τα ορτγ. Υὸ πον ἔγου ἴπθη, {παὺ «688 (γδῦ νγὰ8 οἡ {Π|18 θαυίῃ, 
{παῖ 6 σψτουσῃῦ ρστοαῦ σοῦκθ, {πᾶ Π6 ἀ 6] νοῦ σοι γ ΚΑ Ὁ]6. ῥτὸ- 
Ῥἤδοῖθβ, {μαὺ 6 ἀϊοα ἀπα στοβα δραῖῃ, {μα΄ Πῖ8. αἀ18610168, Ἰπιηη θα] ΔΕ] 
ΔΙ͂ΘΥ 18 Τοβιυστθοῦοη, σι ΠΥΙη688 ΟἸΩΥδΟΘα ἢ18 οδιι8θ, δ8η6, ἴῃ 
ΟὈδα οηοα ἴο μῖ8 Ἰαϑὺ δοϊαπηδηάϑ, ψϑηῦ δηα ὈηρίϊΖοα 411 παίΐομβ. Υγ8 
Κπον, ἴῃ ββοτί, (δαὶ 6 Ὀγουρ)ῦ 116 δηα Ἰπηπιογίδ! εν ἴο ἰσῃῦ, δηά 
Ῥἰδοθα οὔγ βορθθ ροη Π6 θοβὶ ουιπάαίίοη. [μοὐ [Π6 Ἰἰοαγηοά, Π θη, 
Βοί(16 [6β8ο βυρροβοα ἀϊ βΈΓΘη Θ8, δῃα 1οὐ ον ]6γ8 ἀἰϑραῖα δοουῦ ἀανὶς 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙΒ 8ηα ἀβΓΚΟΥ ἰδησδίβ, Μὸ Μ11] ΠΟΙ ἔμϑῦ ὈΥ [86 τηδῖη Ρ1]]Δ ΓΒ ; 
8η6 1 (86 ποιὰ 1.861} βου ὰ δίῃ, {π6 86 ψ}} βυρροῦγῦ 8; {818 16 ΟὉΓ 
ΟΥ̓ δῃα τοϊοϊοίησ; ἴῃ {π6 δίχθησίδ οὐ (818, ἰοῦ ᾧ8 τράγο ΟἸΑΓαϑ 
ἰοναγβ μοανυθη. 

1, ἔγοτα {π6 δοῃβιἀοσγαίοη οὗ {88 παγσγαίίνϑϑ οὐ (6 δυδηρο θα] ἢ18- 
ἐου 88 δοῃοογηΐηρ {μον Μαδίοσ, χα ργοοθϑᾶ ἰο ψβδίθυεν 18 γτθοογα θα 
ΘΟΠΟΟΓΏΪηρ ἐμοιηβογοβ, γγ6 8}}8}} πᾶ 116 βατηθ ἱπίθ τ δα ΗΘ Υ͂ 
ΘΥΘΙῪ ΜΠΟΣΘ ῥγόνα, ὙΥΒ6η Οἴοογο μά οδβηαθά αραϊηδὺ [86 σδρίίαὶ 
ἴδνν οἵ ἀΐδ τλοσγὰ] οοάο -- [ῃαἱ τί ἢ δη)οϊηθα {π6 ἴονθ οὗἁ [18 δου ΠΥΓΥ 
-- ἄγϑῦ, ΕΥ̓͂ 818 ὈΔοκ αγάηθϑβ ἴο Ἰοϊη {π6 σδιὴρ οὗἩ ῬΟΙΏΡΘΟΥ, δηὰ δἴογ- 
ΑΓΒ ΟΥ̓ ΠῚ8 Ῥγοτηρί βυδιηϊβδίοη ἴο {86 ΟΥ̓ΤΑΒΗΥ͂ ΟΥ̓ (οβαγ, τ Πδύ νγ88 
ἐπ6 οοπάποὶ οὗ {παΐ 1] ϑίγίουβ Βοιηδη οα {Π|8 Ῥγθβϑίηρ ΟΟΟΑΒΙΟΙ ὃ 
Βιὰ [ ἔγαηκὶγ οομάθπηη ἔπο86 [186 βίθρϑ, οὐ ἀ14 ἢ δοπίοηύ ἢΙπλ86] 
σὴ ἢ [86 51π|ρ16 τοϊαίϊοη οὗ {μοι  Ηδ ἀἰϊᾷ ποιίμοσ οἱὗἉ {π686 {ῃϊηρΒ. 
Ἧϑ βοϊμδῃηβα 8πά ἀϊβσιυϊδβεα τ6 γαίῃ ; δηὰ δι ρ]ογϑα 4}} 18 νι δηὰ 
ΘΙοαιθπο8 ἴο ρ4]] αἴθ {Π18 Ἰπρ]οσγίουϑ ἀββαγίζοη οὐ 818 ὑυ ΠΟ} }0}68 ἴο πῖπι- 
β6 1 δηὰ ἴο οἴμβοσβ. Ὑγ7γιαῇ ἃ βίγικίησ οοπίγαϑὺ 18 (818 ἰοὸ 16 Ἰπροηαουβ- 
Π688 ΟὗἨ 1Π6 Θνδηρο] 108) τυγιΐοτϑ ΚΥΝ ΒίυαΥ πο αὐίϑ οὗ δυδβῖίοη ΟΥἁ 
ΘΟΠΟΘΑΙ ποθὴ, ΤΉΘΥ ΠΟΠΟΒΗΥ δοκηον)θάρο ποὺ ΟὨΪΥ͂ {Ππ6 Ἰονγηθδδ οὗ 
{86} βίδιοη, θυΐ αἷβο {6 πηθᾶπηθϑθ οὐ ὑπ6ὶγ οὐσία] Θπιρ] ουτηθηίϑ, 
1Π6 Ἰπαίσϑποα οὗ {π6ὶν οἰγουπηδίαπποοβ, {π6 Ἰηνούθγαου οὗ {Π61Γ πδίϊομαὶ 
ΡΓΟ)] 1668, 186 5] οση688 οὐ {Π6 }0 Δρρυθ] θη βίο ἀπο 80 Ἔχοο]]οηῦ 8 
ἰοδοΐον, {Π|ὸ6 νι ΘΑ κηθθ8 οὗ {ποὶν ἐδιτἢ, 186 διμθι(οη οὗ βοιηθ οὗ 186 
ἀἰβοῖρ] 68, {Π|6 Ἰη το ογαηΐ ὑθιαροῦ οὗὨ οἴμογβ, απὰ {Π6 νου] νἱθτνβ οὗ 4]}. 
ΓΠΘΟΥ δνθη 16}} πι οὗ {ποὶγ οονγαγάϊοθ 1η ἀθβογηρ {πον Μαβίοσ ἤθη 
[6 νψὰ8 β6]Ζϑα ὈΥ [ιἷθ Θῃθηηῖθθ, δηα ἰμαὺ δου ἢ1Β ογυοιχίομ ΠΥ 4}} 
Τοϑυτη δα {Π6ῚΣ ΒΘΟΌΪΑΙ ΘΠ ΡΙΟΥΤΩΘὨΗΙ8, ---- [ῸΓ ΘΥΟΙ ΓΘδι ζπῖηρ {Π|086 ΔΟΡΘΒ 

᾿ Ῥορθίαγ Εν! ἀθηοο8 οὗ Νίδίιγαὶ ΒΟ σίου δα ΟΠ γι δι δηΐγ, ὈΥ {Ππὸ ον. ὙΠοπΊΔ5 λίϑου, 
ὈΡ. 418-418. 

κ4 



1856 Ῥύνοοὲ Ἐυέάδοποοδ οΥ ἐλ Οτοαϊδι ἐν 

ὙἘ10ἢ ὑμοῪ Βαα ὁποθ [ὈμαΪγ μου βῃθα, ἀπὰ Δραπάοπίηρ (μα οαπιδ 1 
ψΠΙΘᾺ {πον μαᾶ θθη 8ὸ ἰοπρ' δπραρθα; ποίν βίδπαϊηρ' 411 {π6 ργοοῦ 
{πα΄ Παᾶ Ὀδοη οχῃϊδιθα, δηα (86 σοηνϊοίίοη Μ᾽ ίοι {μον δὰ Ῥδίοτγα 
δηίογία πο, ὑπαὺ «6808 τγὰϑ (Π6 Μοβϑιίαῇ, δπα [18 σϑὶ σἼΟΠ. νγᾶ8 ΠΟΤᾺ 
(αοά. ΤΠΟΥ ταοηΐοη, ΜΓ ΤΔΩΥ αἰἴοοίίηρ οἰγοιμπιδίαποθθ, {π6 ἴη- 
οΥΘα ΠΥ οὗ ομς οὗἁ (Π6ΙΣ δβϑοοϊφίθθ, γῆ. ψγἃ8 ποὺ σοῃυϊηςοοα οἵ {ἢ6 
ΤΟΆΪΠΥ οὗἩ {πεῖν Τμογ ΒΒ ΤΟΒυττθοῦοη θαὺ ΟΥ̓ ΟΟΙ 87 ἀηα Β6Ώ81016 ἀδιηοη- 
βίγχαϊϊζοη. ὙΤΠΘΥ τοϊρσηῤ πάνθ οοποθαϊοθα {μοῦ οὐ ἔλα] 18 ἀπ [Ὁ1Π168 
ἔγοιχ {86 που] ; οὐ, 16 [Ποὺ μαα οβοβθη ἰοὸ τηθηθοη {μ 6, ΓΠΟΘῪ τϊρῇς 
ανα Δ᾽] ρα ρ]αυβ10]6 γθαϑοὴβ ἴὸ βοΐοι δηα Ὄχίθπυδίθ ὑἤθιη, δι 
{Π6Υ ἀϊά πὸ βοῖ {πὶπρ ; {ΠΥ τοϊαίθα, ψιτβουὺ αἰδβρι8βθ, ονθηΐβ δπὰ 
ἴλοίβ Ἰυδὺ 848 ΠΟΥ͂ Παρρθηοα, δπὰ Ἰοῖν τπθῖὰ ἴο βρϑαὰῖ ἔου {πϑηϑοῖνϑδ. 
Ιη ||κ6 τϑῆηθν,  ΏΘη τϑοογάϊησ (ῃ6 ΘΧΟΙΡΟΙΒα οΟὗἨ {Π6 ΙΤΑΙΓΒΟΌΪΟΙΒ 
ΡοΟΥΘΥΒ ΨΙ  ΒΙΟἢ ΤΠΟΥ  γ ϑμαονοα, {Πα Ὺ τοϊαῦβ {{Π||86 δύσῃ] ρ᾽ 
[λοῦθ, τ ἱΠπουῦ ΔΗΥ͂ ΟΥ̓ΠΔΠΊΘἢἷ8. οὗ ἰδηριδρα, ἴῃ 1π6 τηοβῦ οοῃοῖβο δηά 
ΒΙΠΔ0]6 ΔΉΠΟΥ. ΓΏΘΥ ἀο ποίπιηρ, ὑΠ6Ὺ δϑϑαπλθ ποι ῖηρ,, ἴῃ {Π6ῚΣ ΟἼΤῃ 

. οδδγδοίοσ. ἴῃ βμογί, ὑΠ6Υ βρϑαὶς τ βοῇ οογίδιηΐυ, τι ἢ 80 πιο 
βο οομνυϊοίίοη, δηα τ ἢ δυο οΘοηβάθδησα ἴῃ {π6 γα} οὗὨ (μ6ὶν Βιβίοσῃ, 
ἐπαῦ ἀβϑυγοάϊν γ76 68 Π ΠΟ ᾿ΟΠΡῸΥ ἀδρθηᾶ οἡ ΔῺΥ Ὠἰβίοσίδη τυ βαίθνογ, 1 
ψ6 οηξογίαιη {μ6 Ἰοαβὺ ἀου δύ Θομοογηϊηρ' ἐπ6 Ἰπίορτιν οὗ [86 ττϊίοτβ οὗ 
{16 Νὸν Τοβίδιηθηῖ, Απὰ 1 γα οοιηρδγα {πΠ|6}Ὶ του 8 88 λίβέογίαη 
1 ὑπαῦ οὗἃὨ οΥ6Υ ὙΓΠΘΥΒ, )7ἷὲ 8}8}} Ὀ6 Θοηνπορα {μαὺ {πΠ6Ὺ δγο 
ἸΏΡΟΥΟΥ ἴ0 ΠΟΠΘ ΨὴῈΟ δυδσ ψσοΐθ, ἢ τοραγὰ ἰὸ Κηοσ]οᾶρα οὗ ροῦ- 
ΒΟη3, δοαιυδιηΐδηοο ὙΠῸ ἰδοίθ, ΘΔΠΟῸΣ ΟὐὁἨ ἧΙωϊΠα, ΟΥ ΤΟΥΘΓΘΠΟΘ [ὉΓ 
γα} 

1,αϑν, ἴῃ {Π6 ἘρΙ811685 οὗ {ῃ6 Αροβίῖοβ ψῇοῖ μανο θθθμα ἐγϑηβ- 
τηϊξοα ἴο 18, {πθγθ δ΄Γ6 ῬΥΘΘΟΥυ αἱ ΤΠ ΘΠΊΟΥ8]8 ΟΥ̓ ΤΩΔΗΥ͂ ῬΑΥ ΙΟΌΪΑΓΘ 
ΜΠΙΟΝ ἅτ ποῦ ὙΘΙῪ ΒΟΠΟΌΓΔΡΙα ἴο {π6 Εγϑί οοηνοσίβ ἴο (γι βυϊδηϊν. 
ΘΌΘΥ Δγ6 ὑπὸ Τοϑα π688 οὗ (π6 οματο 68 οὗ (α]αίϊα ἰο ἀοραγὺ ἔγομ [Π 6 
ΡΟΣ δηα βαρ] οἷν οἵ [ῃ6 (ἀοβροὶ ; --- {Π6 βοδηάδὶουβ αἸἰβογάθγβ οὗ (88 
οὔτοι οὗἨ (ὑοσγι ἢ τὰ Βομιθ βοϊθη ραγίβ οὗ {παὶγ νγουβῃρ ἢ {π6 οοη- 
(θη {108 Δῃηοηρ' ὑθοῖῃ ἴῃ ὈσΠ 41} οὗἉ {ποῖν ᾿θδοῆθῦβ; (06 ῬΓΘροδίθγοιιβ 186 
οὗ {86 σι οὗ ἰοηρτιθ8, ργοοθθάϊηρ ἔγτοπὶ ΘΠ δηα οβίθηίαίοη ; δηὰ 
{π6 πηδοοομηίδθ!α δοηοοῖίθ οὐὗἨ οἴπουβ, γῆοὸ ἀοροπ θα ΡΟῚ 8ῃ ΘΩΡΕΥ͂ 
ἢ τ Ππουῦ νοτβ, δπα ἃ βροουϊαῦνα Καον]θᾶρο πιποὰΐϊ ἃ βυλίδ0 ]6 
ΠΟΙΥ ργδοίϊοα, γοξουγθα ἰο ἴῃ {πΠ6 ΕΣ 18.168 οὗἩ ΨΔπ168 δηὰ Φοῆπ. ἴὔροπ 
{π6 νγῃο]6, 1Ὁ 15 τηοϑῦ δυάθηΐ ἔγοιλ {πΠ6 ἔποίβ {Ππαῦ γογα αἰβαανδηῃίαρθοιβ 
ἴο ΟΠ γιδὺ ἰμλβο ἢ, ἰο {π6 τυυιΐογθ ὑμοιηβοῖνοβ, δὰ αἷϑὸ ἴἰο {μ)6 ἢγδβι 
ΟἸὨ γι ϑυδη8, ὑπαῦ {Π086 ῬΘΥΒΟῺΒ ἔγουη γοτὰ τγ1Ὲ ᾶγα τοοοϊνθα {Π686 80- 
οουμίθ Πδα 8 ΥὙΘΓῪ ΡΑΓ[ΟΌΪΑΡ τοραγα (ο (σας, δπὰ ρῥγοίοσγοα 108 ἰῃ- 
ἰογοϑὺ Ὀεογα 4]] 861Η8}} ΘΟ; βι ἀου]0}8. 

[ν.] Τῆον αρρεαϊεά ἰο ποίογέοιιβ ρῥγῸΟΓΣ. 

ὙΥ παΐδυϑν ᾿πύουπδ] ΤΊΑΤ 8 ΟΥ̓ ΟΕ ΙΗ ΠΥ [06 Θνδηρο σαὶ τυ ρα ῬΟΒββ688 (πὰ 
ὙὨΙΟἢ οου]ὰ ποῦ Ὀαΐ ΘΕΥΤῪ σοην]οϊίοι ἴἰο {ποβα 0 ποῖ ὑπ 6 ψοῦα δ ἀγοθββολ), {ποὶγ 
Δυΐμουβ οομῆγῃμ ἴμΠ6 ὙΘΓΘΟΪῪ οὗὁὨ ὑμοῖνς βίαιθπηθηΐθ ὈῚ 8ὴ Δρρϑαὶ ο ἐμ6 πιΐγβο!θβ 

᾿ Βοπποί, αὔιντοβ, οπι. χ, ΡΡ. 498---501. Ὥγτ, ΗδΔ]68:8 Απαϊγβὶβ οὐ ΟἸ γοποίοζυ, νοὶ. ἰΐ, 
ῬΡ. 698. εἰ δέφ. Ὧν. Ηατγινοοά β ἱπιγοἀποιϊίοη ἴο {Π0 Νονγ Ταβῖ. το]. ἱ. ὑΡ. 6--Ἠ||0Ὸ. 1.585 
ὁπ ἴΠ6 ΑὐὐῃοηεοΥ οὗ ἰπ6 Νον Τοδβίδπιθιξ, ρ᾿. 2367---3380. Ψογποῖ, Τταῖτό ἀ6 14 Ὑ ἐγὶἐό 
ἀς Ια 0]. ΟἸγνόϊ, ἰοπι. ἰἰϊ. (ἡγουσδουϊ, δηα ἰοπὶ, ἱν. ΡΡ. 9--- 187. 



ΟΥ̓ ἐὰο Οἷα απὰ ειυ Τεείαπιθηΐε. 187 

Ἡτουρβἑ ὈΥ ὑΠποταβοῖνοβ, ἀπ (0 {μ6 ΘΧΊΓΘΟΓ ΔΙ ΠΏΓῪ γ᾽ δ σοπίδστεἃ ὉῪ ἔδαπὶ ὑροη 
ΤΙΔΗΥ͂ ΟἾΒΟΓ ρβοοιν ΤῊΐ8 8 ουϊἀδηΐ ἤτοπὶ {πο ῖν Θριβι}68, τ Β ἰ ἢ γογα σι θη ἀπά 
ἀϊγεοϊοα ἰο ἴποδβα ψῆο 8 Ὀ66]ἃ (μο86 τηϊγδοΐθϑ, δηα μδὰ ραγεὶραιοα ἴω ὑμο86 ρ! 8, 
ἃπα τ ΒΙΘὮ 4150 οοῃ Δ᾽ τ ρτΟΟίβ ἔοὸν (86 χηϊϑπημαπασδηγοηῦ οὗὨ βιλοὶὶ σι 8, ἀπὰ ναγίουϑ 
ἀϊγθοιουϑ ταβρθούϊης ἴπ6 Ὀδιΐοῦ τι56 Ἀηα δμρίογιποηΐ οὗἨὨ ἐποῖ.Σ [Ὁ [Π686 ῬΘΙΒΟῺΝΜ 
μά ποῖ τεοοϊνοα βυοὶι οἱ 5, σόου]ὰ {818 τἸηοὰβ οὗ υῦιτησ δηὰ ἀγρυΐησ παν γθοοπλ- 
το θὰ {ΠΞ 8 ῬΟΥΒΟῚΒ ΟΥ ἀοοί 68 οὗὨ [ὸ ροβίϊοβθ τὸ ποῖ τὸ γσοσο ἀθοϊ πίῃς ἴτοιη 
νοῦ δ'ουἹᾶ {μογ ποὺ αν ᾿οπίγααϊοίοὶ 0Π6 Δροβί 68, 8 δϑϑδοσίίηρ ἀθ! δόσε 
[Α]ϑοπῃοοᾶβ ὃ Βυῦ [818 νδβ ποῦϑῦ' αἰϊοιωρίδα. 

ν].] Τῆεν κιβοτοα θεν ἐλπίπσ 707 ἐλο ἐγ, Ὁ ἐλιεῖν παγγαΐίοπ, ουθπ 
ἀεαξῇ ἐξβοῖ; απά δγοιρφἦξ πιαὴν οΥΓ ἐλοῖν σοπἐθηιροΥαγῖο85 0 α οσοπυϊοίϊοη. 
ΟΓ ἐξ ἐγείλ. 

ΤΟ ΒίϑίοΥυ οὗ [86 ἤτδβί ργοΐββϑουβ οὐ ΟἿ τ βι] ηἰ  ὈΘΑΓΒ τ [688 [0 [86 ΔΗ) ΕΟ ΙΒ, 
κυ ογίησβ, πὰ ραἰη} ἀθαι 8 ἴο γμῖοΒ ΠΟΥ 6ΓΘ ΘΟΠΒΙΔΏΠΥ ὄχροβοά, δηὰ ποῖ 
ΠΟΥ σΒΘεγβΆ ΠΥ ἐπάυγοα 0Υ {Π6 βακο οὐἉ {μοὶγ ἑθβύμηοηγ. [Γ᾽ {86 Τπΐηρβ συμ ἰομ ἘΒ6Υ 
αἰἱοβιοα δεὰ θὰ: ἔα!βθ, 10 που ὰ αν ὈΘΘῺ ΠΡΆΓΙ]6]6 ἃ πιδάποϑβ (0Γ ΔΠΥ ΟΠ6 (0 
Ῥογβὶδί ἴῃ ἴποπὶ ἰο [Π6 1088 οὗ ᾿ϊἶδ ; δπὰ 1ὑ σου] ἤανα Ὀθθη ἱπουθ 016, Ὁ 80 ΠΙΔΗΥ͂ 
βῆοι ἃ σοπϑρῖτο ἰπ (86 ΒΆΠι6 ὈΠΥΘΑΒΟΠΔΌΪΟ δηὰ τπδοσουπίδοϊα (ὉΠ : οβρϑοΐϊλ! γ τ Βοπ 
186 τε] σοι νυ ἰο ἢ ὑΠ 6 ᾿τοξοββθὴ ὀχοϊυἀδά 8]] [ἴᾶγ8 ἔγοπι {116 Βαρρὶπο88 δηα ταν δΡΩβ 
οὗ ἴπ6 ποχὺ ἴδ, οὗἁἨ  Βιοἢ {πο Υ ρσοιθπάθα ἰο Ὀ6 ρεγϑυπαθὰ : 80 ἐἰνεῖ, τυ παίβοθυθν ἔῃ οδ6 
ῬΘΓΒΟῺΒ ταὶ ΟἸΒΟΓ 86 Ὀ6, δηὦ Βονονοῦ ΠΟῪ τϊρῦ {ΑΙ 8}. ὑπό γ 18 πΠῸ γθάϑοη ἴο 
ἀουδὲὶ οὗ {πεῖν ἔγυτ ἀπὰ βαο]γ ἴῃ {118 τοροτῦ, ὑθοδιβα ὑπο γ ἀΐοὰ ὺγ Π6 [650 ΠΠἸΟΠΥ͂ 
οὔϊο. ὙπΠογοίοτα ἴἰθ6 Βἰσμοϑὺ αδὐξοϑίδθ οι οὗὨ ἃ {πϊηρ 18 ὁ41104 τατγίγγίου, δπαὰ ἐπ8 
τηοϑέ οσθ Ὁ }]6 ὙΠ. 8868 ἸΩΔΓΕΥΤΒ; 8δηα {ΠοπρΡἢ ὈΔΓῈ πιαγίγγάυτα Ὀ6 ποὶ Δῃ δυριυπηθηῦ 
οὗ {πε ἱπ ΠΠ1] 6 ἔγυτῃ οΥ͂ ἃ (ΘΒ Ἰ πιοηγ, οΥ οὗἨ [86 ἸὨ δῖαν ΟΥ̓ ἃ ΡΟγβοῺ {Ππᾶι σίνα8 
Ἷξ, γαῖ ἴ{ 18. ὁῃ6 οὗ 86 Ὠϊγῃοϑὲ δυραϊηθηῖϑ ὑπαὺ σδη δ οἵ Πἷ8 ΠΟμοϑίυ δηα ᾿π ΘσΥ Υ ἰπ 
τδαῦ τπϊτν, ἀπα {παὺ Βα ὈΘΙΘν 65 10 Ὠ! 86] ἢ, Οὐ συ σῖβα ἢ6 πουἹὰ ποὺ ἀἷδ ἴον ᾿ἢ ; δπὰ Ὁ 
15. ἃ ροοὰ δνίάθηςε οὗἩὨ {Π6 βΘΠΘΓΑΙ ᾿πίορτ ΠΥ ΟΥ̓ {8656 ῬΘΓΒΟΠΒ 88 ἴο 81} Οὔμεὺ {πίπρϑ, 
ταῦ ΠΟΥ ΓΘ 80 σΟΠΒΟΙΘΠΙΙΟΙ8. ἃ 8 "οὶ ὡς ἴον οὗ ἀθαίὶ, ἕο ἀΘΥ πμαῦ ΠΟΥ Ὀοϊενοά 
ἴο Ὀδ 8 ἔτυςῃ, ΠΟΓ (0 ΘΟΠ668] πὴ δὲ {86} θα ανοα ἴο Ὀ6 οἵ ᾿πῃρογίδποα. 

ἘΌΓΤΙΒΟΓ, ἰδίου 8(γονγβ [ἢ δὲ, ΟΥ̓ {86} ὑδϑ Πππογ, (86 ἔγϑι αἰβοῖ }]685 οὐὔἁ Ο στ βιϊαπι 
80 ΠΟὨΥ]ΠΟΘΩ͂ ἃ ναϑὺ ΠΌΤΩΌΟΣ ΟΥ̓ [ΠΡ ΘΟ ΓΘΙΏΡΟΓΑΓΙ68, τμὸ σου] ἃ πὶ βου ΔῺγ ἰσου]θ 
Βανο ρσγουϑὰ ῃ6 τγυΐϊῇ οὐ [Ἀ]ϑο ποοά οὗἁὨἁὟ {πεῖν βιδἐοιηθηίθ, (παὺ ὄἀνθὴ {686 δποουπίογοα 
στοαὶ ρογβθουζίοηϑ, ἀπα ΟΠ ΘΟ] Υ σϑηναγοα δβίδίρ, Πἰρογίγ, ἀπά ὄνθη [Π8 1 86}, οα 
1Π6 συ οὗἨ [86 ἔμοῖθ που αβϑογιοα. ΝῸΡ ποτα [86 ῬΘΥξοπ 5 ΠΟ {Π08 δ Ὀταοοὰ [86 ᾿ 
Ομ νιϑίαη 118 (ποῦν 1 βίππάϊηρ᾽ Δ}} [86 ϑυβογιηρδ τ οι {86} Κποτ (Πδὲ βαοὶ ὑτὸ- 
ἴδβϑίοη τουἹὰ 1η(Ἀ}}101γ Ὀσῖηρ Ἰρομ {{|6π|} ΠΙΘΓΟΙΥ ἱσπογδηΐῦ οὐ ἢ] ραὺθ ᾿πάιν᾽ ἀϊι8}8, 
ἯΠΟ τυὶϊσδὺ Ὀ6 βυρροβθοὰ ἴἰὸ 6 ᾿ιυγγοα Σηΐο 8 ΗΝ οὗ 10 ὑπγουμἢ 4 Ὀϊπὰ δηὰ 
ἐὐσαςμεῖρεν Θπίυιβίαβῃβ. Οἡ ἴδ σΟΠΙΓΆΓΥ, ποὴρ {πα ἤγβι ῥγοίθββουβ οὗ Ομ Ἰβυϊδηϊ 
ὍΘ ἤδνο ᾿ηβίδηοοϑ Οὗἁ ΠΊΔΩΥ ὈΘΊΒΟΠΒ Οὗ ΠυΔ]  Ὑ δὰ ΤΑΠΚ, τη οΑρδυΪα οὗ Ἰηνϑβί!- 
δεαϊηρ γα δηὰ 7υἀρίρε οὗ 118. οαὐάθῃσθθ, 80η16 οὗ τ ΒΟπ γΟΣΘ ῬὨΙ]ΟΒΟρ ΘΒ δά 
ἘΟΓΗΟΥ δοαυδίηϊο πῖῖὰ (16 Ὀδδὺ τι ηρβ ἀπ ὙΠῸ} 411} (86 ᾿δδγπίηρ οὗἨ (86 

Ὠ{1168. 

1711. Τρϊγάϊγ, ΤῊΕ ΟΒΕΡΙΒΙΤΙΤῪ ΟΕ ΤῊΕ ΟΙἹὉ ΑΝῸ ΝΕῊ ΤΈΒΤΑ- 
ΜΕΝΊΒ 185 ΕὔΠΒΤΗΕΕ ΑΥ̓ΤΕΒΤΕΡ ΒΥ ΤῊΗΕ ΡΕΙΝΟΙΡΑΙ, ΒΑΟΥΤΒ ΟΟΝ- 
ΤΑΙΝΕῸ ΙΝ ΤΗΕΜ, ΒΕΙΝῈ ΟΟΝΕΊΕΜΕΡ ΒΥ ΟΕΕΤΑΙΝ ΟΟΜΜΕΜΟΒΑΤΙΥΒ 
ΟΒΡΌΙΝΑΝΟΕΒ, ΟΕ ΜΟΝΌΜΕΝΤΒ ΟΕ ΘΟΒΕΛΤ ΟΕΙΕΒΕΙΤΥ, ΤΗΑῚ ΕΧΙΒΤΕΡ 

1 5601 Ὅον. ἱ. 4, 5., ',. 4, ὅ., ν. 8--5., χὶ!, χὶϊ!, 8., χίν. 1---88.; 2 Οοσ. χὶϊ. 7--ξ11.; Θαἱ], 
1, δ.; 1 ΤΏ688. ἱ, δ. 

2 Θιι ἢ ποτ βογαίϊῃβ Ῥδυΐαβ, ργοσοηβαΐ οὐὗὨἩ ΟΥγρτιιβ (Αεῖδ χὶϊΐ. 7--ὄ12.}; Ὀϊοηγϑῖπβ, 8 
ΤΩΘΙΏΒΕΓ ΟΥὗἨὨ ἴΠ6 βΒοηβίθ οὐ Θοῦποὶὶ οὗἩἨ Ατδοραζαδ, δπ ἃ ΣΏΔΏΥ ΟΥΠΟΙΒ οὗ [6 ῬΡο  βῃθὰ δηὰ 
ἱηᾳηίδιεῖνο ΑἸποπίδηβ (Αςἰδ χνί!. 34.); Εγαδίῃδ, ὈΓΘΑΘΌΓΟΣ οὗ Οὐσ πῃ; δηὰ ουθ ῬΟΙΒΟῚΒ 
Βεοϊοηρίηρ ἴο τδ 6 ̓ππροσίαὶ οουγὶ (Βοπι. χνὶ. 28.); δυδιῖη Ματγίγτ, οηςα ἃ Ῥ] δίοηϊς ρῃ]]οβορ ΠΟΥ; 
ΔΗ ΑΙΒΟΠΑρΡΌΓΑΒ, δὴ ΑΙΒΟΙΔη ῬΒΠΟΒορΡἢογ, τ πο δἱ ἤγθι δηϊοσίδιηθα 60 τπηδυοῦγαΘ δῃ 
ορὶιΐοιι οὗἩ [6 ΟΠ γδιίδη τοϊσίοπ, μὲ ἢ6 ἀοιογηίποα ἴ0 τ τῖϊο ἀραίπδι ἰδ, θὰ οὐ ἱπαθί της 
ἰπίο [86 ἔδεῖδ ἰδὲ διιρροτιοα ἰϊ, τσαδ οοηνίποοά ὈΥ τπς Ὀἷαζο οὗἁἩ ονϊάθηοο ἴῃ 118 ἔδνοῦγ, δὰ 
ἰυὐτηοα ἢ18 ἀοσίρηοα ᾿ηνοοιγα ἰπῖο δῇ οἰδθοσγαῖο δροίοργ. (1,δγάμοσ, 8γο. νο]. ἱϊ. ΡΡ. 180-- 
187. : 4ϊο. γοἹ. ἱ. ρΡ. 8379---881.) Τὸ {π686 ΤΔῪ 6 δἀἀεὰ (Π0 ἐπι ποηῖ ὙΓΙΟΓΕ ἡ ΠΟΒ6 τοϑύμμο- 
Ὠϊδ85 ἴο 100 δυϊδιοης!ν οὗ (0 Νενν Τοβίδιλοηΐ μάν δἰγοδὰυ ὈθΘῺ οεἰϊθα, ΡΡ. 70--- 81. διρ γα. 
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ΑΜΟΝᾷ ΤῊΕ ΨΦΕῸῪ5 ΑΝῸ ΟἸἩἨΕΒΙΒΤΙΑΝΒ ΕΒΟΜ ΤῊΒ ΤΙΜῈ ὙΗῈΝ ΤΗῊΗΕ 
ἘΨΕΝΤΒ ΤΟΟΙΚ ΡΙΆΟΒ ΨΗΙΟΙ ΤΗΕῪ ΑΕΒ ΒΑῚ0 ΤῸ ΟΟΜΜΕΜΟΒΑΤΕ, 
ΑΝ ΜΨΗΙΟΗ ΟἘΡΙΝΑΝΟΕΒ ΟΕ ΜΟΝΌΜΕΝΤΒ ΒΟΒΒΙΒῚΤ ΤῸ ΤΗΕ ΡΕΕ- 
ΒΕΝῚΤ ΡΑΥ͂, ΨΗΕΒΒΕΥΕΙΒ ΕἸΤΗΕΒ ΨΕΥὉἾὦἁῚ ΟΚ ΟἸἨΒΙΒΤΙΑΝΒ ΑΒΒ ΤῸ ΒΕ 
ἘΟΟΧΡ. 

1. Ἐὸγν ᾿πβϑίδποοθ, διηοηρ (86  ονγ8, {Π6Γ6 ἃγὸ ἔπ ΟΥ̓ πδηοα οὐὨ (ΟἹν- 
οὐχηοϊδβίοι, δηα [6 ἰραβϑίβ οὗ (ῃ6 Ῥαβϑουοσ, οὗ ΤΆΌΘΥΔ0168, δπᾶ οἵ 
Ῥρηΐθοοβί. 

[1.1 ΟἸπουμοιβιον ἰδ ἔμ6 866] οὗ [86 σονοπαπί συ ἢ ΑἸ ταίιδπι, (μ6 στοδὺ ργορθηοΥ 
οὔ 186 68, ΟἹ 8}} ψγοβα ροβίδυιυ ἰὑ 88 δη)οϊποὰ, ΤῊ 8 υἱΐθ νγγϑ8 ΡΑ ΤΩΝ Ὀγ 186 
Ἐπγριίδῃμ, ΟοἸοδῖδηβ, {π6 ΕΗ ορίαπη8, {86 ῬΒαπΙοΐδηβ, δηἃ οὴ6 ΟΥ ὑνχο οἶδοῦ δηοϊθης 
ΠΔΌΟΙΒ ; Ὀυΐ ΓΠομσἢ 8 σῇ ἀπ ΙΕ Υ δϑοθη θα Ὀθγοπὰ ἴΠ6 Γοοογα8 οὗ [6 ρᾶρδηδ, ΠΟ 

ΓΟΘΌΪΑΡ ΤΘΆΒΟΙ νγ88 δαβίσποα 10Υ 1, Ἔχοθρῦ [μδ΄ Βοπι6 ὑγοΐδββοα {86} δά πογθησα ἴω 
εἴ ἴον (86 881κ6 οὗἁ οἰθδη] ποθ. ΝΟΥ ἰδ 8 (Π}8 ργθοϊδβο δηΐ οὗ γθᾶβοῃ Ὑ ἰοΐ ΘΟ 51}- 
(υἴδ8 {π6 σταπὰ Αἰ δγθποο Ὀθύπθοη 186 οΙΓουΙποἰβίοη οὗ {Π6 (δ μ 0165 δηὰ ὑμαῦ οὔ 0Π6 
ἴβ3γδϑ! ῦθ8. [π|Π6 6Ά56 οὗὨ [6 (ἀοπ|}}68 10 ρτονθὰ πὸ οῃδ ᾿ἰβίογιςϑὶ ἔβοῦ : ἸῺ [πὸ οππα 
ΟΥ̓ (6 ϑγβ6] 168, δ Ῥγονθὶ τπ6 ἰδιογίοα! Τοῦ ὑδαῖῦ ΑΌΓΑΠδπὶ ττᾶ8 σοτηπηδι δα 10 
δαορὶ {π6 τὶῦθ δπὰ ἴο μη ἰῦ ἄονη ἴο [18 ροϑίθυ νυ ἃ8 ἃ ὑὈδάρβε οὗ Ὁπεῖγ Ὀοίηρ, ἰῃ 
οογίδιη οδόβθη ἰἴηθ8, {86 ρΘοΙ 18 ΡΘΟρα οὗ “Φοβοναῖ.. ΤῊ μαοί, ποῖ 5. ἃ υἱταὶ 
οὔθ ἰῃ δα Μοβαδαῖς δἰϑύουγ, ἰδ ἀθοίἀθα] γ δηα ἱποοηίγονου Ὁ Υ 68 8 Ὁ] 1568. ΕῸΣ 
τῃουρὶι {Π6 ΙΒΓΔΘ 68, Κὸ ΠΥ οἴμοῦ παῦιοῃ, πρας πανὸ διπιρὶν δάοριθὰ ὑπὸ τα οἵ 
οἸγουπης βίοι, γοῦ ὑθογ οουὰ ποὺ πᾶν δαορίθα ᾿ὕ 848 ἃ Θοπιηθιηογδίϊνο ΟΓΪ Δ ηςΘ, 
Ῥγοίββίηρ ἴο σουηθηοο δῸπι (Ππ6 ἰὑΐπια θη 086 σοπιπιθιιογαίνα ἔδος ὁσοιγ θα, 
1Π|658 ΤπαὉ ἴδοῦ τ] }γ λα οὐσυγτοά. Τῇ τϑαϑοη 8 οὈνιοιβ. [{ {Π6 Ὀ6᾽1ο , 8880- 
οἰαίδα τῖι {ἰι6 τὶῦα, 8 σοιηιμοποθα δῦ ΔΠῪ ψίνοη ροϊηΐ οὗ {{π|6 διιῤΠεφψιοηΐ ἴο 1}}6 
αὐἰορίίοι οὗἁἨ [6 τῖῦθ 1861, 186 Ῥδγβοῦβ ψῖι0 ἢγϑβί δι Ὀγαοθα (ῃ6 δ] πιυϑὺ ἀπδ8ο- 
ουμπίδΌ]γ μανο βυβογοὰ {Ποη δβοῖνοβ ἰο Ὦ6 ρογβυδα θα, ποῦ ομἱν ἔμαῦ βυοῖὴ τγᾶ8 ([16 
οτἱσἷη οἵ 1π6 τἰΐο, Ὀπὺ (μαΐ [86Υ δῃηὰ (μοὶρ 1 τ οίογα {Π6πὶ, ἤγοῃι ὑΠ6 νΘΙῪ {πὶ 
ΟΥ̓ 108 ᾿γίπιοναὶ ᾿πβοιαἰ101), ΔΙ γ8 ἀπε δηα ὀοἰουδα ὑπαὶ 8 ἢ τγ88 118 οΥἹρΊη. 

[1.1 ΤΟ ῬΑΆββονῈβ γγὰ8 ἰηϑύι θα ἴω σομηπηθπιογαίς [Π6 ρτοϊθοίίου οὗἉ π6 [8Γ86]- 
1168 ἤθη 4}} (Π6 δγβῦ- Ὀοτη οὗ ἰῃ6 Εἰσγρίδη8 6ΓΟ ἀσϑίτογοα, δηὰ τῃοῖν ἀ 6] νογΆποΘ 
ἔγοπη Ὀοπάασο ἴῃ Εὐσγρῇ, τ] ἢ γγα8 118 ᾿πτηθα! 6 σοπμεθαῦθποθ. Τὸ 1818 τγχα8 δη ἀρὰ 
ἐπα βοϊδιμῃ σοπβοογδίίοη οὐἁὨ ἰπ6 ἤγβι- ἤόογ οὐ τῆλ δηὰ Ὀθαβὶ ἴο (οἂ : δπὰ ἰπ δισί θοῦ 
σοι θη ογϑ οη οὗὍὨ {π6 ἀοδιίγιοιίοη ΟΥ̓ ἴπ6 ἤγϑῦς Ὀογῃ οὗἩ {Π6 Ερσγριίδηβ, {πα σις οὔ 

᾿],ονὶ νϑ βαῖ δραγῖ. Τῇ πιοηι ἴῃ τ Οἢ 0818 [δαϑὺ 188 βο]θτηη!βοα, ἔγοτῃ Ὀοΐπρ (86 
δονθηίῃ, τγγ88 σοοκοῃοα 88 {86 ἢγβῦ τηοητῇ οὗ [Π6 γϑδγ, 'ἢ ΟΥΘΥ ἴ0 τηᾶγῖκκ ἰὕ 85 (Π6 γα 
οὗ ἐμὲ}8 "ΠΠπδιτῖου 8 ἀο᾽ νοσϑῆσθ ΤῊ6 ῬΆΒθον ὁ" 88 δαΐδθη μι 10} ὈΠῚ ΘΙ ΠΟΡΌ8, ἴο Γαπιϊπα 
{86 [δγδϑ  ἐἴοβ οὐ {ποὶγ βθνοῦα Ὀοπάδρο βη4 βουνὸ ἰοοα ἴῃ ἔρσγμι;--- στ ἢ ἀπ]θανοπϑα 
᾿γοϑδά, Ὀδθοδυβο ὑπὸ Εσγυρύϊδηϑ, ἴῃ ὑπ 6 }Γ ἴσγγον, υτροα {Π6πὶ ἴυ ἀοραγῦ, ᾶπὰ ποι]ὰ ποῖ 
ἰὸν ὑποπὶ ἔπη6 ἴο ἰθανθῃ {86 }γ Ὀγοδά, 707 ἐλεν βαϊά, Ῥ͵ο ὧδ αἷΐ ἀραα πιρπ. Απᾶ ἰδ 
ψ85 ᾿Κονἶθα οαίθη ἴῃ {86 ροβίῃγο οΟΥ̓͂ ἰΓΆν 6 [6 ΓΒ }.8ὺ ΡΓΟρΡΑΓΘΑ͂ [ὉΓ ἃ 7ΟΌΓΠΘΥ, ἴἰο τηᾶγκΚ 
118 Βανίηρ ᾿ηπηοα δύο! υ ρεςοοἀ ρα {μοῖν βυάἀθη δηὰ ἤηδὶ ἀοραγίαγα τοῖα [16 Βουβο οὗ 
Ῥοπάδρο. 

[11.1 ΤΩ ΕἜΑΒΤ ΟΕ ΤΑΒΕΒΝΑΟΙῈΒ Μγ88 ᾿ηϑιἰλυ δα ἴο οἰσαία ἐῃ6 ἀ6] νουΆ πο 6 
οΥ̓ (Π6 [Βγϑϑ 168 δῃηα {πρὶν ᾿ουγηθγίηρ ἴῃ ἴθ6 ἀοϑογῖ. δ 1118 οοοδβίοῃ [ΠΘῪ γ ΘΓ 
οομμπλδηἀοα ἰο ἀπ6}} 1 ἰδθθτηδοθβ ΟΥ ὈοΟίἢ8, “ πηδᾶδ οὗ [6 Ὀουρὶδ οὐἩ ροοαϊγ 
ἔγοοβ." Ααά, 

[1ν.}1 Τὸ ΕΈΑΒΤ ΟΣ ῬΈΝΤΕΟΟΒΥ Μ͵8 δρροϊηἰοα ΑΓ ἀδγβ δῇδογ (ῃ8 Ῥάξβουδσ, ἴο 
ΠΟΙ πλθηογαΐθ {π6 ἀθ] ΝΟΥ οὗὨ [Π6 Τὰν ἴγοπχλ Μοιπΐ δ΄ηδι, τ σὰ ἰοοκΚ ρἷδοα ΗΠ 
ἂδγ8 δον {πος ἀδραγίυσο ἔτοπι Εργρῦ. Αὐ {}}18 ἔδϑειναι, νυ! 6} τν88 οοἸοὈγαϊθα δὲ 
ἐμαὶ ϑθάδοὴ οὗ {Π6 γϑὰῦ σῆθη {π0ὶΡ Παγνοδῦ ὑδιι6}}ν οἰοβοᾶ, οαοῇ ἢοδα οὗ ἃ δ Υ 
Ὅ7848 δπὐοϊποα ὈΥ {Π|6 96 νν18}} ἴανν ἴοὸ ἴ8 Κα βοπὶθ οὗ ἰδ ἢγβι- ἔγἱῦδ οὐὁἨ {π6 φαγί, ἀπά 
Ὀτίηρ ἴὉ το π6 ρῖδοο νυ ϊο 06 ογτὰ Βμοι!α σἤοοδβα, δηὰ ἰοὸ βοὶ ἰδ ἄονῃ Ὀθίογα {π6 
ΑἸΓΑΡ οὗἨ (μ6 [ον πμακιηρ [1.6 ΒΟ] 6 πη δοκπον)]δαρτηοηῦ οὗ {}:16 τ ’8016 δβουῖθβ οἵ ρβοὺυ- 
ΠᾺΡ δηᾷ πιϊγδουϊουβ ργονυϊάθηοος οσρουίαποθὰ Ὀγ ἴδ6 παῦζοῃ, τ οι 18 ργοδοσι θθα ἴῃ 
θευῖ. χχνὶ. ὅ---] 0.3 

Δ Ἑδθοτ Ηοται Μοκαίςξ, νοὶ. ἱ. ΡΡ. 387---841. 
3 θὲ γοίδίη, Αὐυϊογίιό 468 1ὐντοθ ἀθ Μογβο, ρρ. 169---Ἰ 78, 
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᾿Νον 411] (π686 1ηβ 1108 ἢανα θΘοη Πα] βδογοᾶ διηοηρ ἐδ 6 «οτγ8 
ἴῃ 411 ἀρϑβ, δίπος {ποὶν δρροϊηϊμηθηΐ, δηα 816 βοϊ θη ΪΥ Πα βδογθαϊγ 
Οὐϑοσνθα διηοηρ ἰδοὰ [0 {πὶ8 ἄγ. (ὐὑδὴ {Π686 ουβογνδημοθβ δ6 80- 
οοπηἰοα ΤΟΥ, ΟἿ ΔΗΥ͂ ΡΓΙΠΟΙΡΙ6 Ὀυῦ (86 ονιάθδποα οὗ 6 ΒΑΟΤΒ οὁἢ 
τ ΠΙΟΝ ἸΠΘῪ πο ἰουπαορα ῦ γε ανθ ποῦ πιοῦα οογίδϊη ον άσποο οὗ 
{86 ποίβ οὗ 186 τυυτάον οὗ ιπρ Οαγ]68 1., ΘΟΠΙΓΑΥΥ [0 411 ἰανγ δπὰ 
Ἰυβίῖοα, δηᾶὰ οὐὗὨἨ {ῃ6 γϑβίογαϊζιοη οὗ ἰῃ6 ῥτγοῆϊσαία Ομαυ οβ 11., δηὰ 
οὔ [86 ἀοϊνεσγαηοα οὗ Κὶηρ “84π168 1. δηα {86 Τρ] 8 ραν διηθηΐ ἔγομὶ 
ἀοδίσοίοι ὈῪ σαυμῃρον οι (σομδριγθα ὈΥ οογίδι ἢ Ἰποθ ἴδ γ168), πα οἔ 
{86 δὐτῖναὶ οὗ Κιηρ ΝΥ ΠΠδὰ 11Π]., ΠΟ} ἰδυταϊηδίθα τΠ6 οὐϊουβ 
ΤΥΤΆΠΠΥ ΟΥ̓ “94π|68 [1., 8}} τυ ΒΙοἢ ονθηΐϑ ἃΓ6 ταϑρθοίν ον σοπηπηοιηοχαίοα 
οὐ {π6 {τ (ἢ ἀΑγΥ οὗ Φδηυαγυ, {π0 ὑπθηςυ -Πἰηῖ} ἀΔΥ οὗ Μίαν, δῃὰ 
{πὸ ΠῚ οὗ Νονθιηθοῦ ἴῃ οδοῖ γὙ6ΆΓ. ; 

2. ἴπ ||κ6 τιϑηπδῦ, [86 ΡΥΙΠΟΙ͂ραὶ ἔδοῖβ οοηϊδι πο ἴῃ (86 (ἀοΒβρο]8 ἃγθΘ 
οοΟμβττηθα ὉΥ͂ τποπυπηοηΐβ, ὙΠΙοῆ Βα ϑιδὺ τὸ {818 ἀαΥ διθοηρ Ομ γὶ5- 
ἄδηδ, δηα σὩ]Οἢ ἀγα ἴῃ οὈ]θοΐβ οὗ τηϑη ΒΒ βθη86θ8. Τῇῆ686 χῃηοπυιηθηΐθ 
86 {86 ογαϊπαπορα οὗ Βαρίίβια, {πθῸ 1ογα Β ϑΌρροῦ, δῃὰ (πὸ θβναὶ 
οὐβοσνϑα οἡ {π8 βγεῦ ἀδὺ οὗ [πΠ6 στ 6 βκ. 

[1.1 1ὲ 18. 8 ν8]]- Κπόσι [λςῦ (μαὐ ἴῃ 4}} σοιηὐτγ 65 πσβογο (86 ΟΒ τ βίϊαη ὉΠ 18. Β6] 
118 ργοΐθββοσβ ἃγα ἰηϊἰδίθα Ὁ ΒΑΡΤΙΒΜ; δηὰ {Ππδὺ ὈΥ ϑιι πη τἰὴσ ἰο {1118 τὶ 6. {ΠΟῪ 
ΤΕΏΟΌΠΟΘ ΘΥ̓ΘΤῪ ΟὗΒΘΓ το βίος ̓πδι πο, δηὰ ὈΙηὰ τη θηιϊδεῖνοβ ἴο {16 ῥγοίεθβϑίοῃ οἵ 
[86 ἀοδρεὶ δἰοθθ. Νον Βαρίίβηι, θεησ ρογίουιηθα ἴθ {6 πᾶπιο οὗ {Π| αι ον, οὔ 
ἐδα ϑοη, δπὰ οὗ 86 Ηοὶν ὥὅριγιυ, ῥ᾽ δ }Υ δἰ σι ῆ68 ὑπ 6 τὶ ρογβιδβίοη οὐ {86 (}}γ15- 
ὕδη οἰ υτοἢ ἰμ81 {86}. το] σίοη 18 ἔγουη αοά, [86 ἐουηϊαίη οὗἁ 411 σοοά : {πᾶ ἰδ τὰ 8 
Ῥυθ ηοα ἴο τηδηκιπα ὈΥ “6808 Ο(Ἰιγῖδὺ τ δόοη οὗ αοά, (86 νο] Δ ΓΥ πηθββοηροῦ οὗ 
1118 ἀἰβρθηῃβαδίίοη ; δῃὰ ἐπαὺ ἰδ νγαβ ΘΟΘΒΓΙηΘα ΟΥ̓ ΤΏΔΠΥ ρτοδὲ δ, ση8, Π͵ΓΔ0]65, δηὰ 
εἰῖι5. οὗ 186 Ηοὶγ ϑρίτιῖ., ῬΡΑγιϊο ΪΔΡῚῚ οἡ ἰδ ρατὶ οὐὗἩὨ ἰῃο86 τἢὸ δάνη 86 {ἢ 19 
Ττῖῦο, ἴξ δ στη! θ68 ὑπαὶ ὑΠ6Ὺ δοὺῦ ΔοΥΘΘΘὈΪΥ [0 1116 ν7}}} οὗ [86 ἘΔΙΒΟΓ 0 δρροϊπίοα {86 
ΟΒγίβιίίδη Βαϊ ρίοη, δη ὈΥ Ἴχργθβ88 οοπιηδηἀπιοηΐ ἤγοτῃ πἶπιὶ, ἀπά ἔγοιῃ (18 ὅ΄οη τσ! ο 
Ῥυ ΠΗ ΘΩ͂ 1ξ, 85 νγ6}} 88 ἔγοπι ἴῃ ΗΟ ϑρ᾽γιθ, σθο οοηβγαθα ἰξ, τιμὴ ΠΥ ὈΔρΙΪΖ6 
τη6η ἱπίο {86 Ὀ6]16Γ δηὰ ργοίδββίοη οὐἵἁ ΟΠ γι βιϊδηῖγ. Οπ {Π6 ρατὶ οὗἉἩ αοᾷ (ἢ 8 χιία ἰδ 
ἃ ἀφοἸαγειζίομ, ΟΥ̓ 818. ταϊπἰβίαγθ, (μδὺ ἤ6 δοοθρίβ ἀπᾶ ραγάοηβ [86 »Αρι]Ζοά ρϑύβοῃ, 
Ῥτουϊἀοα Βα ρίνεβ ἴΠ6 ΔΏΒΟΣ οὗἨ ἃ ρσοοὰ ΘΟΠΒΟΙΘης6, δηα ἴῃ 8 Βα Ὀδοαιοηῦ 1 δοῖ8 
ΔΡΤΟΘΔΌΪΥ (0 (86 Οὐ χαϊοπβ οὗἩ Ὀαρίϊϑηη. Απᾷᾶ Ἰδβυ]γ, οἡ [Ἀ6 ρματὶ οὗἨ [Π6 ὈδριϊΖεοὰ, 
[86 γοςαϊνὶηρ οὗ (818 σι ΐβ 18 υπάογβίοοι [0 Ὀ6. ἐῃ δβδοι: οπαῦθ δηλ β8οϊθπι ρα ]1Ὸ 
ἀεοϊαταϊςϊοηῃ οὗἨ ἐλεῖν βθηϑ86 οὐἉ [π6 σϑϊαί οι ἴὰ τ ἰςἢ ὑΠ6Υ βίδπὰ τὸ αοἂ {86 ΕΟ ΟΡ 88 
ἰδεῖν Ογοδίου, ἰο ἀοὰ (ῃ6 ϑοὴ 88 {μεῖς Βοάδοπλονυ, δῃὰ (ἰο (ἀοὰ (86 Ηοὶγ ϑρινῖῦ 88 
ἐμοῖν ϑαηοιᾶον, δοοογάϊπρ ἰο Π6 νἱϑθννθ τ βῖοὶ 186 ΟΠ γτ δίίδη ΒΕ Ιρίοη ρὶναβ οὗὨ {1686 
τοἰδίϊοῃΒ ; δηᾶ αΪ50 οὗ ὑμοὶγ ἤγῃιν σϑβοϊ αὐ {Δ} {Ὁ}}}7 ἴ0 Ρογίοσμπι 41} [6 ἀυίϊ68 
ΤΟΒΌΪ ἢ Π σ ἔγομλ {8.686 το] ἸΟη8. 
ΠῚ μδὺ 6 Τ.ΟΒ 8 ϑΌΡΡΕΒ 15 οὔζοῃ οἱ θσαϊβα ἴῃ 41} ΟΠ τ βυϊδη οοα Γῖ65 18. ἃ 

ἴδοι ἰπαὶ οδηποῖ Ὀ6 Πυσδιοηθα, ΠΟΙ ΠΥ ἐδη δ Ὀ6 αυδϑοποα {παὺ ΟἸ ΓΙ Β01 88 σομϑῖ 6 Ὁ 
(818 τῖϊα ἰο Ὅ6 δββθῃ α! ]γ οοππθοϊοα τ [86 ῥγοίοβϑίοη οὗ {μοῖρ τ σίου. Ουγ 
[δι θογ8 οπιογίδι πο {86 Β86 Ορί θοῇ οὗ 18 ἱτιρογίδηςσο, δηα {86 ῖγ ἔΊΠ 5 νἱονγοὰ ἴὲ 
ἴῃ {86 56πη6 ᾿ἰσῃῦ. Βυΐ ναὶ οἰδὶπὶβ πὰ ἀθβοῦνθ8 ραγι ον ποίϊοθ 1 Τδίδγθηοθ 
10 1818 ᾿πϑυϊα!]οη 18 (δὲ ὈΥ [Π6 Θοπίπιομ οοπδοπί οὗ ΟἨγιβυϊδ 8. ΠΟῪ [ἰνἱηρ, δηὰ οὗ 
8}} ἴῃ [ΌΥΤΩΘΓ ὅρε8 οὗ Ὑ8οθ6 ορίηΐοη τὸ ἴᾶνθ δΔὴγ Κπον]θᾶρο, (Π6 πηροτγίδῃσα οὗ {Π6 
Ιμοτὰ 5 ΒΌΡΡΟΡ τ β68 ἴγουμ 118 Ὀϑὶῃρ᾽ ἃ οοπιπιοηγογαίίοη οὗὨ ἴδ 116, Β βοσΊησβ, ἀοαίῃ, 
δπὰ γοϑυτγτθοί θη, δπὰ 5οοοηα οοτηρ οὐὗἩἨ [86 Εὐιηαον οὗ ἐμὶν το] ρίοη, Δηα ἔτοτα 18 
μανΐησ Ὀθοη ἘΥΡΙΕΟΥ Θη]οϊηθα ἴο 411 15 ἀἸ8ο! 0165 Ὀγ [58 ἀγὶπσ τοηπθϑῦ, ψῖ τ ἃ ψ 
ἴο ἰυδῖο {Π6 ΠΙΘΙΠΟΣΥ͂ δηα ἀοιηοπείγαία (Π6 ἔσι οὗἩὨ ἰπθ86 δυθηίϑ. 
{πὴ Τῆς βἰδίθα οὔβογνϑδῆοα ΟὗΤΗΒ ΕἾΒΒΤ ΠΑῪ ΟΥ ΤῊΒ ὟΈΕΚ 88 ἃ βδογοα [δειναὶ 

ἴῃ ὨσπΟοὺΓ οὗἁἩ ΟΕ τ 518 τοβυττθούοη ΠῸπὶ [μ6 ἀοδά, -- οὐ Ἡ ΒΙΟἢ ἀδγ ΟἸ γι βιίδηϑ δὐβίαϊη 
ἔτοπι 81} βθουϊδν ἰδ ΌΟΌΣΒ δηα δδίγβ, δὰ ΠΟ] ἀ ΒΟ] πη ἀββθι Ὁ Ϊ 168 [ῸΣ ὑ86 ΡῈ ]16 ΜοΓ- 
βδῖρ οὗ αοά, --- Ῥγόβοσνοβ ὑμαΐ σταηα ουὐθηῦ {ποτὰ [811 }πρ' Ἰηΐο ΟὈ] νοι. 

Νοῦν, 88 {ππ686 τηοπυτηθηίβ ρογροίπαϊ {Π6 ΤηθλοσΥ, 80 {Π6Υ ἀαπηο0ῃ- 
δἰγαίβ ἐμ6 ἐσαῖῃ οὐὗἨ {μ6 ἔλοίβ οοπίαϊποᾶ ἴῃ [86 (ἀοΒρ6] ἰδίου Ὀογοπάᾶ 
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αἰ] τϑδϑσηδῦϊα οοπέγαδιοϊίοι : θδοδῦδα, Ἀη1688 {ὴ6 ουθηίβ οὐ ψῇϊοῦ {6 
ΟἸὨβῦδη σἰῦθ8 ΓΘ ΘΟΙ ΘΙ] ΟΥΑ 1ΟΠ8Β δα ΓΘΔ]]Υ οχὶβίθα, 1 15 Ἰτηροββὶ Ὁ] 6 
ἴο οοπορῖνθ ΠΟΥ {8086 τἰΐθϑ σοῦ] πᾶνα οοΙὴ6 0 φΘΠΘΙΑΙ 086. ΕὟΣ, 
1 “6808 ΟἸγῖδὺ ποῖ μογ ᾿νοα, ΠΟΥ ἰδυρΐ, ΠΟΥ τουρὐ ταῖγ 0168, ΠΟΥ 
ἀϊοα, ΠΟΥ ΤΌ86 δραίῃ ἔγοια [86 αἀ6Δ(, 10 18 Δ] Ορ ΘΙ ΠΘ Σ᾽ Ἰπογθα]]6 {μα 80 
ΠΙΔΗΥ͂ 16, ἴῃ σΟΌΠ 168 80 ΜΠΙ60ΘΙΥ αἰδίδης, βῃου]α πᾶν οομϑρίγοα 
Τοροῦμοῦ ἴο ρογροίαδίθ βυοῆ ἃ 56.168 οὗ []βθῃοοαβ, ὈΥ͂ δοτωμηθμοὶηρ' 
186 οὈβογσνδίιοῃ οὗ {Π6 ἐπβυ τυ οπβ οἵ Βαρίϊδιη, {π6 1μογαβ ΘΌΡΡΟΥ, 
δα {μ6 1,μοΥαἶδβ Τ.ΔῪ ; δπα 10 18 Θα. 1} Ἰπογθα1}0]6 {μδύ, ὈΥ̓͂ Θομπυϊηρ 
ἰο οΟὔβοσνο ἔμ, {μ6Ὺ δῃουαὰ πᾶν ᾿προβοὰ ἰμοβθ ἔἈ]βθῃοοαβ οἡ 
Ῥοϑβίοσιγ. 

ΨΥ. 1μαϑιγ, ΤῊΞ ΨΟΝΘΕΒΕΙΙ, ἘΒΤΑΒΙΙΒΗΜΕΝῚῪ ΑΝῸ ΡΕΟΡΑΘΑ- 
ΤΙΟΝ ΟΕ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝΙΤῪ 18 Α ΜΟΙ͂᾽ ΟΟΝΨΙΝΟΙΝΟῈ ΡΕΟΟΕ ΟΕ ΤῊΒ 
ἘΝΤΙΒΕ ΟΕΕΡΙΒΙΠΤΥ ΟΕ ΤῊΕ ΝΕ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ, ΑΝῸ ΟΕ ΤΗΕΒ 
ΒΕΙΙΘΙΟΝ ΜΨΉΙΟΗ 11 ΕΒΤΑΒΙΒ8ΗΕΒ. 

Βεοίογο {Π6 βεοοῃὰ σϑηςΓΥ τγᾶ5 οοτηρίοἰοα, τ[86 ΟΠ τ βύϊδη ἀοοίγη6 νγ89 ργοραραιοά 
τνουρ [86 ψ Βο]6 Βοπιλῃ οιμρίγα, τ ἈΙοῖ ΠΠ6ὴ ΘΟ ρΥβοὰ αἰπιοϑὲ 86 016 Κηονπ 

“07. ΤΠ ργονδι θα πνιςπουῦ ἴΠ 6 δ8βἰβίϑιιοα οὐ ΔΏΥ ὑθιηροῦαὶ ρον 6 Γ. “ [)οβιταΐα οὗ 
81} Βιιίδη δἀνδηΐαροθ, ῥγούθοϊθα ὈΥ ὯῸ δ ΠΟΥ, αϑϑιϑίθαὰ ὈῪ ὯῸ γί, ποῦ Τθοοπη- 
λ6ηἀ θα ὈΥ {86 τορυϊδίίϊοη οΥὗὨ 118 δα ῦμον, ποῦ δηἰογοθα Ὀγ εἰοηαθηςα ἰη 115 Δἀνοοδῖοβ, 
ἔπ6 νοτὰ οὗ οὰ, ὅτου τ. ἀπ ργονα θά. Ὁ 6 Ὀθμοϊὰ ὕσοῖνα πηθπ, ῬΡΟΟΥ, 
δι (1688, ἀηα υποδυοσδίοα, ΣἰρΒἴ τσ ον [Π6 ἤογοοϑί δηα πιοϑὺῦ ἀθι οπηϊηθα ρροϑι- 
(ἴοπ, ΟΥ̓́Θ (ἢ 6 ὕγτΆμηΥ οὗ ὑΠ6 ἰϑίγαϊα δηὰ π6 Β 116 0168 ΟΥἩἨ [86 ΡΠ ΟΒΟρΡ ΘΓ, ον ῦ 
ὅπι6 ργου ας 68 οὐ {μ6 ἀἀθηι18 δηὰ {π6 Ὀἱροίγυ οὗ {86 6 τ." ΙῊ ῥγόρταβ8 οὗ {ϊπ|6 {Π6. 
οἰναγοῖ Ὀδολμο ἀἰν! ἀ6α ὈΥ ΒογΟῦΙοθ, 88 νγγ6}} ἃ8 δχροβθά ἴο 8 861168 οὗ [86 τηοδῦ 5880" 
ΒΌΪΠΑΓΥ ῬΟΥΒΘΟΌΓΙΟΠΒ ; γοῦ 580}}} 086 ἐγυΐῃβ 8886 Ὀγοίθββθα οοῃεϊπυρα ἴο βργϑϑὰ, ἴῃ 
ἀοἤδηοα οὗ 4}1 {1686 ᾿Ἰπιροαϊ!πχοηΐβΌ Αηᾶ ποινὶδίαπαϊηρ ἰμαὺ [8086 γα 8 ΔΓῈ ΓΘ - 
Ῥυρηδηῦ ἴο δυ ΤΥ Ὀδα ραβϑίοῃ οὐὗἁὨ {π6 Βιιπιδπ μρατῖ, δπὰ τϑαυϊγο, ἔγοπι ὑμβ0886 ψῆο 
γγοΐδβ8 (ἤθιη, ἴπ6 τηοβῦ χα θᾶ μου, ἱοροῦθον τι [Π6 δ γιοίθϑὺ ῬΟΒ810]6 τοραγὰ ἴο 
ΘΥΘΓῪ Οἷν}], πιογα}, δηα τοϊδίϊνα ἀπ, Δ8. γ7}} 85 {Π6 ρυιγοβ δηᾶ τποϑὲ αἰ ιιδῖνα Ὀ6η6- 
ψΌΪΘΏΟ6, --- 80}}} ΟἸ ΣΙ ΞΟ ΔΉ 85 οοποϊηθα ἴο ϑργοδὰ (88 1[8 ἰοιιηθὺ μ86 ργϑά!οίθα) 
ἴΠ ΘΥΘΥῪ Ραγὺ οὗ ὑπ6 Κποινῃ που], δηὰ, αὖ (86 ῥγϑϑθηῦ ἀδΥ, 18 Εὐυυύκοιδει ἡ δηὰ οοῃ- 
ζξβ86α ὈΥ 8 θη ραγῦ οὗ 86 ΒυπΊδῃ γδορ. 

ἴῃ οοπϑιἀοσίησ {[π686 ἀϊγοοὺ ον θηςαβ οὗἁἨ {π6 ΟΥ̓ ΠΥ οὗὁὨἨ [86 τῦϊουϑ οὐ 86 Ν 
Τοβίδιηθηΐ, ἰδ 8. οὗἩἍ Ἰπιρογίδῃοθρ 0 οὔβοτνρ, (Παὶ ὑΠογ6 18 0 ΟΡΡροβίία ὑθϑί πον ἴο 
οοηίγϑαϊοῦ [86 ροβιῖζενα γα 1 0]6 ὑθϑυϊ πο οὐὗἨὨ [86 δΔροβίϊθβϑ, δνδηρθ  ϊβίβ, δηὰ πὰ ]}1- 
ζιι468 οὗὁὨ οἴμαῦβ, ὕο [Π6 ΠΙΒΌΟΥΥ πα πιῖγϑο]οβ οὗ «6818. 

Νονν ἰβ 10 ργοῦδὉ]6, ΟΥ δου θῇ ροβϑι 016, [πδῦὺ 80 ΠΙΔΠΥ ΒΑΓ ΔΟ ΟΣ ΒΕ16 τηΑΓ ΚΒ Οὗ ἰσυϊῃ 
838 6 ἧδνα της οησά, ἀοτένοα ἴσοι δ οἢ ὙΔΥΙΟῸΒ ΑἸΙΆΓΙΘΓΒ, Βῃοι]ὰ 811 βὸ Οχ δεῖ! 
οοϊῃοίαα ἴῃ ἔΑΥΟΌΓ οἵ ἃ (186 δίουυ ἢ [58 ποὺ [86 βυρροϑιτίοῃ οὗ [π6 τα οἵ ἃ ΕΙΒίΟΥ 
{88 δοοτοάϊ 6 πο ἢ τότ πδίυγαϊὶ, ΟΣ 6 σομϑοηδηΐ ἴο ΚΘΠΟΓΆΙ ΟὈβοσνδίϊοῃ δηἀ 6χ- 
Ῥουίθηςο, ἴο [86 ἰδτν8 οὗἩἨἉ Ἔνιάθῃςς, δηὰ οὗὁὨ [86 Βυιϊηδῆ τη, μη 18 [Π6 ΞΒρροδβι(ίοη 
οὗ 118 ἔἈ]εγ ἢ Α ὈΘ]16Γ ἴῃ (86 ΟΠ Υἰβϑιδη ΘογιρίυΓοΒ 15, ἰηἀ 64, 4. Ὀ6] 16} ἴῃ τὰς τ λ} 
ΟΥ̓ Ραϑβῦ τοῖγϑο 168, 0 ΘΟ γπ 8 στο] βίο σοσίῃγ οὐ ον δῃὰ υϑοῖι] 0 τηδη. ὅϑυς 
8 ὈΘΙἸΘΥ ᾿παρ} 168 0 ΔΒΓ γ, ΟΥ̓ ΠΟΙ ΓΔαΙοΓΙΟἢ ἴο ΔΥ ὑγα ἢ ΟΥ Δ ἴβεῖ. Βυΐ ὈΥῪ 
το)θοίϊησ 86 (ΟΒΡ6], ρούϑοῃβ ἅΓ6 σομ)ρο δα ἴο τπαϊηϊαϊη, ἴῃ ΟΡΡοβὶἴοπ ἴοὸ ροβῖ- 
ὑϊνθ οΥρα Ὁ] 6 ἰθβύϊηοηγ, (μαι οχίθηβινο πηρογίδηϊ θνυθηῖθ ἤλυθ ἴδκοη ρἶδοθ τ] - 
ουῦ 8η δἀδαυδίθ οαυῦβθ. ΤΉΟΥ ταυδῦ τηδϊηίαίη (ἢ 6 ΤΘΑΙ ΠΥ ΟἿ ταΐγδοϊοβ, στόλου {ἢπιπ 
ΟΠ γΙβυ!Δἢ8 Ὀ6 ον 6, δὰ Ἡ Δ ἰοἢ δοσογὰ ποῖ μου τ ΠῸ ἴ06 πδΐαγα οὗἩ ΟΡ, ποὺ (ἢ οσοῃεϊΐ- 
(ἴοη οὗ πιδῃ, Ὀπὶ νη οἢ ᾿πγόοῖνα δΌβαγα 168, οοη σϑἸἰ!0η8, 8 πα ἱπιροβαὶ Ὁ111Ἐ168. 
ο οχρίδϊη [86 πιοϑὶ το ἀογ Ἃ} δηὰ οΧίγδΟΥ Ἰ ΠΔΤῪ ΔρρΟΑγΔΏ ο8 ἴῃ (86 πϑίυτηὶ 

σοσα, ΡΠ] Οβορθοῦθ ποῦν Ποβιυαἰοι δα πιὶῦ 84. σδυδα τὶ ἢ δοοουηΐβ 0 ἰδ θπι 
οἰθαυγ, δηὰ ἢ {μ6 ἔδυ οβὺ ΑἸ ΟῸ 168 ; ΘΒΡΘΟΙΑΙ]Υ τ β ἢ ΘΥΘΥῪ ΟἾΒΘΓ θυ ρροδί(οῃ π6- 

" ΜΟΙ ἢ 8 ΗΔΙΤΩΟΠΥ͂, γ0]. 1. ὑγϑ]ΐπλ, οὔβ, Υἱἱ!. βαὰ 18 Οὐ 1} γ οὗὨἨὨ 186 αοΒρεὶ Ηἰκ" 
ΤΟΤΥ, ῬΡ. 55---68. 

3 ΤΉς ἀ!Βηοα ἶ68, ψ ΐοἢ ΟἿ τ δι η Υ δα [0 ὁποοπηίοῦ δὲ ἰ(8 ἔχβι ρσορηχαϊίοη, δζθ οοῦ- 
βἰἀοτοά ἴῃ (Π6 Αρρμομάϊχ, Νο, Υ. ἐπα. 
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ΟΟΒΒΑΤΙΥ 1688 [0 ΔΌδιτ 165 δηἃ οοπ γα ϊοιίοηθ. Τὔροη τ μδὲ ταἰἱοπαὶ στοιπᾶ, ἰδοη, 
ὁ8η {86 {τὰ ἢ οΥ̓ 186 (ἀοβραὶ δἰβίουυ Ὀ6 ἀουλνίοα ὕ;ᾧ Απά 16 συ οϑί Ὁ] 1β86 5 ἐπ 
αἰνίπα δυϊβοΥΥ οὗἁὨ «6808 Δηα ΒΒ χοἰ ρίοη. 

ΤᾺΘ [1] ἔοσοθ οὗ 86 ἀγρυπιθιῖβ, τ ϑῖο ἢ τ Βανα Ὀγουρδὶ ἐοροίμον ἴο ῥτονα τη 
ἐγαι ΟΥ̓ {86 ΟΒ τ διίδη ϑογίρίιγοβ, που ]ὰ 6 ποῦ ον ουβ δηὰ ἱπιργϑββῖνο, 1 
ὙΓΘΓΒ [ο ΘΟΙΏΡΑΙΤΘ 86 Νονν Γοβδιδιηθηΐ πῖῖῃ ΟΥΟΥ δδογοα Ὑγὶηρβ, οὐ τ τ δοοοιη ϑ 
οὗ ΟἾΒΟΡ Ῥϑύβοπβϑ 0 ἤδνα Ὀ66η τοργοβοηίο 88 αἰνῖπθ ππθϑβοησοσα. Οοηβιοίυδ, [ῃ0 
ὙΓΊΓΕΣ οὐ [86 ΟἸΒἑΠ656 ΘΒθομ αὶ] ὈΟΟΚ8, ἱπροπαουδὶν δοκηον ! θάροθ, (πδὶ ἷ8 ἀοοιτίπρ 
Ὑ85 Ὠοῦ ἢ]8 οὐγῃ, Ὀπὰ: (Κη ἔγομι ἰορ Ἰβ᾽δῖοιθ τσ ῆῸ ἶινεὰ οΘηζι 168 ὈοίοΓα ἢ. ΤΒ6 
Δῃσίοηῦ Β8ο γα οοἀς οὗἁἩ [Π6 Ηἰπάοοβ, {πὸ Κογαη οὗὁἨἁ Μοβαπιπιδά, {Π6 ᾿ἶνοβ οὐὔ[ Ργίμα- 
βογδβ, οὗ Ῥσγοοΐυβ, ἀπά οὔ Αρο]]οπῖυβ οὐὕ[ Τγϑηδ, δπὰ {86 Ῥορίβῃ Ἰορδηὰᾶβ, 411 θθὰῦ 
ΠΙΔΗΥ͂ δἔπ}08 οὗἩἨ δΒοϊΐοη. δ᾽ 8 8848]} ἰπβίδῃηςθ ἰῃ ῬΒΙ]οβιγαίι 88 118 οὗ ἃ ρἸ πῆς [ῸΓ 
ἐδ [Ὁ] ον ηρ᾽ ΓΟΘϑΟῺ8 : Η!Θγοοΐθα, δὴ δηοϊθηῦ ορροποηΐ οὗὨ Ομ τ βυϊα πη! γ, μ88 ἀγάνσῃ 
Ῥ8ΓΆ116] Ῥούνγθθη Βἴπὶ ἀπὰ ὅεβυβ, δπὰ ρῥγεΐεστεα Αρο]οηίαβ.: Εππδρίυδβ, τ[μ6 ὈΪο- 
δΤΆΡΒΕΣ οὗ ΒΕν 6ΓᾺΪ δηοίθηΐ ρΒΠ]ΟΒορΒογρ, πρὶ ποὰ ΑΡροϊ]οηῖμβ ο Ὀ6 ἃ Κιπὰ οὗ πυϊ 16 
Ῥοϊῃσ Ὀοΐποοη {86 χοᾶ ἀτἢ 6 ; Οἡ ὙΔ|Ο ἢ ἀοοουηῦ μ6 ἱπουρδὺ (μαΐ “ ἐλδ δογομνπὶ 
9Γ ΟὧΡ πὶ τπαπλῖμα " ποιὰ αν θη 8 ΤΟΥ͂Θ ῬΓΌΡΘΙ {Π||6 ἕον ῬὨ)]οδί γα δ᾽ 5 
ΒιδίΟΣΥ ὑμδη ἰδαΐ τ Βῖς ἢ 1 ον Ὀ6δγδ. [π τηοάθγῃ {ἰπ|68, Τ,οτὰ Ηογθοσὶ οὗ ΟΒΟΓΌΌΓΥ, 
διὰ Μν. ΒΙουπὶ, αν ἕβκοη ὑμ6 ῥδὶῃ8 οὗ τηδκῖηρ [ἈνΟΌΓΣΒΌ]6 ΘΟ πιθηΐ8 ΡΟ ἀροὶ. 
Ἰομ  5᾽5 Πἰίουγ. 

ῬΒΠοσίγαϊυβ᾽5 δοεσουηΐ 18 (86. ΟὨΪΥ οπο {μαὺ τὸ βᾶνο οὐ Αγρο]]οπῖι8, το ἰἱνοὰ υρ- 
ὙὩ͵Τὰ8 οὗ ὁπ ἀμπάγοα ὙΘΆΤΒ ΒΕΡΟΒΕ ἢ. Ηο ἰ6}}9 υ8, {πὶ ἢ ἴοοῖς Β'8 παυγαίί νὰ 
ῬΔΙΓΕΥ ἔγοπι ΘΟΙΏπιοι ΤΟρΡΟΓΐ, 8η4 ΡΑΥΟΥ ΤΓΟΠῚ ἸηΘΙΏΟΙΓΒ οὗἩἨ ΑΠΟΙ]]οπί 8, βαϊ ἃ το αν 
Ῥδθῃ τι ὈΥ οπα ΤλΑτηΐθ, δ18 σοι ρϑηΐοη. ὅϑόοπμα ΟΥΒΟΓ ρϑύβϑοη αν ΐηρ ΒΟ ἢ [8686 
ΤΩΘΠΛΟἾΓΒ ἴ0 «0118 {μ6 νι οὗ ϑόνθγιυβ, βίιδ σένα ἴἤθπι ἴο Ῥμι]οδίγαϊυ8. Βοίογα (μ]8 
{ἰπηθ ΠΟΥ ὙΟΓΘ ποῖ Κποόονη (0 ὑπὸ ποῦ], ΡΒ Ἰ]οϑίγαῖυβ δηθανοιγθὰ ἴο σαὶῃ 186 

. ΖΆνΟΙΣ οὗ Δι], δηὰ οὗἨ Απίοπίηυϑ (ἰἌγϑοα δ, τὸ ποσὰ ὈΟΐΒ σγοδὺ δ μλΓ ΓΒ οὗ [ἢ 6 
ΤΑΛΥΎ ΘΙ ]ου8. ΓΒ ἰαίίοῦ 88 80 ργοὐυαϊοοὰ ἴῃ ανουν οὗ Αρο]οηΐιβ, ἐΒαῦ 6 ραϊὰ ᾿ΐηι 
186 Βοῃηυυτβ ἩΔοΒ Ῥαρδιδ ᾿βουσηῦ ἀὰθ ἴὸ Βοτοθβ. Ῥμιοβιγαῖυθ, ἴο σταυ γ 018 
Βαζηουγ, π ἤθη 1118 βυ᾽οῦ τοαιυ γϑα ᾿ξ, δἀἠοα 411 [16 οΥμπδηηθηῦ μι οουϊά, δηὰ τηδὰθ 
46 8 σοπιδησα οὗ ἰδ. ΤΏ6 πισαῖῦδνο βῆον ὑπαὶ 6 ῬΔΒ ΤΌ πα οὔ ἀἰϑρ᾽αγίηρ ἢἰ8 
ῬΑγίβ δῃὰ σϑηΐϊαϑ8. [ὑ οοπίαί δ Ἰδθουγοα ἀἰϑαιιβϑίοπβ οὗ {ἱ Εϊτηρ αυδϑύϊοῃβ ; βυσἢ 88, 
ἩΒΙΘᾺ 5 ἘΠ)6 ποδὶ δηοϊθης, ἴΠ6 οαγί οὐ {π6 ἔγθοϑ ποῖ ΘΟΙρΡΟΘΟΒ (0 βίθαρ Ὀϑϑῦ, 
ἭΔΙΟΙ ΟΥἩ τυῖμο ἢ [ῃρογυποηΐ, ΣΤ αἸου]οι8, δπα δοϑαγα γοἰδεϊοη8 ἀσο οἴβη ᾿πἰσοάυςεα 
ὴ ἰδ. ΕῸΡ δχϑίηρῖο, οὔ Ὀεδϑὶβ τὴ ἃ Βυμμδὴ μοδα δπὰ ἃ ᾿Ἰοη 5 Ὀοὰγ ; οὗὁὨ ποϊηθη 
841 νλ]το δηὰ ΠΑ] Γ ὈΪΔΟΚ ; οΥὗἨἁ πο0] στονίηρ |Κὸ οοτὴ ου οὗ {πὸ Θασί ; οὗἨ σου 168 
δΔυουηαϊησ τ] ἢ Ῥμορἶχοβ, στ βῖηβ, δηὰ ἀγάροηβ. [}ἢ {ῃ6 ἀφ βου ρί!οη οὗἉ Ἐ18 τη ῖγη 6168, 
6 ἸΠΎΓΑΓΙΠΥ ΤᾺΘΏΓΟΠΏ5 δῚ8 ΟὟΤΘ Οὗ 8. ΟΥΟΡΒΥ ὁ δᾶνο Ὀθθη οἴοοϊθα ὈΥ ῥγθβου δἰ η 
ΔΡβίύάπεποσ ἴο {Π6 ρειιοηί. --- ΤΒουρὴ ραν εῶν 6 πιδάδ ἴο (6}} δι ῖβ, ὑμαῦ Β6 υἢ- 
ἀογβίοοί 4}1 ἰδησυασοθ τῖτποῦΐ ᾿οαγηΐηρ ἴΒ6 πὶ, γοῖ ἴῃ Ιηἀΐδ, θη ἢ οδῖηθ ὈΘέΌΤΘ 
Κιηρ Ῥμγδογίθβ, δ τγληϊθα δὴ ἰπίογργοϊαεσ. [Ι͂ἢ δὴ δοσουηῦ οὗ Ηἷβ ταϊβίηρ 8 γοιῃΐ 
᾿Ιδαγ βϑοιη σὴν ἀοδῆ, δὲ πιο, μα ταθηζίοπβ {πΐ Ὁ νγὰβ 51}}} ἃ βθογεῖ, τ βοῖθ 6. {Π6 ΓΘ 
ἬΓΣΘ ΒΟΙῚΘ ΓΟΙΛΑΙ ΠΡ ΒΡΑΓΚ8 ΟΥ̓ ᾿Π| ; Ὀδβἰ 468 {πῖ8, [Π6 ταῖγϑοὶα γγ88 ἀπ κηοσῃ ἐ0 80 
ὙΠῸ ΠἸνοὰ δἱ {πδὲ ἔπ. Ὑμ6 ἰβίοσυ ἰ6}}8 8, {μαὺ ΑΡρο]]οπί 8 Δρρθδγοὰ δέϊοσ 18 
ἀοδίι ἴο Αὐγο]ΐδη, ἤθη 6 Ὀεβίοσοα ΤΎΔΗ : Οὗ ΠΟ. τσ ἤᾶνα πὸ Οἴον ῥγοοῦτδη 
186 ΘΒ το ΟΥ̓ {818 ΤΟΙηδπο 6 ὙΓΙΟσ. ΔΡΟΪ]ΟΠΙ 8 18 ΤΟρΡΓΘβοη θα 88 τη8η} 8.1 
1:6 στοαίθϑε υϑη 1, δπα ργοϊθηίηρ ἴο ππίνοσϑαὶ Κπον]θάρο. Ηρ ἰδυρῃί (86 ἀοο- 
ἐστί οὗ ἰχδπβηιίρταίίΐου. Ηδ βαὶὰ, "1 τῶβ τ Ϊβ6 [0 βροὰκ π6]}} οὗ δὶ] ὑμ6 ροάβ, 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ αὖ Αἰμθηβ, τθογα αἰΐδγβ οὐ ὑηκηονῃ ἀοηοπ8 ᾿ογς ογεοίθα." Ηὰ 
δἰϊειηρίοα ἴο ΠΕΗ͂Υ͂ 8 ἸἰΙοη. Τῆγοα ᾿πδίβῃοοβ ἈΤ6 σίνοη οὗἉ δὶ8 ργείθπαθα ργορβοῖῖο 
δρίτιι. Ὑπὸ οὗ (πθπὶ δυο ΕΥ ̓ ΡῚῪ ποίη; ΒΌΡΟΥΙΟΓ ἴο πυτηδη Κπον]θᾶρο. ΤῊΘ 
εἶπτα, 1μαῦ Νίογνα βῃουὰ οὔϑ ἀν Ὀ6 ΘΙΏΡΟΙΟΥ, ΟὯΘ 8 ποῖ 8 Γρτϑοα αἱ, Ὑμὸη {ἢ 6 
ἐεἰρηοα Ῥγορβοῖ ναβ, Ὁγ ΠαιίίεσΥ δπὰ δανΐίοθ, δούθα! νυ οποουγαρὶηρ Βῖπι, αὖ {π8ὶ 
λΣἴπιθ, ἴο 8 τονοὶ : δῃὰ πῆδί [οὐδ γ ἀδβίγουβ ὕΠ6 δυ ον οὗὨ 86 ργϑαϊοίίοι 18, 18 δὲ 
ἢς ἀδηϊρά ἰξ Ὀδέογα λοι Δη. “ Ἦπ" γι ἀ του υπμόν ἐδ ὰ [Δου]γ ἢ6 ργοῦθηαβ ἴο Βδᾶνθ 
φοιοβοά τοι ἐπα Εδϑὲ Ιηἀϊθ5; γοῦ ἴμ6 δοοουηΐ τ] ἢ πα Β88 σίνοῃ οὗ [1086 ρδγίδ 18 
80 ΤΟΥ ἰδουΐουδ, ὑπαὶ {880 Δἴοπθ οοην οῖβ εἰἷπὶ οὗἉ ἱτηροβίαν 6." 

᾿ Τατᾷ, ραν, τοδὶ. οθορ. χχχίχ. βοοῖ. 4. ὃ 7. ; 
2 1,ατὰ. Ηδδιν. Τεβὲ. οἤδλΡ. χχχίχ. βοςῖ, δ, 8. δηὰ ἀρροπᾶ. ἴο οἴδρ. χχχίχ. π6δγ [Π6 66. --- 

Βρ. Πουρίαϑ᾽Β Οτἰτοτίοπ, ΡΡ. δδ. εἰ δεφ. ---- Ἡουζίον}} 68 Πῖβ8. οα ἴμ6 [66 οὗἨἁ ΑΡΟΪΪΟΠυ8.--- 

ῬδΙοΥ Ὁ Εὐνιὰ. νοὶ]. 13. ραγί 2. οἴδρ. 6. βοοῖ. 4]. ἢ 180, 
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ΤΠοθ86 ἰηβίαποοϑ ν}}} βιιῆς6 ὑ0 πηδηϊαβί [86 βυκῖηρ' σοπίγαηβὺ (παὺ Β Ὀδ᾽ϑὲ8 θοῦ ΘοΉ 
(δα τπηοπηοῖγβ οὔ Αροϊ]ομΐυϑ δῃὰ μο86 νι Ὡϊο 6 πᾶνα οὗ 6818. (ἀσπαίΐπα τῃαγίκα οἵ 
ἀγαθὰ ἀϊδοϊηρυϊδιι 0116 Ὠαγγαῦννοβ οὗ τῃ6 δυϑηρο βίϑ, τ 8118 ΟΒδγδοίοσβ οὗ δοίοι 
δοουπαὰ ἴῃ 86 δἰΒΌΟΓΥ γι θη Ὀγ ῬΒΠοβίγαί 8. 

Θυοἢ ἀγὰ {π6 ονϊάθησοοβ, θοίι οχίθσηδὶ δηα ᾿ηίδσηδὶ, αἀἰτοοῖ δηα ο0]- 
Ἰαΐογαὶ, ἔον (89 δι υϊηθηθββ δπα Αὐἰ μη ον οὗ ἰμ6 Νὸνν Τοβίδιηθης; 
δια τῇθη ἘΠΟῸῚΡ ὨυΤΩΡΕΓ, νδυϊοῦῦ, δῃα (86 ΘΧΟΓΔΟΥΙΠΑΡΓῪ πδίασα οὗ 
ΤΩΔΩΥ ΟὗὨ (Ὠ6Ιὴ 4.6 πραγ. Ά}} Ὁ σΟΠΒΙἀοΥοά, 10 18 ᾿ἸΩρΡΟΒΒΙ 016 ποῦ [0 ΘΟΠῚ6 
ἴο {818 σομνίποίηρ ΘΟπο]υϑίοῃ, ὑμπαῦ {πΠ6 ΘΟΒΙΡΤΌΒΕΒ ΟΕ ΤῊΕ ΝΕΝ 
ΤΈΒΤΑΜΈΝΤ ΑΕΒ ΘΕΝΌΙΝΕ ΑΝῸ ΑΥΤΗΕΝΤΙΟ, ΑΝῸ ὙΕΒΕ ΑΟΤΌΑΙΤΥ 
ὙΠΙΤΤΕΝ ΒΥ ΤΗΕ ΡΕΉΒΟΝΒ ΨΉΟΒΕ ΝΑΜΕῈΒ ΤΗΕΥ͂ ΒΕΑΒ, ΑΝῸ ΤΗΑΤ' 
ΤΗΕΒῪ ὉΠ0 ΑΡΡΕΑΕ ΙΝ ΤΗΕ ΤΙΜῈΒ ΤῸ ΜΉΙΟΗ ΤΗΕῪ ΒΕΕΈΕ. 
ὟΥ 6. 8.)84}} δοποϊυἀθ {π18 βθοίΐοῃ τὰ (86 οΟποθββίοηβ οὗ {πγθθ 

ἩΓῚΘΥΒ ΘΟΠοΘσηϊηρ (86 ΟΠ γΙδίδῃ τϑοογάβ, ἡ μο86 Βα πηθηΐβ ΜΨ{1}] ποΐ 
6 Βυδβροοίοα [ο ἢδγα 8.86} ἔγΌΩ 8ἢ ἈΠΥΘΑΒΟΠΔ]6 ΡαΓ ΔΙ ΠΥ ἴπ ἔανο 
οὗ τΠοτὰ. ᾿ 

Μι. ἨΟΒΒΕΒ δοκπον]οᾶροβ, {παὖ “(16 ττιῦηρβ οὗ [π6 Νον Τεβία- 
ΤαΘηΐ ΔΓ 88 δῃοϊθηΐ 88 {Π6 {1π|68 ΟὗἨ [86 ΔΡΟΒΙ[68:; δηὰ (μδῦ {μῪ ψῸΓΘ 
τὶ θη ΟΥ̓ ῬΟΥΒΟῺΒ ὙΠῸ ἰγοα ἴῃ {Ππο86 ὕτ68, βοπι6 οὗ σψοῖ δαῖ {Π6 
{Ὠϊησ Ἐμοὶ {ΠπΠ6Υ τοὶαίθΌ αἀπά {πουρῇ 16 ᾿Ἰπβιπυδίθβ {Ππᾶὺ {86 6ΟΡ168 
οὗ [16 ϑουιρίυγοβ σοῦ θυὺ ἔδνν, δπὰ ἴῃ {Π6 ἢγϑί ἀρθϑ ἴῃ {86 παπάβ οὗ 
{Π|6 ΘοΟἸ δι ϑίϊοβ ΟὨΪΥ, γοῦ ἢ6 δαβ, [ῃαὖ ἢ6 8668 Π0 σϑββοῃ {0 ἀοιβῦ, 
μΒυΐ {μα 16 Ὀοοΐκα οὗ 186 Νον Τδβίδιηθηΐ, 38 6 αν ἐἤθι, 4γο ἴδθ 
ἐγ ταρ᾿ϑίθυϑ οἵ {Ππο86 ἱβῖηρσβ  Ώ]Οἢ γογΘ ἄοπθ δηα δαϊά ὈΥ ἴπ6 ῥτο- 
Ῥμοίβ πα δροβίϊθβ." δ βαυβ, αἷβο, “ Τπαῖ 6 186 ρογσβυδαθα {Π6 
ΘΟΟἸ ΘΙ 48 0108 ἀϊα ποί 1Ἀ]8: Εν 186 βου ρίιΓ68; Ὀδοδαβο 1 ΤΠ6Υ δᾶ παά 
δ ᾿ΠἰΘμΙΟΩ Β0 ᾿ἴο 40, {π6Ὺ σοι] ΒΌΓΟΙΥ Πᾶνα τηδαθ {π0 ΤΟΥ 
ἔὰνοῦγ ]6 ἴο {Π61Ὶ ΡΟΥΤΟΣ ονοῦ ΟΠ ΥἸβδη ὈΓΙΠΟΘΒ, ΔΠ4 οἷν 1] ΒΟνΘΥΘΙ ΡΥ 
{μδὴ ἰΠ6Ὺ 4γο." 5 

Μν. ΟἬὕ8ΒΒ ]Ἰοἷ᾽ {6 ἐΟ]]ονγηρ, βοη ἰταθηίβ : --- “ἦς Τηαΐ ΤΠογῈ τᾶ 
ΒΌΆΟΙ ἃ ῬΟΥΒΟῚ 88 «9688 ΟἸ γβί, δα ἐπαῦῷ 6, ἰπ [Π6 τηδῖῃ, αἱ απά 
ἑαμσἠὲ 88 18 τϑοογα θα οἵ ἢϊη, ΔΡΡΘΑΥΒ ῬΓΟΌΔ0]6, Ὀδοδυβο 18 18 1π}- 
οἰὐδησθν {μαὺ ΟΠ ΓΒ ΔΉ Βῃου]α ἰδία ρῥἷδοθ ἴὰ {Π6 ΨΔΥ͂ δηά ἴο {Π6 
Θρτθο (δμαύ 1Ὁ ἀἸἃ (οΥ αὖ Ἰοαϑί ὑπαῦ 8 δῇ ἰο]ὰ 1Ὁ 414), Βαρροβίηρ; {88 

Ὠιδίογυ οὗ ΟΠ γιβὲ Β 16 δπα τ Βίγυ ἴο Ὀ6 ἃ δοίίοη." Ηθ δα 68, {μαΐ, “1 
ΒΘ ΡΟΥ͂ΤΟΙ αἰϊθη θα «6818 ΟἸἾγῖδῦ 1π [86 δχϑγοῖβα οὗ ᾿18 τ] ΥΎ 88 
186 ΠΙΒίΟΓΥ βοίβ ἑοσίμ, [6 η, βϑϑηρ' ἩΪΒ σα Ἰ Ἰϑίγυ, δηα {ῃ6 ρον ῦ ἐπαξ 
δἰξθπαβα 1ἴ, Βθθπιδ αὖ ἰθαδῦ ἴῃ σῬ ΠΟΊΑ] (0 πᾶνα ἐοστηϊηδίοα ἴῃ [6 ρῈ0]10 
δοοά, 16 18 τοῦ ΚΟΥ ἰμαῦὺ ΟΟΡ γγαὰϑ {π6 ῬΓΙΏΘΙῪ δσθηῦ ἴῃ [886 
ΘΧΘΓΟΙΒΘ οὗὁἨ {παὖ ρούγαν, {Ππ8 πὶ ΔΠΥ ΟἾΒΟΥ Ἰην 1510 16 θοησ. Απᾶ τῃδη 1 
18. ῬγΟΡΔὉ]6 ἰῃαΐ “6δὺ8 ΟἸγῖδί, Ὁροὴ ἡ μοβ6 ψ}}}} (η6 ᾿πιτηθαϊδίθ 6 Χ- 
ΘΙΟΪΘ6 οὗἩ μδὺ ροόνοῦ ἀδραπαθά, ψου]ᾶ ποί '86 {μαῦ ρόυγοῦ ἴο ᾿προθθ 
ὌΡΟΩΏ 8Π4 τη ]8]6δα τηδηἸκῖ πα (ο {πρὶν πυτέ; βϑϑίηρ {πα ῬΟΊΨΟΥ ἈρΡρβδγβ 
ὑο πάνθ Ὀθθῃ ν78}] ἀἰγβοίβα δπᾶ δρρ] θα ἴῃ Οἵμον σϑβρθοίβ, πα ββδϑίηρ 
ἢθ6 γγαβ8 Δοσοιηί}]6 [0 88 ῬΥΪΠΟΙραὶ ἴον {Π6 ἀρυδβα οὗ 10.) ΗΨο δᾶά8, 
“τοι [Π686 Ῥγθιη 868, ΟΥ ΠΌχα {Π18 ρΘΠΘΓΑΙ υἱδὺν οὗἁὨ [Π6 6886, 1 {μϊηϊς 
[818 Θομο  υαϑίοῃ ἔΉ]]ονν8, νἱΖ. 10 18 ργόθα}}6 ΟἸ τ ϑι 8 ταϊββίου τγὰϑ αἰνίησ; 

1 Ἰδυϊδίμδη, Ρ. 204.---" ]δη 8 ον οἵ Ἀεἰδεῖςαὶ ΤΥ τὶς, νοὶ], ἱ, ῥ. 58. 16. ἐΐ, 
5 1 ουϊδίιδη, Ρ. 203.---οἰδηά, ἰν. Ἰοῖ, γ. ῥ. 104, 
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αἱ Ἰοδϑὲ 10 80 ΔΡῬΘΔΥΒ ἰὸ τῃ6, ἔγοπχ {86 ΠΠρΡΕ οχ ᾿πἰοστηδίίοῃ 1 ἤαγο σθ- 
οοἰνοα σοποογηΐηρ 1{.ἢ} ᾿ 

Τιοτὰ ΒΟΙΙΝΟΒΕΟΚΕ ρτγδηΐβ, ὑπαὺ “Κ ΟἸ ΓΙ δ ἰδηλέν 68 4}1 [ῃ6 ῥγοοῦβ 
ὙΒΊΟΗ [Π6 ΤΏΔΏΠΟΙ ἴῃ ΠΙΟΝ 1Ὁ 88 τονθα]θᾶ, δηὰ ἰῃ6 παΐατο οὗ 1, 
ΔΙ]ονγοα τὖ το μαγο.32 Ηδ ἐσ ΠΟΥ δοκηον]θάροβ, {παὺ “10 18. οὐδ οὗ 
αἀϊβραία {μαῦ νγθ πᾶνθ ἴῃ ΟἿΤ ἤδηαβ {πΠ6 (Δο8ρ6]8 οὗ Μείπον δᾶ 9 ἢη, 
0 ρσῖνα ἐμποιηβοῖνοθ οαὖὐ [ὉΓ ἐγ δῃὰ δαῦ τοϊΐπο8865 οὗ 4}1} ἐμαὺ ΟἸγῖβὺ 
αἀἰά ἀπᾷ ἑαισίί. Τθδὺ ὑπο ὉμδηποἾβ ΟΣ ἃ8 βυϊποϊθαῦ 88 ΤΌΣ ἴὸ 
ΘΟΠΥΘΥ͂ ἰμΒο86 ἀοοίη68 ἴο {Π6 τοῦ], δηὰ ἰο ργϑϑοῦν ποῖ ἴῃ {μοῦ 
οΥἱρίηδὶ ρυσχιίγ. ΤῊ. Δ ΠΠΘΓ, ἴοο, 1η ΜΓ ΒΊΟΝ (ἢ 686 Θναησο]δίβ τροογά θα 
τότ, νγγαϑ τα ὈοίίοΥ δαἀαρίοα ο {118 ρύσροβα ἰἤδη {πα οὗ Ρ]αἴο, οὗ 
ούβϑῃ οὗ Χοποόρῆοι, [ο ρΥΌβοσνο [16 ἀοΟΙΓΙΏ6Β οὗ δοοζαίθβ ΤΠῸ ονδη- 
σε] 1δῖ8 ἀἸὰ πού οοηΐθηῦ {πθιηβαῖνοβ 1 ρΊνιηρ ἃ ΚΘΠΘΙΆΙ δοοοδηί οὗ 
1π6 ἀοοίτιποβ οὗ “68ὺ8 Ὁ γιδῦ ἴῃ (ΠΘΙΣ ΟὟ ΟΓΒ, ΠΟΥ Ργδαυσηθ Ὁ 
Τεἰσποά αϊαίοριιθβ ἴο πιᾶῖζθ δῖπὶ ἀθ νοῦ {Π 6} ΟΡΙὨΪΟΠ8 τη ἢΐ8δ ον 
ὨΆΠΙ6, 8Πἃ 8458 ἢ18 οσσῃ ἀοοίγιηθβ. ΤΏΘΥ τροογαθα ἢ]8 ἀοοίγ 68 ἴῃ {6 
ΥΘΥῪ ΜΟΓΒ ἴῃ ἡ ΒΊοἢ πα ἰδυρῃῦ {Π6ὴ, ἀπα ΓΠ6Υ͂ ΤΟΙ ΘΔΓΘ] ἰο πιθη- 
(ἴοπ {86 ΒΟΥΘΓΆΪ ΟΟΟΑΒΙΟΏΒ Οἡ ΜΠΙΟὮ ἢθ ἀ6] γογοα {Πογὰ ἴοὸ ἢ]8 ἀ]Β0 1068 
ΟΥ̓ Οἴβοσβ. 1, {ῃπογοίοσθ, Ῥ]αΐο δμὰ ΣΧ θποόρῆομ 61} τ18 ψ ἢ} ἃ ροοά 
ἄεοστοο οὗ οοσίδιυ τιμαί δοογαίθβ ἰδυρῃί, (86 το δυδηρο  !ϑίβ βοοπι- 
ἕο [6}}] τ ψ 1 τσοὶ τόσο τυ μδῦ (16 ϑδανιουγ ἰδυρῆηΐ, δπα σδοϊηηδηάοά 
{ποῖα ἴο ἰδβοῖι,᾽ ὃ 

Ὑδαῦ Ὀαΐ {16 Ἰγγοβιβ 1 016 ἔοσοθ οὗ ἐγαίι οου]ὰ ἤαγα οχίογίθα βυοῖ 
ΘΟΠΟΘΒΒΙΟΠΒ [ΓῸΠῚ τη6ῃ οὗ Ἰοδγηϊηρσ δῃα 801} ν, γῆ αν υυϊθηῃ 
ΒΟΥΘΓΆΪ ΠΙΏρΒ ἰο ἀδργθοϊαία [86 ΟἸγιϑίλδη το] ]ρίοη, δπα {86 Ὠινῖπθ 
ΘΌΓΒΟΥΙΥ οὗ 115 ΑἸΥΒΟΥ 2 

Ἐτοῖ [Π6 ῥγθοθαϊηρ Οὐβουνδίομ8, 10 18 ουϊἀδηῦ {Πδΐ το Βανα 81} [86 
ουϊάθηςθ ἐμαῦ οδὴ Ὀ6 γεαϑοπαδίῳ ἀοδιγοα ἴῃ ἕάνουσ οὗ (Π6 ογϑα! 1] 1γ οἱ 
{π6 δογρίατο Ηϊβίοσυ, δηὰ ραγου αν οὗ σπαΐ [ἢ6 δνδηροὶοαὶ 
βίου ϑη8 ταῦθ Θοποθυηϊηρ «6808 ΟἸγδί. 10 18 τηδηϊξεβί {μδὺ τη 6 
ΘΙ ΘΟΥ̓ΘΤῪ ὙΔΆΥ αΔ]1Ώἔ{ὀ8ὺ4 10 ρὶνθ δὴ δοοουηῦ οὗ [η6 ἰγδῃβϑοίοῃβ πἰθοὶ 
ΠΟΥ Βανα σϑοοσάθα ; {ΠῸῪ πα πὸ ἀδβίσῃ ἴὸ ἱπῆροβα οἡ τωδηκὶ πα; 
ἼπΠ6Υ οοὐἹά ἢᾶνθ πὸ ἱπαἀμποοιηθηΐ τ δίθυου ἰ0 δἰἰδιρί 8ῃ ἱπηροβίαυγα, 
δυΐ ΕΡ ἩΒΠΡΊΗΝο ἱπαποοιηθηῦ (0 {Π6 ΘΟΠΙΓΆΓΥ; ποι οοὐὰ [ΠΥ 
ῬΟΒΒΙΌΙΥ δᾶγο δβυοορθαεά, 1 ΤΠ6 Υ δδα τιδάθ {Π6 αἰειηρί, 

ΒΕΟΤ. Π. 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΊΕΒ ΤῸ ΤῈ ΟΕΒΕΡΙΒΙΣΙΤΥῪ ΟΡ ΤῊΞ ΟἹ ΑΝῸ ΝΕῊῪ ΤΕΒΤΑΜΕΚΊΤΒ ΥῈΟΝ ΟἿΥΙΣ, 

ΒΊΒΤΟΕΞΥ. 

ΤῊΕ ον άθμοοθθ ΤΣ {π6 ογθα ΠΥ οὗ (Π6 ΟΪά δηὰ Νον Τοβίαμπηθηίβ, 
ΜΆ ΘΒ μαννα θθθη βίδίθα ἴῃ {π6 ργθοθάϊηρ βϑούϊομ, πᾶν θη ἀγάσῃ 
ὈΓΪΠΟΙΡΑΙΥ ἔγομλ δὰ Ἔχϑηληδίϊοῃ οὐ [βοβθ Ὀοοκβ σοιηραγοα ψ 1 ἔλοίβ 
τπαὺ παν οχϊβίθά, πα τϑὴν οὗ ἡ μῖοῖ σοῃίηπθ ἴο οχὶϑῦ ἴὸ π6 ρῥγϑβϑηΐ 
ἄαγ. Ἧε τοϊρῃὺ βαίο!υ σοϑὲ (86 ογϑ 1 οὗ {π6 βοχιρίυγοθ Ὁροὴ 

1 ΟΒΌΡΌ 8 Ῥοεβιμυτηοῦβ ον Κ8, τοὶ. 1. Ρὑρ. 41---43.; Ἴοοτηρατοὰ 108 ΡΡ. 594---5906.--- 
Το ἰδηά, 10. Ἰείίον χὶϊ. Ρρ. 888---839, 

: ὝοτκαἝ. νοΐ. ν᾿. ῥ. 91. ἐἴο. οὐϊῖ, 
8 ΒΟΙϊησΌτοκο᾽ Β  οΥΚΑ, νο]. 'ν. 688. 4. βοοῖ. 18. Ρ. 890. 
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{πο86 ουἱἄθπμοοβ;; θαΐ {Π6Γ6 18 δὴ Δα! 0041 ὑδβυϊ ΠΟΩΥ ἰοὸ {πο ῖγ ογοᾶϊ- 
ὈΣΠῸῪ δηα ὑγαῦῃ 88 γ716}1} 88 (ο {Π6]} ροηυΐποπθββ, Μ ΠΙΟΝ 18 δἤογάθα "γ᾽ 
ἐλεὶν αφγοοηιεπὲ υοἱξῆ οἷοϊ! ᾿ϊϑίονψ, δια ἡ ]ο 18 ἴοο να υδῦ]6 ἰὼ 6 
ῬδΒβδθα ἴῃ ἃ ΟΌΓΣΒΟΓΣΥ ΓΊΒΠΠΘΙ. 

81. Ζεερίϊπιοπὶος ἤγοπι ΟἸοϊ Ηξβέονν ἐο ἐδ ΟΥοαϊδεϊιέν οΥ ἐλε Οἱά 
: ΖεΞίαπιθηΐ. 

ΤῊ6 ϑΒουϊρίυγο ΗἸΒΙΟΥΥ ΔρΎΘΘΒ, 1Π ἃ ΒΌΓΡΙΙ ΒΡ ΤΔΠ ΘΓ, τ ἢ [Π6 
ταοϑὲ δυϊ ῃοηθο υϑοοσᾶβ ὑπαὺ γοιηδὶὴ οὗ {Π6 δνθηΐβ, ουϑίοιηβ, δηἀ ᾿Ιηδη- 
ἼΘΓΒ ΟὗἩ {π6 ΘΟἸΒΈΓΙΘΒ δπα ἀρθ8 ἴο νὩ]οἢ τὖ βἰαμαβ τοϊαίθα, Τῃ6 σἹδθ 
δηα [411] οὗ οιρίγοθ, {16 γϑνοϊυοπβ ὑμαὺ πᾶν ἰδίῃ ρΪδοθ ἱπ {π6 
γοῦνα, δπα ἐπ6 ρσγδπα οὐ] ποβ οὗ οὨΓΟΠΟΪΟΡΎ, 88 πῃ! οηθα ΟΥ τὸ- 
ξογγο ἰοὸ ἴῃ {π6 δου ρίυγθθ, 8.6 οοϊποϊἀθηῦ ΠῚῈ {μοϑα βἰδίθα Ὀγ {π6 
Τηοδὺ δηοίθπί ἩσΙΘῚΒ (μαὺ ἀγα οχίδηῦ; ψ 8116 [Π6 ρᾷ]ραῦ]6 ΘΥΤΟΥΒ ἴπ 
[8686 τοβρϑοίβ, τ ΒΟἢ ἄγο ἀοίθοίθα ἴῃ {Π6 Δροοῦυρμδὶ θοοῖκθ, δοη- 
δ ϊαΐα Ομ οὗὨἉ [π6 πιοϑὲ ἀθοῖβι γ 6 γθΆΒΟἢΒ οΥ το) θοῦϊηρ' (Π6 πη 88 Βρυγ]ΟΙ 8. 
Τη6 Ηἰϑίουυ οὗ {86 ΒΙ10]6 18 οὗ Ἀγ ρυϑδίδν δη(αυῦν Τηδη ΔῊΥ οΟἴμοΓ 
Τοοοχάβ οχίδπέ ἰὴ [86 ΜΟΙ] : δηα 1ἴ 18 ΓΘ Υ40]6 (δαὶ, ἴῃ ΠυΙΩΘΓΟῸΒ 
Ἰηδίδῃποσβ, Ὁ ΒΏΟΨΒ {16 γ6 4] ογιριη οὗ ἔβοβο δβυγα [0168 τ οὶ ἀ18- 
σύϑοο δηά ἱηγνα δία 411 οἴ ῦ Βιβύουθβ οὐ ἴοβθ σγϑιγοΐθ ἰΐηθβ; ψ ο ἢ 
185 ΠῸ 7660 ]6 ῥγοοῦ ἐπαὺ Ὁ νγᾶβ ἀδγινθα [τῸΠὰ ΒΟΙῺΘ Βυγο νυ βΒοῦτοθ ἰμ8ῃ 
Βυγηδη ἰγδαϊτοη. ΤΠ ἰδοίβ σϑοοσα θα ἴῃ (86 Ο]α Τοβίδμμθηῦ οδηποῖ 
μ6 ἀἰβργτονϑᾶ ; θαΐ, οα {πΠ6 Θοπύγαγυ, [Π6Ὺ ἅγα σοῃβσγιηθα Ὀγ {μ6 ἰταᾶὶ- 
ὈΟΠΑΓΥ δοοοιηίβ οὗ δἰτηοϑὲ 81} παίϊομβ. Μν. Ησυπι6, ᾿παο64, Δἰῇττηοά 
(πᾶὺ (π6 Ῥοηίαίθυση τγὰ8 “πσοίθ [τι 65} ἴῃ 4}} ρσοθ ΠΥ Ἰοηρ 
αἴίου [86 ἐδλοίβ 1[{ σοδίθ." Ὑπαὺ {π18 ῬΟΟΚ νγὰβ πυιύθα Ἰοηρ δον 
Βοιῃὴθ οὗὁἩ {π6 ἔδοίϑ ψΏΙΟΣ 10 τοῖο 18 ποΐ ἀθηϊοϑᾶ: δαὶ {παὲ 1 ννᾶβ 
τ θη Ἰοπρ᾽ δέ αἰ ΟΥ Θυθῃ τηοβύ οἵ ἰμοβα δοῖβ, {Π6γῸ 18 (848 6 
ανθ ΔΙΤΟΒΑῪ βῃΟ ἢ) ΠΟ ΓΘΆβοη 0 δαϊῖονο. [1ξ 48 Ὁγ. Οδρθ6}} 
ΤΟΤΟΙΌΪΥ τοιηαυῖςοά (απὰ Μν. Ημαθ ποιοῦ ἀἸὰ ποὺ οου]ά γταδαΐα {Π9 
ΤΘΙΏΔΥΪ), {Π18 ὙΨΊΌΟΣ τηθαπῦ ἴο βρη ὈΥ 1Π6 ΘΧργοβϑίοη αυοίοᾷ, {παῖ 
{Π18 ὰ8 ἴῃ 411 ργοθαθ! τυ {π6 οΆ86, ΜὮΥ αἸά. Βα ποΐ ργοάυσα ἐπ6 
στουπαβ οα ΒΊΟΝ Βυοἢ ῬγΟΡΔΌΙ ΠΥ 18 Τουπαθα ἢ 5,8]}} ἃ Ἀο]4 φββοσ- 
Φ]ΟῚ Ῥᾶ88 ἴῸΣ δυριηθηΐ ἢ ΟΥ οδὴ 1 θ6 δχρβοίθα {μαὺ δῃγ οὔβ ββουἹὰ 
ΘΟΠΒΙΟΥ ΓΟΆΒΟΏΒ, ΒΟ 816 ΟὨΪΥ ἴῃ σθηθσγαὶ βυρροβοᾶ, θα ποῦ βρ6- 
ο1866α}Ὁ 

Μν. Ηυπιθ δἀἀοᾶ (μαΐ ἐμ6 Ῥαδηίαίθιο νγὰ8 ““ σΘογσγγοδογαίβα ἈΥ͂ πὸ 
σοπσιΥΤῖπρ (ΘΒ πον. ΤῸ ΜΏΙΟΝ 6 ΤΩΔΥῪ ΤΟΡΙΥ, (μα Ὁ 18. δ8 {π|16 
Ἰπνδ)ἀαύθἃ ὈΥ͂ δὴν οεὐπίγασιοίη ὑΘΒΌΪΩΟΩΥ ; Δπα ΒοΙἢ ἔον {π18 ρ]αΐῃ 
ΤΘΔΒΟΏ, Ὀθοδῦθθ [6 Γ6 18 ΠῸ Ὠυτηδη ΘΟ ρΟΒΙ 105 ἐμπαΐ οαη Ὀ6 οοιπραγοά 
τσ [818 ἴῃ γοϑρθοῦ οὗ δηδαυγ. [10 στα δρβυγὰ ἴο σθαυΐγα {παῦ {Π6 
γαῖ οὗἩ Μίοβθ8᾽ Β Πιβίουυ βῃου]ὰ ὃ6 δἰὐθδίθα ὈγῪ Ἠϑαῖῃθη υτὶΐουβ οὗ (86 
ΒΆΠΠ6 ΟΥ̓ ΠΟΑΥΙΥ͂ ἴΠ6 δΒη8 δοία} τ ΠἸΤηΒ6ΙΥἶ; βἰποθ 6 ΚΩΟΥ͂ 
ἰπαύ [ο86 το αἴροίοα το Ηχ ροὴ ΟἾΟΥ παίλομβ [86 πδηλδ οὗ ὑδγθδ- 
ΤΊΔΗΒ, ΟΥΘ [ἢ ἢ]8 [ὴ6, 8ηα ΤῸΓ ΒΟΥΘΓΆΪ ΟΘΏΓΕΓΤΙΘΒ Δ νατᾶβ, {Π6Π}- 
Βοῖνϑϑθ Ὀδγθαυδηβ. Βιΐ ἐμπουρῇ (δ6 Ῥοπίαίθιοι 18 ποὺ οογγοβδογαίοα 
Ῥγ {Π6 δοπουγγοπὲ ἰθβυ! πη 168 Οὗἁ ΠΗΥ͂ οοῦνδ)] ᾿ἰϑίογθα, Ὀθοδιβα 1 βυοῇ 
᾿Ὠβύου 68 6 Γ6 δυθὺ οχίμπί, ἔΠ6Ὺ ἤανθ Ἰοηρ' Β᾽η06 ρΡοΓΙΒῃΘΩ͂, γοῦ 10 18 ποὺ 
οη ἰβμαΐ ἀσοουηὶ ἀφϑίλλαίθ οἵ οΟ]]Δίοταὶ θυϊάθμοθ, Οἡ {86 οοηΐγαγν, 108 
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ΔΌΣ ΒΟΥ 18 1ΘρΊΒ]6 ἴῃ (λ6 ἔδν ἐγαρταθηίΐβ {παὲ τοτηαΐη οὐ "ἴπ θαυ] θβὲ 
ὙΤΙΓΟΙΒ; 8Π4 Βυρβθαπθηῦ Ὠἰβίουϊηβ μᾶνα [Ὁ] οοπῆγιηθα 1 Ὁ {π6 
δοοουηῖθ Ὑ Δ 1οΝ {ΠΥ ρῖνθ, (πουρὴ ον ἀθἈ}γ παϊχϑα τ ἢ ἀορταγαξίοη, 
οὗ [88 Ὠϊδίονυ οὗ [Π6 «΄δνγχβ, ἀπά οὗ ἐμ6 Ἰβριβϑἰδιοη οὐ Μοβοϑϑ; 88 ψ|}} 
ΔΡΡΘΆΓ ἔγοια 86 [0] ονσίπρ' ᾿πδίβποαβ, βο]θοίθα ουὐ οὗ ἃ σγϑαίθῦ βιμωθοῦ 
ὙΠ Β1Οἢ. Βανα θ6θη ροϊπίθα ουὖ, ἀπὰ ἐγοαίθα αὖ Ἰδηστ Ὀγ ναγίουβ Ἰθαγηδὰ 
ΤΏΘΏ, 

Ι. ΤΕΒΤΙΜΟΝΊΕΒ ΤῸ ΤῊΒ ΜΟΒΑΙΟ ΑΟΟΟΥΝῚΤ ΟΕ ΤῊΗΒ ΟἜΕΑΤΙΟΝ 
ΟΣ ΤΗῈ ΟΕ. 

1. Ὑπ6 Βοδίβθηβ μδᾶ ἃ ἐγηάϊἴοπ δπιοηρ ἴμοτὰ οοποοτπΐηρ (86 Ῥγίηιουαϊ Ολαοα 
τολεποθ (δὲ Ἡγονίά ἀγοδε, ἀπιὰ 186 Ῥγοἀμποῦου οἵ 8}} ἐμΐπρβ Ἢ 186 οἰἶδοίαπου οὗ 8 
ΒΌΡΓΘΙΙΘ ταϊηα, νεβῖοΒ ὈΘΆΣΤΒ 80 Οἷ086 8 ΓΟϑο απο (0 ἐῃ6 Μοϑβϑῖο δοοουπὶ οὐ {δμ6 
σε δίίοη, ἃ5 ῬγοΟνοβ ἰμδῦ (ΠΟΥ 41} οτἱρίπαῖθα ἔγοπι ὁπ6 οομπιηοῃ Βοῦγοα: Ὑγἢ 6 1ῃ6 
βισι Κίηρ οοηίγαϑὲ δοίνγθοη {86 ὑπβάογηθα δἰ παρ] οὐ ἐγ οὗἨὨ [86 οῃ6, δῃηὰ {6 Δ] ερογίςαὶ 
ταγρι ΠΥ οὗ {86 οἰδοτβ, δοσυγαίο!ν ἀἰβιϊησιιβηθ8 {86 ᾿πηϑρίγοα παγγαινο ἤγοηι ἴδ6 ἀΐ8- 
ἰοτιοα ἐἱτβαϊίοπ. ΤῊΪΒ τ πλαγκ ἈρΡ 168 ραγυϊου ΑΥῪ ἰο (86 Οδαϊάφδη, Ἐργρίίδη, 
ῬΒαπιοίδη, Ηἰπάοο, ΟΒίησ6βθ, Εἰ Γυϑοδη, ἀοίμίο, ατθοκ, δηὰ Απιογίοδη Οοδηηοφοπῖθβ. 

2. Οπε οὗ {86 τηοδὺ βι γι κίηρ οΟ]]αίογαὶ σου τπιδιίοηβ οὐὗὨ [86 Μοβαῖς Βἰβίογσγ οὔ {86 
ογθδίίοη, 18 ὑμ6 βθῆθγβδὶ δἀορίϊοη οὔ ὑδμ6 ἀἰνίβίοι οὔ υἱπι8 ἱπίο ισφεὰδ, συ οι οχίθπ 
ἔγοιῃ ἴπ6 ΟἸ ἰδίῃ βίδίθβ οὗ Ελισορα ἴο {μ6 Τοπιοίβ βῆογοβ οὗ Ηἰϊπαοβίδηῃ, δὰ δὰ 
ΘαΌΔΙΥ ῥσονα θᾶ διθοησ {86 Ηοῦτγονδ, ὑμ6 Εἰσγριίδηθ, ΟΒίποδβθ, ατθοῖκβ, Βοπιδης, 
δα Ὡοτὶ ΔΙ ΌΔΓΙΔΏΒ ; --- ΠΔΕΙΟΏΒ, ΒΟ]6 οΟὗὨ ποιὰ δα 11{1]6 ΟΥ Ὧο ᾿πίοσοουνϑο τ ἢ 
οἴβεσβ, δηὰ 6 γῸ ποῖ ουθῇ ΚΏΟΜῺ ὈΥ Ὡδη6 ἰὼ {86 Ἠθῦγονβ [Ὁ [5 ἴο Ὀ6 οὐβογνϑὰ, 
τῃδὲ (Βογὸ 18 ἃ στεδὶ ἀἰβθγοποθ Ὀοίνγθοη (ἢ6 ΟΟΠΟΌΓΓΘΠΟΘ ΟΥ̓ πα ϊοπβ ἰῃ [86 ἀἰνί βίοι 
οὗ εἰπιὸ Ἰηο τοφϑῖδ, δὰ {μ6ῖν Θοπουγτθηοα ἴῃ (86 ΟὟΒΘΡ ρου οαΐοαὶ ἀν β᾽οη8 ἰπΐο ψδαγα, 
τηοπίλδ, ἀπ ἄαψα. ὙΒοθα αἰνίδίοηβ ἃτῖβ ἤοτι βο Πδῖαγαὶ οδυδ68 88 8ΓΘ ΘΥΘΓΥ- 
ὝΠΟΓΟ ΟὈνίουδϑ, Υἱζ. (86 δηπυδὶ δηὰ αἰαγηδὶ τονο]υ οη8 οΥ̓Ὠ (86 δι1π, δηκ {6 γον ]ι- 
ἰἴοη οὗ ἐμὲ τθοοῦ. Τμα ἀϊνίδίοη ἰηΐο τσοοῖϑ, οὐ 186 ΘΟΠΕΓΆΓΥ, 866 Π}8 Ρογίϑου υ δγθϊς- 
ἘΓΑΥῪ : ΘΟὨΒΘΟΌΘΏΙΙΥ 18 ρΓΘΥΑΙ Πρ ἴῃ ἰδίην σου Υῖθ8, δ ἃ δηλοηρ Πϑ(ΙΟΠ8 τνΒιοἢ πα 
ΠΟ δοσαπιπηϊοδίίοη ἢ Ο.6 δηούδον, ΔΌΓΒ 8 βίγοηρ' ργαδιιηρίοη μα 10 τηδὺ ἢᾶνα 
ῬΘοῃ ἀογῖνοα ἔτοπι δοπι6 γοιηοίθ ἰσδάϊ του (858 ἐμαὶ οὗ ὰ ΟΥΡΘΔ ΟΠ), νι οἷι γ88 ΠΟΥΟΡ 
ΤΟΙΔΙῪ ΟὈ] ογαιθὰ ἔγομι [86 ΠΙΘΙΊΟΓΥ οὗἁ [86 (θη 1168, ἀπὰ νυ ἢ ἰγϑάἀ θη 88 θθθη 
οΟἰάθν ἴμδη {86 αϊδροτείοη οὐ τωδηκιπά ἰηίο ἀἰβδγθης στασίοπβ. [0 18 ΘϑῪ ἴὸ οοη- 
οεἶνο, ἐμαὶ ([Π6 ῥγδοίίςθ, ἰπ τυὰθ δῃὰ Ὀδυράγουβ ἄρ68, τισὶ τϑηχδΐη ἐπγουρῇ ΒΔΌΪ, 
ὙΠΘη [86 ὑγδα!!ο οα το 1ὲ 85 σαπρὰ νγὰβ δηθγοὶν Ἰοϑὲ : ἰῦ 18 ΘΆ8Υ ὕο οοῦ- 
οαῖνα, (μδΐ, δἴοσπαγάβ, ρθορὶθ δ ἀϊοιθα ἴο ἰἀο δίσυ, οὐ πδο, {κὸ (86 Εργρείδηα, Βαὰ 
ῬροοΙὴθ Ῥγοβοϊθηΐβ ἴῃ ϑΒ ΣΟΠΟΙΩΥ͂, δθοι ὰ δβϑῖχη ἴο 1:6 αἰδογοηῦ ἀδγ8 οἵ [86 νγϑεὶς 
11:6 ὩΔΠ265 ΟΥ̓ ὑμοῖν ἀ61{168 ΟΥ οὗ ἐμεῖν ρ]δηοῖβ.3 

8. Ενϑη (86 Μοβδὶο τηϑίῃοά οἵ γϑοκοηῃΐηρ ΟΥ̓ πἰρθδ ἰηϑιοδα οὗὨἨ ἀδγβ [85 ργονδιϊοὰ 
1 τρογα ἴθδη οη6 πδίϊοη. Τθα8, {Π6 Ρ0]18 οὦ Αὐμοηΐδηβ οοπιρυΐϊοα (Π6 5ρ8668 οὗ 8 
ΔΑΥ ἔτγοπι 8.1 η-86ὺ ἴο βΒυη-δοῦ 5; δηᾶ ἤῸπι 8. 531π|}}8Γ συδίοτῃ οὗ οὐξ ἀοιδὶς ἀποθβίουβ, 
ἀυτίηρ {μοῖν Δθοι]6 ἴῃ ἐπ6 Τοτοϑίβ οἵ (δγηδηυ, Ἡογὰβ Θαργθδϑῖνα οὐ δι. ἢ ἃ τηοάδ οὗ 
οοτηρυτηρ ἰἶἰπλ6 ἢᾶνα Ὀδ6η ἀογίνϑα ἱπίο οὐν οὐη ἰδησυδᾶσο." δ βαῖηθ ουδίοιι 8160 
ῬΓαν δ] α δηπιοὴρ ἰμ6 Οοἰ εἰς πδιϊοηβ.δ 

11. Οὗ ἴα ΕΟΒΜΑΤΙΟΝ ΟΕ ΜΑΝ ΙΝ ΤΗῈ:Ὲ ΜΟΒΑΙ͂, [ΜΜΑ68Ὲ ΟΕ 6ΟΡὉ, 
Δηα [18 θοῖηρ νϑϑίθα τ ἀΟΙΆΙ ΟΠ. ΟΥ̓ΘΥ ΟΥ̓ΠΘΙ 8 1Ππ18}8, δἰ γι] αν ὑγδά!. 

᾿ Β60 δὴ δοοοπηΐ οὗὁὨἁ 686 γψασίουβ Οοδιιοροηΐοθ ἰηῃ Μτ. ΕΔΌΘΣ ΒΒ Πότ Μοβδδίορο, τοὶ. ἱ, 
ῬΡ. 17---40. Το Οτϑοῖ δὰ 1,διΐη (οβιροζοηΐθδ ΣῈ Ῥαγ Ὁ] ΑΓΙΥ οοπβίἀογεα ἴῃ Ἐπ γα γ8 οα 
150 Ττυϊῃ δᾶ ΑἸΙΒΟΥΙΥ οὗ [6 δεγίρίυτοα, νοὶ], 1. ΡΡ. 88---102. ΤΈ ὑϑϑὶ ΟΠ ΐ 68 οἵ ῥγοίδηθ 
ἮΤΙ ΡΟΥΘ ἴὸ ἴδ6 το οὗἨ [86 Ὀγῖποῖραὶ ἔβοῖδ τοϊδιεὰ ἴῃ [86 ϑβογρίατοβ ἄγ δἀἀποοὰ δηὰ {Ὸ]}}Υ 
οοηδίἀεγοά ὉΥ Ὦγχ. ΟΟΙ γον ἴῃ 818 “ 1,.οοίαγοβ οἡ δογὶρίατο Εδοὶ8.᾽" ὅνο. 2ηὰ οαϊξ. Ι,οπάοηῃ, 
1809. ΤΟ δυ]οοίδ, ποοορὰ ἰη [5 βοςσίίοῃ, Ῥαγιου γὶγ (ῃ6 Οτγοδίϊΐοη δηὰ [86 Ποῖαρο, δ ΓΘ 
᾿κονγίβα οορίουβὶγ ἰτοδιεᾶ οὗὨ ἴῃ [10 ἡοῖε8 ἴο Οτοιυβ, [)6 Υὶ ουϊίδίο 6]. ΟἸσίδς, 118. ὶ, ας. 16. 

2. 1.)υ. Οδιρῦθ}}᾿ 8 ΠὨϑ ββογίδιοη οἡ Μίγβϑοὶθϑ, Ὁ. 319. ποῖδϑ. 
3 Αὐἱηβ Οο]]1ι8, Νοςῖοα Αἰτοδ, Ε10.}}}. ς. 2. 
4 'Γαοίτυδ, ἀ6 Μογ. (ογ. 6. 11. Τῇ ΘΧΡτοδβίοῃΒ οὔ “ογίπισοί, διὰ δε καὶ, ἴος [οατγίθοῃ 

ὨΪΡΗ 8 δηὰ βϑυθῃ ηἷρσ 8, 8Γ6 δι}}} ἴπ 1,86 δΔιηυηρ [8 ἰὴ Ἐπρ]δμπά, 
8. σβδασ, ἀθ Β6}}]. 614}}. 10. νἱ, ς. 18. 
γ01.. 1. , 
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ΤΙΟΠΒΙΥ νϑβίρο8β τουδὶ ἴῃ {πΠ6 σιν ἀιδιβοα ποίη, ἐμαὺ ταδηκιηᾷᾶ 
ξουτοο συ ᾿ἰνρα ἴῃ οομρ]οῖθ ΒΔΡΡΊμθ88 δπα υηϑίδιποα ἱππόσθηοα; μα 
Βρεηρ᾽ Γεϊρηθα ροιρϑύυδ!υ, πα {μαὺ (86 οαγίδ ΒροπίΔ ΘΟΌΒΙΥ ραγα ΠῈΓ 
ἔπόῦθ886. 

ΤῊΪΒ τγδ8 ἴῃ6 στὶρίη οὗἨ ἴπ6 ΓΔ] ρΟ] θη δρα, 80 ἘΣ ΙΠΈΝΕΙΣ ἀοϑου θα ὉῚ [88 
ΑἸ βϑιο ροϑῦϑ, δηα νν οι ΤΊΔΥ 4180 6 ΙΒ. ΠΟΥ ἰγασθα ἴῃ (6 Ἰαροπβ οὗ ον βογιίδη 
Τογοίδιίμοτβ, δπᾶ ἴῃ ὑμ6 ἂρα οὗὕἩἨ ρογίβοίΐου οὔ [86 Ηϊπάοο8 : δῃὰ ἴῃ {8 οἰαδββίοαὶ βίοσγ 
οὗ [6 σαγάδη οὗἩ 6 Ηδβρου 68, γγα ἸΩΔΥῪ ΠΑ ἀἰβοουοῦ δὴ ονϊἀοηὺ ὑγδα! οη οἱ 
{16 Μοβαῖοδὶ ραγδάΐϑα δὰ οἵ [86 ῥσοζηϊβοὰ ϑδυ ον, 0 βΒμου]ὰ Ὀγυΐδα [86 Βοδὰ οὗ 
186 ἱπίδγπμαὶ σάροη. ΝῸΣ ἴ5 Ὁ ἱπιρτο Δ Ὁ]6 ὑπαὶ, ἔγοτῃ {86 ΒΟ] ᾿π 688 οὔ ὑμ6 ρσαγάρη οΥ̓͂ 
Ἑάδη, ἴΠ6 Ῥᾶρϑπ8 Ὀθουτουθα ὑμοῖγ δηοίθηϊ ουϑίομι οὗ ΟΘΟΠΒΟΟΓ Ὡρ στόνυβ ἴο {86 πΟΣ- 
8.0 οὗ ΤἈθν νϑυῖουβ ἀ δ: 0168.ἷ 

1Π|Ι. Τὴ ΕΆΠῚ, ΟΕ ΜΑᾺΝ ΑΝῸ ΤῊ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΟΕ 5ῚΝ ΙΝΤΟ 
ΤΠῈ ΝΥ ΟΕΙ,Ὁ γα στ ἰαίθα ἴῃ (6 {πϊτὰ σπαρίον οὐ (86 Ὀοοῖκ οὗ (απ 6818. 
710 μᾶ8 θθθὴ (86 Ἀβδιοη ὙΠ ταϊπαΐα ΡὨΠ]ΟΒΟΡΠΟΣΥΒ ἀπα ΡὨ]ΟΒορϊδίησ 
ἀἰνῖπθ8 [0 Θμἀθάνουῦ ο Ἔχρ δῖ ΔΎΥΑΥ [Π6 ΤΘΔΙΠΥ οὗὁὨ (16 ἔ4}}, μὰ ἰοὸ 
ΤΌΒΟΪΥΘ 10 4}} ἰἸηΐο Δ]]ΠΘΡΌΓΥ, ΔΡΟΪοριιθ, ΟΥ τρογὰὶ δ 16; Ὀαὺ {π6 τ Π0]6 
Βοβδιηθ οὗ σγϑἀριηρίϊοῃ Υ̓ ΟἸ γδὺ 18 ἔουπαθα ἀροη ἰΐ, ἀπα πηυδὺ αἰδηα 
ΟΥ̓ [}} ψ τ 10; 84 συταῦνο [ἃ}1] γϑαυϊῖπρ' ΟὨΪΥ ἃ ἢρυταῦνα σϑάθιαρ- 
ἰἰοη. Εὔνθῃ Ἰοσὰ Βοιηρσῦτοϊο (δ ποῖ λον ἰδίου πονοσ μβα ἃ 
ΤΏΟΓΘ ΒΌΡ016 ΟΡΡΟΒΟΥ) 7 8}}}7 τοὐθοϊθα {86 Δ᾽] Θρουῖοαὶ ᾿πἰογργοίδθομ. 
“72 ΟΑΝΝΟΤ," [6 5814, “δὲ αὐἀπηιϊέοά ὃν ΟἸγίβέϊαπϑ; ἴον, τῇ 10 88, 
ταῦ πψουἹὰ Ὀοοοτηθ οὗὨ ὑμαὺ λιμοῦ ἰοχύ [μδὺ {μ6 βθβα οὗἩ 8 ψοιηδῃ 
Βῃου ἃ οὐυϑῃ {86 βογρθηςβ ποδᾶ, (ἀϑῃ. 111. 1δ.1, σπόγϑου (86 ἀοοίγ!ηθ 
οὗ οὺγ τεἀριωρίίοη 8 ἑουπάοα ἢ 3 

Ἰπάεοα [86 Μοβαῖο δοοουηΐ, ἔτομπὶ 1.8 ΒΡ ΠΟΙ ΕΥ̓͂ Δη ἃ ΘΟΠΒΟΏΔΗηΟΘ 
αὶ} 186 ψι 8016 ἰθηοσ οὗἁ {6 ϑουιρίαγοθ, γγχὰ8 θυ θη] ἀοβιρηθα ἰὸ 
Τοργαβϑηῦ ἃ γϑὰ] ὑγαῃβδοίίοη ὃ; δπὰ 1Ὁ πᾶ Ῥθθῃ σϑοοϊνθα δ8 βοἢ}} ΒΥ 
1π6 ψυϊοσβ οὗ {π6 ΟἹα «πά Νϑυν Ταοβίδπιθηΐθ, ΤῸ ΟΟΥΔΙΩΥ Μ6ΓΙΘ 
τηοΓ6 σοτηροίοηςξ ο ἀθοῖάδθ [Πδῃ το η0 μᾶγα ᾿ἰνοὰ βονοσγαὶ (πουβαπαδ 
οὗ γϑᾶγϑ αἴϊον (ῃ6 ὑγδηβδοίοῃ, ἀπ ἡ μοβα ὈοΪα σοπίγδαϊοίομβ οὗὨ {86 
Βαβί αἰξεϑίβα τηβίίοβ οὗ ἰδοῦ τοπάοὺ {ΠΣ ἀηβυρρογίθα δββογί 08 οὗ πὸ 
οἴδοί. Μοάδσῃ ὀρροβϑῖβ οὗ γονϑἰδίϊομ βᾶνα στἹ του] θα (ἢ 6 δοοουπί οὗ 
1π6 [11 28. ἃ ωγίῃ οὐ δ0]16θ.ἁὙ. Βαῦ ποίβμιϊηρ' 18 ΘΆ516 Υ (ΒΔ στ] ]6 ἰοὸ 
ἸΏ ΨΏῸ ὈΑΥ͂ 20 τορασα ἰο ΡΥ, δαυγ, δῃηα σοϊμμηοι ἀθοθῃοΥ. 
ὙΥβαίθνϑοσ (ΠΘΥ͂ Ἰ,ΔῪ αϑϑογέ (Δα ἰού 10 Ὀ6 τοιιθι ογοα ὑμαῦ δββου 018 
ΜΠ ουῦ ΡΥΟΟΥ͂ ἀγθ ποῖ ἔμοίβ), δῃ ΠΟΎΘΥΟΥ {ΠΟΥ ΤῊΔΥ δἰοιηρί ἰοὸ 
Θχρ]αῖη αὐαΥ {π6 Μοβαῖο δοοουηΐ οὗ (6 [81], ΟΥ̓ δἰζοιωρίὶ ἴο ῥγονϑ 1ὲ 
186, γοῦ 116 ουάθηίν τυϊπϑα οομπαϊοη οὗὁἉ [16 πυμηδῃ Τᾶ66 σου ]ά 5}1}] 
Τοιλδῖη ἃ8 80 ὕΝΘΕΝΙΑΒΙῈ ΒΑΟΥ. Απᾶ {δ6 παιγαίΐνα οὗ {δα (Ἀ]] 18 
οομβσιηθα Ὀοίῃ ΟΥ̓ παίυταϊ! δηα οἷν}} δἰβίοσγ. Τα8, 1ὑ ἀρτΘ668 ἴῃ 8Π 
δηλ ϑηῦ ΤΊΔΏΠΘΥ ὈΟΐἢ πιὰ {Π6 οὐνίουδϑ ἴδοίβ οὗ Ἰδθοῦγ, βουτον, ραΐῃ, 
δΔηά ἀοαί, δηα αἰδο στῆ Πδὺ 76 866 δπα ἔδθὶ δυθσῪ ἀδΥ, δῃά σι] 
811 οὐσ ΡΒΣΟΒΟΡΙΟΑΙ ᾿παυϊτῖθ8 ᾿ηὐοὸ {πΠ6 ἔγαμηθ οὐ {86 Βυϊμδη τηϊπᾷ, [88 
πϑίαγα οὗὨ βοοῖδὶ 116, δὰ [Π6 οτἹρῖη οὗ ον]. Τὴ βου ΓᾺ} ΡΟΥΤΟΓΒ οὗ 
(86 1116 νου] τι] ἃ τηδπ ΒΒ οὐσιι ὈΓθαβὺ 8.6 δ νδυίδηοο ἢ ΟΠ6 
ΔΠΟΐ6Υ, 88 7611 48 ῆοβθ οἵ {86 ρσγοδὺ νου]: δῃὰ ψὸ αύθ αὐοιὶ 
ὉΠΆ0]6 ἰο ρίνθ ἃ δοιωρ θΐθ βοϊαίίοη οἵ {π6 οτιρὶπ οὗὨ (6 6υ118 δον ἡ 

1 Ἑαθοτς Ηογ. Νοβ. νοἱ. ἷ. Ῥρ. 41---50θ. Ἐιναγάβ οἡ βοσίρίαγο, γ0], 1, Ὁ. 108---106. 
3 ΒοΙηρΌτχοϊκοΒ ὙΥ οΥκβ, νο]. ν. ἢ. 8372. ϑνο. δαϊϊ, 
8 γγχχ. ΗδΙο8᾽ 8 ΟἸΤΟΠΟΙΪΟΩΥ, γ]. 11, ῬΟΟΚ 1. ν. 10. 
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'ἢον ἔγοτα {8686 ἀϊβοογάβ δῃᾶ ἔχου {Π6 ᾿αγγίπρ δἰ ϑηηθηΐβ οὐ {π6 παίαγαὶ 
ποῦ, Βυΐ (ηὴ6 Μοβαῖο πδιγαίν δοοουηΐβ [Ὁ 8411] (ῃ686 ΟἰοΥνν 86 
πΗΔΟΘΟΌΠΏΔΌ]6 ΡΠ Θποπηθηδ, ἃπὰ 18 ΘΟΥΓΟΒοχαίθα ΕΥ̓͂ γαγίουβ ὑγαη 3 0Π8, 
ΤΔΟΙῸ ΟΥ̓ 1688 ἈΡΎΘΘΟΔΌΪ6 ἰο 10, 

1, “Πα δοτηιηθησθηθηῦ οὗὁἨ {18 ποσὰ] ἰαὶμύὺ 18 δβουϊ θά γ {π68 
ΔΌΐΠΟΡ οὗ (86 Ῥαοπίδίϑυοῃ ἰοὸ {86 ΠΙΒΟΒΒΌΙΕΝΟΕ ΟΕ ΟΥΒ ΕἾΒΒΤ 
ῬΑΒΕΝΤΗ. 

“ΔῊ 601] βρίγιῦ, 86 οτἱ σ᾽ παίϊοι οὗὐἨ τ βΟΘ6 τ ἐσ ΕΥ̓ 186} 18. ἃ ΤΥ δία ΣῪ πἰοἢ οδη 
ΠΟΤΕ δ ἑλίμβοπηθα, βρϑδιχιπρ ὑβγοιρῃ [86 ΟΥρδπ8 οὗ ἃ βεγρϑηΐ, ἰθμηρίοἀ τ πὶ ἴο 
ἘΓΔΏΒΟΤΟΒΒ [ἢ 6 ΘοΟΙλληα οὗὨ ὈΥ ὑβηρ 86 ἐογυϊά θη ἔγαιδ οὗ 8 ἀἰϑι 160} θρθοὶ- 
βοὰ ἴτθθβ. ὙΠ6 ῥθΏδΙν οὗἉ ὑμεῖν σϑΌ}] θη ττὰϑ ἀθαὶμ." ὙΒουρὴ Μοβοβ ρῖνθϑθ πὸ 
δοοουῃὺ οὗ Βαίδῃ ΟΥ [86 ἐοιαρίδν, γοῦ νῷ ἰθάγη ἔγοτη οἶον ῬΆΒΒΔ668 οἵὁ ϑοτγίρίυσα, 
ἐδαῦ Β6 ναϑ γϑί τηδάθ {πὸ οἴμοὺ οοἰϑίίαὶ βρίγιί8, ρογέδος ἴῃ μἷ8 κὶ πὰ δηὰ ΒΔΡΡΥ ἴῃ 
᾿ϊ5 οοπά πίοι ; Ὀαὶ ἐμὲ, [γουρσὰ ρτῖὰθ οσ δπιθιἰΐοπ, ψΑἘ]πρ᾿ ἰπῦο ἃ οί πα (186 οἸΓοιτα- 
δίδησο68 οὗ τΒΙΟΝ 8γ6 ὑηΚπόσῃ ἴο 08), Βα Π6η66 [8]] ἰῃΐο τα βου, δπᾶ, τοσοίμον πιὰ 
118 ἀοοουρ] θα 8, γ88 Ὀδηϊβῃθα ἔγοπι {μ6 σϑρίουβ οὐ Ὁ]189ὅὃ. ΟΥ̓ ἐμἰ8 (11 οὐ πὶοκοὰ 
ΔΏρ615, [6 Δηὴοοηΐθ δὰ βοῖηθ ποίΐοῃ, 88 18 πιδηϊοϑὲ ἔχου ὑποῖς ἐγαάϊ ἰοη οὗ 186 
Τιϊδη5 δηὰ Αἰδηΐβ ἱπυδαϊηρ ἤθανοη, Βρθης δραϊηϑὶ δυρίίοτ, δηὰ αἰτοταρεϊπρ ἴο 
ἄδθροβα μἷπὶ ἔἴτομῃ 8 {βγοπθ, Ὁ. ΒΟ τοᾶβοὸη ἢθ οδϑὺ {μ6πὶ Βοδα]οηρ ἐδ 6} 
ὙΟΓΘ (6 Υ δγὰ ἰοτιηθηῖθα τ ἢ Ἰηοοβϑϑηῦ ὅγθ. Απὰ ὑμπεγοίοσα Επαρθάοο].8, πῃ βοπια 
γΕΓ868 οἰἱρα Ὀγ ΕΒ] αἴδτον, πη ῖκ68 τηθη οι οὗὨἨ [86 ἴδια οὗὨ βοιλθ ἀθιβοηβ, 0 Τ0Σ {πο ὶγ 
τοΡΟΙ Ποἢ Τ6Γο, ἔγοτα {Π6 Βατϊαμαϊὶ οὗ μοδυθῃ, ΡΙαηροά ἰηΐο {86 Ὀοϊξζοαι οὗ (6 στοδί 
δῦγαβ, (γα ἴο Ὀ6 ΡΠ ΙΒμ6α 85 ὑπ 6 Υ ἀσβοσνοϑα. 

6 δοίίοῃβ οὗ ᾿παΐϑη παν βοϊοσυ, τὴ τοραγὰ ὅο σοπύθηἀϊηθ' ΡΟΉΤΟΙΒ δηὰ ἐδοὶν 
τὶ ὈΠ τες ΠΠΒΑ Αθῦη, μοιὶ Ῥοηθυοϊθηὶ δηὰ τη] ζηδηΐ, 8γ6 δγϑοίθα οὐ ἴδ6 βδπια 
8515 Οὗ ἔχ ἢ. 

2. ΤΏ ἹΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ ΟΕ ῬΗΎΒΙΟΑΙ, ΕΥΙΣ, ἰηΐο (ῃ6 νου]ά, 

Βγ {πὸ αἀἰδορθεάϊεποθ οὗ οὖν γϑὺ τοῖον Ενθ, 18 Ῥ]ΑΙΗΪΥ δἰ υἀδὰ τὼ ὉΥ ἐδ6 π|}]}- 
Κηόνση Βοαΐβοη ἰοροηὰ οὗ Ῥδηάοσα; Ὑ8ὸ Ῥείη ᾿οὰ Ὁ 8 ἤιΐα] συγϊοβιγ ἴο Ορβῇ ἃ 
σαϑκοῖ {πα ἸιΔα Ῥδοη ρίνοη ΔΘΡ ὈΥ « ρίύατ, οαὐ οὗ [0 αν 41} 188 6ν}] Ἰπῦο {86 που]Ἱά, 
Δηα 586 Ὀδσαταθ [86 ΟΥἸΡΊηδἱ σαυ86 οὗ 4}} {π6 τα ]86 ΓΑ Ὁ]6 ΟΟΟΌΣΤΟΠ668 {π8} Ὀ6(8]] τηΔη- 
Κίπα. Ηορϑ δίομο, ---- [86 ορθ ἰῃ 86 ῃγομλβοα δῃὰ ἰοηρ- οι  θΟΓΘα ἀθ! γ ΣΡ, -- 
ΤΟΙ ἰ πἰησ' αὖ ὑμ6 Ὀοίίοπι οὗὨ ἰδ6 σϑδὶκοῖ, 

8. ΟΕΒΙΟΙΝΑΙ, 5ΓΙΝ,---ἰ6. ΘΑΥΪΥ Θογτυρίΐοη δηα ἀδργαναίϊομ οὗ 8} Ἐ 
Ὠδίατα ἴῃ ΘΟΠΒΘαΌΘΩΟΘ οὗ Οὔρ βγβῦ ραγϑηίβ᾽ ὑγαηδρυθβϑίοη, 18 ἃ δ ]6οὺ 
οἵ οομιρ᾽αϊηῦ διλοησ' [Π6 δποϊθηΐ Ἀθαΐθομ τλογα 1ϑΐβ, ΡὮΠΟΒΟΡοσ8, δηάᾶ 
Ροθίἕβ. 

Τῆυβ, Ῥγίδαρότγαθ ἰοττηοὰ ἰὉ ὑπ6 ,αίπξ οοπιραπίοπ, ἐδ6 ποκχίοιι δἰγα ἰδαΐ ἴμγλε 
εοἱίλίη ες, ἀπά ιολιοὐ ιοαβ δογΉ αἰοηρ ιυἱέΐ 8; --α ϑοραῦδν οδ δα [ἴ, ἐλθ δὶη ἐλαξ 6 δον 
«τὰ ππαπλὲρα ; - Ῥ]αῖο, παέμγαὶ ιοϊολοάνιδδε ; --- Ατὶϑίοῦ!α, ἐλ παίμγαΐ γΟΡΆΘΉΘΝΟΥ Οὗ 
ἢπαπ᾿ 5 (ἘΠΊΡ6Υ (0 τϑάδοὴ : 8ηἃ 41} (π6 ἀτεοῖς δηὰ Βσπεδα ῬΒΙ]ΟΘΟρΏΘΓΒ, δβρθοίδ!γ (ἢ 9 
ϑιοὶςϑ δὰ Ῥ]ἰοηϊβῖβ, οοταρί αἰῃ οὗ [6 ἀορτγανθα δηὰ ἀθρθπογδίθ οοῃαϊθοη οὗ πδῃ- 
κἰπά, οΥ̓ ἐμοὶ" Ῥχορθῃβιυ ὕο ΘΥΘΓΥ ΤὨϊπρ τμαῦ 18. δν!]}, δῃὰ οΥ ὑμεῖγ δυθυβίοῃ ἔτοπὶ 
ΘΥΨΘΙῪ ἰδίηρ ἐδαὺ ἰ8 ροοὰ, ΤΈυδ, Οἴσοτο ἰδιποηϊθα ὑπαὶ »πέπ αγὸ δγοιφῆί ἱπο ἰἐζε ὃν 
καί αἬ α εἰορ-πιοίλον,, ιοϊέλ α παλοά͵ ζεαϊϊ, απαὶ ἐπῆῆγπι δοάψ, ἀπά ιοἰϊᾳ α δοιιὶ ῥΥοπο ἴο. 
ἄξοενε ἰμείδ. ὅϑθπθοδ, ομ οὗἩ ἐδ Ὀοϑὺ οὗ ἰδ6 Βοπιδη ῥΒΙ]Οϑορθοτδ, οὔβογνοδ, 6 αγὰ 
δογπ ἴπ διοὴ α οοπαϊοη, λα ιοο αγὸ ποί διιδ)οοί ον δισον αἰδογθν 8 οΥΓ ἐλ πεϊπά ἰλὰπ ο΄ 
ἕλε δοάψῳ ; ---ἰμαι ΤῊς δορά: Ὁ αἰ ἐλε υἱοδα αγὸ ἐπ αἷΐ πιδη, ἰλουρὰ λον ἀο πο ὅγδαλ οἱέ 
ἸΏ Θύεγῳ οπ6;--τ ηὰ ἰμαὶ ΤῸ ΠΟΉ 668 ἰλεηι ἐδ ἰλ6 δορίππεηρ ΟΥἹ ον ομγδ. Απὰᾶ 
Ἠ!οσοοΐοα δ θα ἐμ18 πηΐνοσβαὶ πλογὰὶ ἰδίηι, Τλς αοηιεδέϊο ουὶδ ΟΥΓἹ πιαπλὶπᾶ. Ἑινθῃ 
ΒΟ Οὗ [86 βρυρβο! δαὶ ροοὶδ ὈΘᾺΡ {μοῦ ὑθβϑυϊ ΠΙΟΩΥ ὕἤο ἰἢ6 δαπὶθ ἔλοί. Ῥιορογίϊιβ 
οουϊὰ βαγ, Ἔσεγν δοάν λαδα υἱοῖ ἰο ισλῖολ ἂε ἐδ ἱποϊϊμοα ὃν παίμγσε. Ἡοτδρα ἀροϊαγοὰ 
παῖ ΝΟ πιαπ ἐξ δογη 7,86 ἤγοπι υἱσο8, διὰ μὲ δ ἰδ ἰδὲ δεδί πιαῃ ιυἦο 8 ορργεϑεά 
"οἰἱὰ (δε ἰφαδί; ἰμαὶ Μᾶαπλὶπα γιδὴ ἱπίο ισϊοκοπ654, απα αἰισαν ἀοδῖτο τυδαὶ ἰ5 Κζογδίαάδη; 
{μι γοιμλ λαδ ἰΐὰ6 ξοὔέπιοϑ8 ΟΥ̓ ισαΣ ἰο γϑοοῖθο υἱοΐονιδ ἱπιρτοδδίοηδ, απα ἐλ6 λαγάπο85 ΟΥ̓ 

. δεῖ, Ουεπίίοποϑ ΑἸποίαηρο, 10. 2. Εαναγὰ5 ου δουρίαγο, γο]. ἷ. ΡΡ. 106, 107. 
1, 2 
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γοοζῖ ἰο γοεϊεί οἱγίμοιια αὐπιοπίοηδ; δι, ἴῃ δδοτί, {πὶ ἘΖ6 αγὸ πιαᾶ ἐπουρὴ ἴο αἴαοΐ 
λεαῦεη ἱδεοῖζ, ἀρὰ ἰπαὶ Οἱ» γερθραίρα ογίηιδα ὦ ποί 4767 ἰλε Οοά 9. Ἡδαυεη ἰο ἰαν 
αδἰάς τὶς ὐγαιλ μἱ ἰλιπάογδοίδ. Αὐὰ “ανοηδὶ 88 {υγη! πο ἃ βυἸκὶπρ ΘΟΥτοθοΓ8- 
ἰἴοα ἰο 186 βίδίθιηθηϊ οὗ Ῥδὺυ] οὗἩ Ταγβιι8 οοποογπίηρ ἴπ6 οαγηπαΐ πὺπὶ (οι. νἱΐ. 
18---28.), θη μ6 8878 (μαὲ Δαίμγε, μπολαπρεαδίυν τε, τὰπε δαοὶ ἐο τοϊολοάπδ88, 88 
Ὀοά!68 ἴο {Ποῖγ ΘΘΏΓΟ. 

Ευτίδοῦ, ἔθ γο 18 σθαϑο [0 ΒΌΡΡΟΒΟ, 188. (86 δῃηοίϑθης οτος Ὀγυΐὰβ ἜΧΡΓΟΒΒΙΥ 
ἐδυρῦ (πε ἀοίεοιϊζοη οὔἾΒ6 Βυπιδη 808] ἔγοπι 8 δβίδίβ οἵ οὐγἱρίῃμ δὶ σοοϊταὰθ ; 186 ἱπνδ- 
ΤΊΔΌΪΟ Ὀ6]16( οὗ (86 ΒΓΔ η8, ἰῃ ΗΙηἀοβίδῃ, 8, ὑμδὺ τηδῃ ἰβ ἃ [Ἀ]16 ἢ ογοδίυγο  δηᾶ 
ἀϊ 16 γπ6}} Κπούσῷ ὑδμιαῖ 8 δ᾽ πη ασ ορὶ πίοι γγ88 ἱπουϊοδίθα ὈΥ {86 οἰδββίοαὶ τα γἱμοϊοσ βία, 
διὰ Ἐβρθοίδγ Ὁγ Ηοδβίοά, ἰπ ἐμοῖς βου ριοηθ οὗ 88 στϑδάυαὶ οογτυρίϊοι οὗἨ {88 
Βυτηδη τϑοθ, ἀυγιπρ {86 μοσΐοὰ βυθβοαυθηΐξ [0 {μ6 ροϊάθῃ δρθ. Οδίι]δ γαργοβθηῖδ 
(86 ὉΠΗΑΙΙοντοὰ ρογιοᾶ, πθθη ͵υδϊοα τῶϑ ρυΐ ἰο διρῦ, δηα ὈΤΟΙΒΟΣΒ ἱπιγυρα {μπεὶγ 
Ἠδηἀς ἴῃ ἔγαύθγῃδὶ Ὀ]οοά, τ 116 ἰησαβὲ ἀπ βδοσίίορο αἰϊθηδίθα [86 ᾿χἱπὰ οὗ (ἀοά ἔγοπι 
ΤΏδῃ ; δι Ὑδοϊζιβ πηαυκβ ουδ {86 ῬτΌρτοβ8 οὗ ἀθρυδυῖν, ἔγοπι αὶ ρογοά ἔγθε ἤοτι 
οξηςα δῃὰ ρυπιθεταθηῦ, ἰ0 ἃ ἤαρίτουβ δηα δοδηαοηοα τ|]οκοάμοββ, ἀθνοὶϊὰ ουθῃ οὗ 
ἴεαν. Τῆυδ, “ Ῥχονυϊάθῃοο βθοῖηδ ἴο αν ἀγανῃ ον! άθποα οὗ ἴπ6 συ! οὗἩ τηθῃ ἴτοπὶ 
1Ποἷν οὐτῃ ΘΟ δβϑίοηβ, δη ἰ90 πᾶνθ ργοβογυθὰ (Π6ῚΡ ὑθβι ΔΟΏΥ ἴοσ [86 οοηνϊοίίζοη οὗ 
βυὈϊϑοαυθαὶ (π|68.᾽"} - 

4. Το ΕΟΕΜ ΑΒΘΌΜΕΡ ΒΥ ΤΗΕ ΤΈΜΡΤΕΒ, 
ὝΜΒου δὲ βοδυοοα οὖξ ἔγβί Ῥαγοηίΐβ, 88 Ὀθοὴ Βαπάθὰ ἀοόντῃ ἴῃ {86 ἰγδά ἶοηθ οὗὅ 
τηοϑὲ δηοίθης βδιέομβ, ρδγιουΐαυὶγ [86 Ῥογβίδηβ, ΗἸπάοοθ, ὕσθεκβ, {86 Εργρίίδηβ, 
διὰ {86 δογίμϊδηβ οὐ οὐἢ8; δῃὰ ἱβουρὶι δηϊπιαὶβ οὗ [86 βεγροῃηΐ {ἴρ6 τθγθ νΟΣ- 
πρἐ μδμ ὌΥ δοπιδ οἵ ἴπ6 Ῥαράῃβ, 85 {86 Εργρίίδηβ, ῬΒοοηϊοδη8, δὰ ΟΥθοῖκβ, 85 
8 Ϊ8. οὗ {86 φοοὰ ἀδινοη ἢ, γοῦ ΒΟΥ ὝΘΓΘ ΤῊΟΓΘ ΦΈΠΟΓΑΙΙΥ τοβαγάθα 88 {Υγ6Ὲ8 ΟΣ 
ἤχατοῦ οὗ 186 601} ρυϊηορ 6. 

ἼΠΟΥΘ 18 ποίμίηρ, ἴῃ ὙΠΙΟΩ {Ππ6 ἰγδα! ἤοηΒ δπα ορίπίομβ οὗ {Π6 
Βοδίμϑῃβ θ6ᾺῚ ΒΙΣΟΠΡῸΣ ἰθβΌ ΟΠ ἴοὸ {Π6 ἀοοίγ 68 οὐ δουιρίιγο, [Π8Π 
186 οομνυϊοίοῃ ὑτνη ΡΓον δ] οα, οὗὨ {π6 προθβϑιυ οὗ δὴ ΑΤΟΝΕΈΜΕΝΥ 
ἘΟΒ 51Ν, ΑΝῸ ΟἹ ΤῊΗΕ [ΝΤΕΒΥΕΝΤΙΟΝ ΟΕ Α ὈΙῚΨΙΝΕ ΜΕΡΙΑΤΟΕ, 
δηα {π6 πμίνογβαὶ ργαοΐοθ οὗ ἀθυοίϊηρ' ῥ᾽ δου αν υἱούϊτηβ, ψΒ1οἢ ΜΒ 
τ τ ΡΟΙΙΟα ΟΥ ΟΥΠΒΟΓ ΘΑΌΔΙΥ ΡῬγανδ θα [ἢ ΟΥΘΙΥ͂ αὐάγίον οὗ (δ6 
εἷορο. 

70 88 Ὅδθη αἰϊκο δἀορίβθα ὈΥ {16 τηοϑὺ ὈΔυθάγοῦβ, ἀπὰ ὈΥ (86 πλοϑῖ τοβηποᾶ παι] 0η8. 
“Το σαὰο Ἰἀο]αίεν οὐὗἩ [86 τθοθηι]Υ ἀἰβοονογθά Βθιπἴϑρμοσα, δηὰ (μ8 ρο δηθὰ νοι σΥ 
οΥ̓͂ ροϊγιμοΐδπι, ΘΠ} οΘομοὺΣ 1 ἐμο Ὀ6] 16 (μαὶ ψὶΒουΐ ϑδοαάϊπρ οὗὨ Ὀ]οοὰ ΤδΠ6ΓῸ οδη 

ΠΟ ΤΟΙ 80 Οὗ βίη8. ΝΟΣ νῶϑ {π6 [6 οὗἉἩ 86 Ὀγυΐα ογοδίϊοη δἰ τσαγβ ἀθοιηθὰ 
δβυΠοϊοπί ὕο τοῖον ἴδα ἰδἰηΐ οὗὨ συ] δηὰ ἴο ανοσὶ [186 Ὑσδίμ οὗ ἤεδᾶσοη. ΤῊΘ 
ἄἀϑδί οὗὨ ἃ ΠΟΌΪΟΡ υἱοί νγᾶϑ θα 6 Ὁ} ά ΠΡΙ: δηὰ (δ6 Αἰίδγβ οὗ 18 ὝΘΓΟ 
Ὀοάονοά υῖτ ἰοσσθηὶβ οὗὁἨ δυμπδη Ὀἱοοά." ΤΏ, ὑΠ6 Οπηδδηΐῦθβ οδ {μποὶν ἢγϑὶς- 
ὈοτΓΏ ἴο Ρδ88 ὑβγοῦρῃ {μ6 ἔσθ, ἴῃ ογάθνν (ὁ δρρθδβθ {Π6 ΔΗΡῸΡ οὗ {Π|6 1 ἔα]86 ἀδὶ 168 ς 
δηα οπ6 οὗ ἰδ Κίηρβ οὗἨ Μοδὺ 18 βαϊὰ ἴο ὅδνο οὔδγθοὰ Ὡρ δ18 οἰ ἀθϑὲ θ0ῃ 88 8 Ὀυζηῦ» 
οδεσίησ, τβθὰ ἴῃ ἀϑηρον πὶ {86 ΒΌΡΟΣΙΟΣ ΡΟΤΤΕΡ οὗ (86 Εἀοπιϊΐοβι6 “ΝΌΟΣ νὴδδ 
86 Ἀ6 τοῦ ὑπδῦ (86 ροάδ γϑγθ γεπάογθα ργορί ουϑ ὈΥ (18 ρθου αν τποὰδ οὗ ββοσῖῆοθ 
οομδησά (ο {μ6 ὩδίοἢΒ Ν ΘΟ ΘΓΘ ὩΊΟΣΘ ἱτητηΘα δ Υ οομεἰσαουδβ ἴο [Π6 ἐοΥγ οΥἹ δ δ 

Δ ἘΔΌΟΥ, τοὶ. ἱ. Ὁρ. 65---Ἴ].; ἘνΊαγᾶβ, γῸ]. ἱ. ὑρ. 108---1 10.; Βρ. αταυ 5 Οοηποοῦοη 
ὈῬεΐνγοθη βϑδοσζοὰ δηὰ Ῥγοίδηο 1ἰιοσαίαγο, γὙοϊ. ἱ. ΡΡ. 168---165.; ΕἸοΙςΒογ᾽ 5 ΑΡροβδὶ ἴο Μδιί(εσ 
οὗ Ἐδοῖ, ὑΡ. 148---Ἰ 47.; Οοττηδοῖκ᾽ Β [παυἱγΥ ἰπίο [80 Ποοίσϊῃθ οὗ Οτίμίπαὶ βίη, ὑρ. 34-- 
46.:; ἰπ τῶ ϊοἢ ποσῖκβ ἰδ 6 ἔβ οὗ 186 "αοία δῦονο βιδίϑα δζὸ σίνϑη ἴῃ ἀείαὶϊ, 

5 ΤῊϊθ 6 ἃ τηδηϊίοδί τοὶϊο οὗ [86 ᾿οΙ ρίοτ᾽ 5 δϑβυτηίηρ [6 ἔοστη οὗ ἃ ρσοοά!γ βογροηὶ, διὰ 
ΔΡροδείηρ ἴκὸ ἃ ζοοὰ ἀδηιοῃ, ΟΥ δῃῆρεὶ οὗἉ ἰἰσῃξ, τθθῃ δ6 ἐοπιρίοὰ Ενο. 

8. ἘΔΌΟΓ, γοϊ. ἱ. Ρῃ. 7] --ἴό. Ἐάναγάβ, τοὶ. ἱ. Ρρ. 111---114. ὝτΑΥ, νοὶ. ἱ, ῬρΡ. 161, 162. 
Το [0]168ὲ νἱοὸνν οὗ τΐ8 δυ ͵οοῖ νν1}} θ6 ἠουπάᾶ πῃ ἴΠ6 Ηδν. ὅ. Β. Τοϑηθ᾽ Β Θἰδθογαϊο ἰγοβϑίϊβα, 
ἐπεί ]οἃ “ΤΏ Ὑ͵οσΒμΡ οὗὁἨἩ 80 ϑογροης ἰγδοοα τπγουρδοῦς μ0 ὙΤοΥ ἃ, δηὰ 118 Ττδάϊεοη5 
τοίοιτοὰ ἰο [ΓπΠ0 Εὐνθηΐϊδ πῃ Ῥαγδάϊβο; ὑγονίηρ [86 Τοπηρίαιίου δηὰ ΕΔ] οἵ Μδη ὉΥ͂ τῇο 
ΤπδιΓΌ τ ΘΠ Δ} ΠΥ οὗὨ 8. ϑόγρεὴὶ Τοιρίοσ. Τοηάοῃ, 1830.᾽ 8νο. 

4.3 Είηρβ 11]. 37. ΟΙδοΥ ἱπδβίδησοδ οὗ Ὠιτηλη Βϑοσ ἤσοθ ΠΊΔΥ ὈΘ δόδιὶ ἰῃ Ρ ὅ. δμργὰὼ, 
ποίρ 4. 
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οὗἉ Ϊεγϑοϊ. 76 Ἰοᾶσῃ ἔτοπι Ἡοσπον, ἐμδὲ ἃ ἡ μο]Ὲ Βοοαίοι οὗ βγβι!ϊηρ Ἰδτο 6 88 ὯΟ 
υποοιηπλοῃ Οἴἶδετίηρ ἀπιοην Β18 ΘΟ ΣΎ τΊΘ ἦ ; δὰ {86 δηςίοδὶ οἵδ μανΐηρ Ἰαϊὰ ἱὲ 
ἀονῇ 85 8 ρυϊποῖρίθ, ἐμαὶ ἰδ αἰδιιδίοη οὗ ἴ86 Ὀἱοοὰ οὗὨ δηΐπιδ]β ἃ 186 δῆρον οὗἁ 
[86 ροάβ, δὰ (δὲ {ποὶν Ἰπβίϊοα ᾿υγπθὰ δϑιὰθ προὰ ἐμ νἱοίϊπλβ [μ066 βίγοκοϑ ὙΒΙοΝ 
ὍΤΕ ἀοπιϊποα [ὉΓ τθὴ ἦ, ϑοοῃ ρῥγοσθθαθα ἴο στϑδίδν ἰθηρσίμβ, αηὰ δἀορίβα (μ6 Βοστιὰ 
Ῥγϑοίῖοα οὗ ἀονοίίπρ δυχϊηδη υἱοί ωϑ. [ἢ ΒΟΠΟῸΣ οὗ ἰδ6 πιγβεϊοδὶ ΠΌΤΕ ἰΠγ66, δ 
Ὡυταθοῦ ἀθαπιθα ΡΥ ΟΌΪΑΥΙΥ ἀθαγ ἴο ἤθδνθη, ΘΥΘΣΥ πίπτ χηοπι ἢ Ἡϊποδδοὰ {Π6 ρτοδη 8 
Δηα ἀγὶπρ' βίσυρρ]68 οὗ πἰπα πηΐοστίπηδίθ νἱοϊβ. ὙΠ6 δία] ον θοίῃρ βίγαςϊ, [88 
{ΠΞΕ|668 Ὀοάϊο8 γεγο σοηβαπιρα ἴπ (86 δββογθὰ ἤτα ἩΒΙΟΝ τγ88 Καρύ [8}}γ Ὀυγη- 
ἴῃσὶ ἩΠῚ16 [86 Ὀϊοοά, ἱπ βίῃρυϊαν ΘΟΠΙΌΣΙΩΙΪῪ πὶ ἔδ6 ΠΡΕΛΡΑ ον ϊπδῆοοθ, Ν 88 
ΒΌΓΙΏΚΙΟα, ῬΑΓΕΥ ὑροὰ [86 δυγτουπάϊηρ τυ] λιτάς, ΜῊ Ὄροῦ {86 ἴγθοθ οὗ ἰδ8 
ΒΑ] ονγοά στονυθ, ῬΔΓΕΣ ρου {86 ᾿μεδρθ 8 οὗἩ (δοὶν 1Δο18.8 Ἑγϑη {16 τϑιλοῦθ ἰΏ88- 
Ὀιδηίδ οὗ Ανοσῖοδ σοί ποα βἰπλ}]δῦ οαδίοπιδ, δηαὰ (ῸΣ δὲ πα δῦ ΣΟ δοηδ. [ὑ 18 οὐθογσυο 
ὉΥ Αοοδίδ, δδῦ, ἴῃ ο8868 ΟΥ̓ δΒΙΟΙκ 658, ἢ 88 Ὁδυδ} [ὉΓ ἃ Ροσυυ δα ἰ0 βδουϊῆσο Ὠἷδ 80} 
ἴο δ Ίγδομοσβ, Ὀοβθθοβίηρ Εἰπὶ ὕο Βρᾶσα εἶδ 1 ἴδ, δηὰ ἴο 06 βδιἰδϑα πῖϊὰ (86 Ὀϊοοὰ οὗ 
815 “δ1α.4 

“ὝΒοποο, 86," γ͵ὰ ΙΩΔῪ 881 ψΠ (86 Ἰοασηοα δυΐθοῦ ἴὸ ὙὮΟΒΘ 
ΓΘΟΒΘΆΓΟΙΘΒ {Π|8 βϑοοῃ 18 80 ἀθθρὶΥ ἱπαοθίοα: ““Ὑ]ιθηοο, (μθη, οουἹὰ 
οτστηδῖθ [818 πνοαὶ ργβοίϊοα οὗ ἀὐβδυμε [η6 ἤγαί- θΟσΏ, ΟἸΠΟΣ οὗ 
ΤΏ ΟΥ ζθαδὺ, δπα οὗ οἴϊοσιηρ ᾿ὖ ὮΡ 88 ἃ Ὀυτηί-οβοτιηρ ἢ ὙΏΘΠΟΘ, 
Ῥυΐ Πομμ ἃ ἀδορ δῃηα δῃοϊθηΐ ΘΟ; ΒΟ ΟἸΒΏ 688 ΟΥἩἁ ΙΩΟΥᾺ] ἀδργανδίϊοη ἢ 
ὝΒΘποΘ, Ὀυΐ ἔγοιῃ βοῖὴθ ρογσνογίθα ἰχϑαϊΐοη, γοϑροοίϊηρ {πΠ6 ἐγιιθ 
ΒΒΟΓΙΗ͂ΘΘ ἴο 6 οῃο6 οΟἸἶογρα ἔὺσ [86 81η8 οὗ 4}} τηδηκιπα ἢ [πῃ {16 ο}]α- 
οι οὗ {π6 βγβῦ- οση, οὐ ρΊ μα] ἱπδε υϊοὰ ὈΥ Οὐ Πϊγμβ6} 8, δηά 
ΓΒ ΠΥ δαμογοά ἰο θοίἢ ὈΥ 60} δὰ (ἀθηῦ]θ, χα θ6μο]α ἐπ ἀθαίὰ 
οὗἩ πη, ὅῆο ψγὰϑ {Π6 βγβύςθοσῃ οὗ [18 υἱγριη-τοίμοσ, δοσυγαίο Υ 
Ἐπουσῇ ΟΡΒΟΌΓΟΙΥ Ἔχ 64. Απᾷ ἴῃ (86 σομδίδηξ 86 οὗ ὅγο, (Π6 1η- 
ΨΆΓΙΆΌ]6 Βοσιρίυγαὶ θα θ]οθα οὗ τταῖμ απα ᾿θαίουθυ, τὸ υἱοῦ {860 
Ἰπαιρηδίίου οὗ [δα οὐ, ψ}0 ἰβΒ ἃ σοπβαμηῖηρ ἢγα, δυογίθα ἴγοτη Οοὐῦ 
ΡΟ τὰοθ, δῃα ρουγοα οαΐ προι [86 ἱπητηδου]αίο μοδα οὗ οὔσ στϑαὶ 
Ἰηίθγοθθβου. Ηδὰᾶ ἃ Θοῃπβοϊοδηθβδ οὗ ρυσ Υ τοϊρηιθα ἴῃ [Π6 ὈοΒοΙη8 οὗ 
πὸ δῃοϊθηΐ ἸΔο]αίοσθ, 1 ἄοοβθ πού Ἀρρϑαγ, ΨΥ (μ6Ὺ δου ἃ παν Πα 
ΤΩΟΥΘ ΓΌΆΒΟῚ ἴ0 ἀγοδά {π6 σϑηρθδηοο οὗ {π6 Π)οἱΐγ, [Π8ῃ ἴο Ἔχρϑοῦ δπὰ 
ἴο οἰαίμα [18 ἔδνουν; γοὺ ὑπαῦ βυσ ἃ ἀγοδα αὶ ΠΠΡΓΥ ΡΓγονυ δὶ], 
18 00 Ὑ06}} Κποτῃ (ο γοαυΐτο {86 ἔουτηδ τυ οὐἁὈ ἃ ἰαδουγοα ἀθιηοη- 
δβίσαοι. ὅ 

ΙΥ. Τιο ΤΒΑΝΒΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΕΝΟΟΗ 
Μαγ Ὅα ἰτδοοά ἴῃ ἴμ6 ατϑοίδη (0168 οὗὨ (πὸ τραπεϊδιίοη οὗἁὨ ἐδοῖν ΒοΡοΘϑ Οὗ; ἀθπιίγσοίδ, 
δηὰ ρμαγιευϊαυγ οὗἩἨ Ηδδρογυὰθ δὰ Αδίγοα (διβοηρ ἴμ6 δηοίθπὶ αστθοκβ), ὙΠῸ 8.9 
[ΔὈΪοὰ ἰο αν δβοοπαρα ἴο ἤϑανϑη αἷϊνο, δπηὰ ἰὸ αν Ὀδθθῃ ἰυγηθα ἰηΐο βίδγβ διὰ 
ΤΟ] 6511] δίρτιβ ; οὗὐἨ Ὠέγυνα δποηρ ἰΒ6 Ηἱηάοο : οὗ Βυάά}ια διβοηρσ (86 Οδυ]ΟΏΘδ6, 
διὰ οὗἨἩἨ ΣΧ λοδ (ΒΠού ΒΟῸΣ πδιὴ6 ὼς Βυ 88) διιοηρ ἴπ6 Οδἰτηυοκα οὗ διθοσίδ. δ 

Ὑ. Το ΤΟΝΟΕΥΙΤῪ ΟΕ ΤῊΒ ΔΑΝΤΕΡΙΙΌΥΙΑΝ [ΝΗΑΒΙΤΑΝΊΒ, 
ΘΠ Π]οπ ρα Ὀγ Μοβοβ, 18 Θοῃβττηθα ὈΥ νδιϊουβ μϑδίμθῃ τσ 68. 

«ΑἹ!,᾿ εαγ8 Ψοβαρβιυβ, “ πῆὸ ματα οομιπ 68 ἴο πτϊεηρ (86 δηὐαυ  ο8 οἰ ὍΒ6 ΣΡ οὗὨ 
186 ατθοῖκε οὐ Βαυθασίδηβ, δέϊοσὲ (8 Ἰοη σου οὗὨ 186 τηϑη Ὀοίογα [86 βοοά." Απά 
86 ᾿γηοαϊδίοὶγ δ Ὁ] οἷ τβ, --- ὁ Μαποίμο, τὸ πτοῖθ δ δοοουηΐ οὗὨ {86 Ερσγριΐδῃβ, 
Βετοβῦβ, τῖ8ο Θοτηρ ]οα [δὴ δοοουηΐ οὗ] {86 δἴαϊγβ οἵ Ομδ] δα, δηὰ Μοοῖιυδ, δηὰ 

1 Πιδά, 110. 'ν. γοσ. 202. 3 ΜαΑΙΠοΙΒ ΝΟΥ. Απεᾳ. το], ἱ. 6. 7. 
8. Μα]]οἱ᾿ 5 Νογίῃ. Αηιὶᾳ. νο]. ἱ. α. 7. -- Οἷδὶ Μαρηὶ Ηΐδι. 110. 111, 6. 7. 
4. Αοοκί. δραὰ Ῥαγοῖ. ΡΊΪστ. Ὀοοῖκ ἰχ. ς. 11. Ρ. 885. 
δ ἘΔΡογ δ Ηογ, Μοδ. νοἱ, ἷ. ὑρ. 64, 65. 
4 Ἐδθογ, γο]. 1. Ρρ. 89---91. Ἐάνναγάβ, νοὶ]. ἱ. ῥ. 117. 
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Ἡβεΐδυθ, δηὰ τι πο πὶ ΗΠ ΘΥΟΏγτυ5 (Π6 Εργρίΐδη, το μδὰ ἰγοδίοα οὗἁὨἨ {86 αἰἴαῖνα 
οὔ Ἐσγρί, ἀρτϑα πι πη6 ἴῃ (8. Α]80 Ηδβιοά, δῃὰ Ἡδοδίξυβ, δηὰ Ηδ]δηίουβ, ἀπά 
Ασιυδίΐαι9, αηὰ Ερδογα9, αὐ Νίςοϊδυβ, γοϊαῖθ ὑμαὺ {6 δποϊθηΐβ ᾿ἰνοὰ 4 ἱπουβαπά 
γϑδγβ. Θεμλῖαν ὑγδα! 0Ὲ8 οὗὨ {Π| Ἰοηρ νυ οὗὨ πιθη, ἴῃ ΤΌΥΤΏΟΥ δρ65, ἀΓὰ 81}}} ἰο 6 
Ἰουηά πων} 186 Βαγημδηδ οὗ {86 ἔαγίμον [πάΐδη Ῥεηίηϑιϊα, δη ἃ 8150 δυιοὴσ {86 
ΟἸπη6δ56. 

ΥΙ. Το Μοβαῖο βδοοουπί οὗ ΜῈΝ ΟΕ ἃ ΟἿΘΑΝΤΙΟ ΚΤΑΤΟΒΕ, 80 
6 Γ6 ἱπηυγοα ἰο ἀ6648 οὗἉ [Δ07]688 ν᾽] πο 6 8η4α ΤᾺΡΙΠ6, 
15 σοπῆγιηοα ὮὈγ ἴ[Π6 ατοοὶς δηὰ 1,μαἰΐη ροοῖδ, πβο τοϊδίθ ἐμδὲ {6.6 τότ ρίδηΐβ ἴῃ 
{πὸ ἢγδβὺ ἃ σ68 οἱ (1π6 ποῦ], δπὰ 180 Ὁ. 6 αἀγθοκ δηὰ 1,δ[ΐη πἰδύοτί ηβ, ραγιϊου τὶν 
Ὦγ Ῥαυβαηΐδ8 δηαὰ ῬΠΠΠοβίγαίι8 δηοης 86 ατοοκβ, δηὰ ΡΠ δπποηρ [86 ἘοιηδηΒ, 
ὙὯῸ ἢᾶγα γοοογ θα (Πα, Οἢ ΟΡΘΏΪΠΡ᾽ ΒΟΙῺ6 ΒΘρῸ ἢ Γ65, [ἢ 6 Ὀοάϊ68 ΟΥὗἩὨ Ἰηθη νγοσὰ ἔουπὰ 
ἴο Ὀ6 τηυοὗ ἰΑΥρον ἴῃ οἷά {ἰπη68. «Φοβθρῇυ 8180 1 οὗ ὈΟΏ68 86θὴ ἰῇ [ἰ8 ἀγβ, οὗ 
8 τηδρηϊςἀθ Αἰ πιοδὺ χοθοαϊηρ 10} 7.2 ΤΏ686 ὑθϑιϊπηοηΐθ8 οὔ δἰβίουδὴ8 οὗ 
ΤΌΤΤΔΘΡ ἀσ68 ἴο [Π6 ρσΘΠΘΓΑΙΪΥ ριρσαπίϊο βἰαίαγα οὗἁ πηοη, ΠΤ ἰδἧι 8 8818 Δ ΟΌΟΓΥ ΔΏΒΉΟΥ 
ἴο 186 ΡΟ. οΔ0118 οὗ ὑῃοϑα ψῆοὸ οὈ͵θοῦ ἴο {π6 οὐρα 11 γ οὐὗὁἨ Μοβοβ, ἔγοπι δ᾽8 τβθῃ- 
τιοπίηρ [86 ρίραηιὶς 8'Ζα οὐὁἩ Ορ᾽β Ὀεἀβιοαᾶ, (Ποαϊ. ᾿ἰϊ. 11.) Βαῦ τηθὴ οὗὁὨ γ ΥῪ 18. 
β'Ζ 6 ΔΓῸ ΟΟΟΕΒΊΟΠΔΙΪΥ 866 ΘὐΘἢ ἴῃ ΟἿΤ ἀδγ8. ϑοπμα δ] ΟσΆ ΠΟΘ ΠΙΔῪ 430 Ὀ6 πηλὰθ ἕε 
ΤΟΥ͂Δἰ ὙΔΏΥ ; 88 Αἰθχδηᾶθν (6 ατοδὺ ογάοσοα ἷ8 βοἱ ἀἰθσβ ἴὸ θηϊαγζο {86 581ΖΘ οὗ 
{πεῖν Ὀ6α8 δαὶ {πΠ6γ τιὶρὺ σῖνο ἴο 86 ᾿πάϊαπΒ, ἰῃ ϑυσοσοάϊηρ δ,68, 8 στοδὶ ἰά68 οὗ 
186 ῥτοὐϊρίουϑ δἰδίαγα οὗ ἴῃ6 Μαοβαοηΐδη 80] ἀ16γ8." 

ὙΠ. Νοὸ ρεγί οὗ {π6 Μοβδῖο ἢ βίουυ 888 θθθι τροσα σἹαϊου]οα Ὁ 
{0.6 ΟΡΡΟΒοιΒ οὗ γενοἰαἰΐοη, ἱμδῃ [86 παγγαίλνο οὔ (88 Ε ΘΕ; ἀοῦσι 
ΧΟ ἔβοῦ {μπαῦ δνϑὺ οσουγτοα ἴῃ (86 ψοΥ]ὰ 18 80 γγ8}} αἰῤθϑίθα ὈΥ οἷν] 
ΒἰδίοσυΥ. ὩΤῆ8, 

1. Τῆς δ ακοεὶίῳ 9. Μαπλϊπά, ἀπα (π6 ναϑὺ ἰγδοίβ οὐὁἨ πὶ ημαθὶοά 
απ, νυ Ὡ]οἢ ἀγὸ πιϑηἐϊοηθά ἴῃ [16 δοοουπίβ οὗ (η6 ἢγβὺ αρθϑ, βΒῃονν {πὲ 
ΤΩΔΚΙπα ἀγα βργαπρ ἰα ο] Υ ἴγοπι ἃ Βι8}} βίοοϊ, δῃᾷ ουβὴ βυὶϊ (86 {126 
αϑϑσηοα Ὀγ Μοβαβ ρϑίογε {μ6 ἤοοα, Τὸ ψ οὴ τὸ πᾶν δαὰ, {πδὲ (8 
στοδῦ ΠΏ θ6Υ Οὗ 8ι18}} Κιηράοπιβ δῃὰ ρϑί(υ βίδίθθ, ἴῃ {Π6 γβϑὺ ἀρθϑ, 
ΘΟΠΟῸΓ (0 {6 δϑη6 ΡΌΓΡΟΒΕ. 

“ Μορὲ διϊπθηῦ παιϊοῃ8," 10 μα8 θη ν16}} οὐϑογνρά, “ Πἰκα ρταδὺ 8 η}}}168, Βαανα δὲ 
8}1 {ἴπ|68 Ὀδθη ζοηὰ οὗἁἨ δχίο Ὡς ἀρ ὑμεῖν ρθάϊρταθ, δῃα σΔΓΓΥ Ωρ 1δ 88 ΒΙρὮ 88 ροβ- 
δῖ] ; δῃηᾶ, ὙΒΟΓΟ ΠΟ ΤΏΔΓΚΒ Γομδίη οὗ ὑΠ6 βιιοσοϑβῖνα δ᾽ [ΓΘ ΙΙΟἢ 8 ἴῃ ὑποὶν βίαϊο, ἃΓ6 
δρύ ἴο ἱπιαρίπα ἰμδὺ 1 Βα8 ὈΘΘῺ αἰνγαγβ [86 βᾶπ|6. Ηδηοα (86 ΤΩΔΗΥ͂ [00]13}} ργδίθποθϑ 

1 Φοβορδαβ, Απίΐᾳ. Φυά. 110. ἴ. ὁ. 8. (841. 4.) Οπ [Π0 ΔυϊμοῦΒ δῦουα εἰϊοὰ ὈΥ ΦοΒοΡ 8, ἱξ 
48 θδθη γ06}} γοιχδγκοα (δὲ “[Π686 τη ΟΙΓΠΟΙ ΓΟ ἴῃ Ῥοβϑοϑϑίοῃ οὗ ὑγδα 08 γο αὐ; 
ἴο τ ἷ8 ἕδος, οὐ [μδὺ ΤΠοΥ Ὀοττονγοά [ἢθπλ ἔγοιιλ Μοβαβ; δηὰ ἰῃ οἰ ῦ 6886 ΟὟΤ᾽ ῬΌΓΡΟΒΘ 18 
ΒηΒΟΓοα, ἘΕῸΣ, 1 (ΠΟΥ τοοεϊνοα ἐμοῖὰ τοτη Ῥγουδιοηΐ ἰγϑ ἰ0η8, 10 ὙΠ Ὅ6 χτγδηϊοὰ ἐμαὶ 
ἴΠ686 γα ἰοηΒ δὰ οτἰ κί παν δοπὸ ἰοππάδιίοη ἰῃ ἴδοῖ; δῃὰ {ΠΥ σοΥγοβροηᾶ ὙΪ 186 
Βδογοὰ μἰβίοσγ. Βαϊ 1 [ΠΥ Ὀοττονοα {μ6πὶ ἤῸΠπι Μοβοβ, ἴνο ρμοΐηϊβ δ. ψζαϊποὰ οἢ οἱιγ ρϑσί. 
Ις ἴβ ὑγονυϑᾶ 1π8ὲ βυοἢ ἃ τη 88 Μοϑοβ ἀἰὰ το 8}}} οχίβῖ; [πα ἢ18 τυ ησ 8 οσο [ἤθη οχίδηϊ; 
[δὲ 1Π67 ψ6ΓῸ ἰπ δι θβίδῃηοθ ὙΠαὲ ΠΟΥ͂ ΠΟΙ͂ ΓΘ ; δῃὰ ἰμδὺ ΠΟῪ ὕδδὺ 8ὴ ΔηΓ ΠΥ ΠΟΤ 
τοιηοῖο ἴδΔη [ἢ 656, ΜΏ1ΟΙ ἃτο διονγοὰ ἴὸ Ὀ6 (Π6 τηοβῖ δῃοίθης οὗἉ [ὴ0 Ποδίῃθη Ὑγ ογβ. [0 ἷ8 
Ρτονοὰ ἔγίμογ, {πδὺ ἢἷ5 Εἰ ΒΙΟΓΥ τγδβ ὨΙ ΉΪΥ οδίθαπγοά, δηὰ ἰμδὲ ἰΐ τγῶβ βαρροβοὰ ὮΥ͂ [680 
ὙΥΟΓΒ ἴο οοηίδίη ἰδοῖ8, ὙΥΒΟΙΠΟΥ ΠΟΥ ἄγον ίγοιῃ Μοβοδ οἵ ἔγοῃι ᾿γϑ πο : δηὰ ποῖ Σ 
ΠΟΥ ἐΟΒΕΪΙΠΟΠΥ͂ ΒρΥδης ἴγοιλ (Π]8 ὩΔΙΤΑΙΪΟΏ ΟΥ̓ΆΤΓΟΙῺ ΔΗΥ͂ ΟἿΠΟΥ ΒΟΊΓΟΘ ; ΟἰΠΟΙ ὙΔΦΥ, [6 
Μοραίς δοσοιηῦ οἵ ἴπ688 ΘΑΥΙΥ ἀρδ8 ἰ8 ΠΟἸΤΟδοΓαθὰ Ὁ [86 οἸἀ6δὲ ἔγαρτηθηίβ οὗἩἨ δητυν.᾽ 
ΟΟἸἸγογΒ 1,δοἴαγοα οἡ ϑεγρίατο Εδοίβ, Ρ. 104. 

2. ἘΔΌΟΥ, γο]. ἱ, ΡΡ. 92, 98. : 
8 ΤΏ ραββᾶροβ ἔγοτὰ [116 Ὠἰδίου 8η8 δῦουϑ τηϑητοημοὰ Δγὸ κχίνϑῃ δὲ Ἰοηρι ἴῃ ατοιϊίυδβ ἀθ 

Ψοεπιίδίο, 11Ὁ. ὶ. 6. 16.Ψ 
4 Βρ. Ὑ͵αἰϑοπ ̓ Β ΑΡΟΪΟΦΥ ἴῃ δηῆβνοσ ἰο Ῥαδΐῃθ, Ὁ. 84. “ ΜΥ ΡΒΙΟΒΟΡΏΥ," Βο δά ἀβ, “ [θδοῖοβ 

τὴ6 ἴο ἀοπθϊ οὗ ἸΏΔΏΥ Ὀπίηρθ, Ὀπὶ 16 ἀ068 Ὠοΐ ᾿οδοἢ π6 ἴο ἐὰ δὴν ΘΥΟΓῪ ἐοδ᾽ ΠΟΩΥ ΜὩΪΟὮ ἰθ 
ΟΡΡοϑβίϊο ἰο θχροσίθποθκ. Ηδᾶ 1 θθθὴ θόγη ἴῃ ϑμοι]δηὰ, 1 σου], Οἢ ῬΓΟΡΟΣ ὑδδι ΠΟΥ, ἢΔΥΘ 
Ὀο]Ιονοὰ ἴῃ [06 «ΟΧΙβίοποθ οὗἔὨ [Π6 1, 1Π ΘΟ ΠΒΠἶΪΣΟ ΟΧ, ΟΥἨ π6 ἰαγροδὲ ἀγαγ-ςογεο ἴῃ ᾿οηάοῃ, 
τπουσὰ [Π6 οχοη δηὰ ΠοΙβ68 οὗ Βιηῃῃοι]δηὰ μΒαὰ ποῖ Ὀδοη Ὀΐσσοῦ ἐπδὴ τηδβι: 8." [Ιδἱὰ. ῥ. 85. 
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διποηρ {86 ἀποϊθηΐβ ἴο ἐδποῖν Ὀεΐπρ' δογίρίῃθβ οὐ (ῃ6 οοπηίγίθα ἐΠΟΥ Βα ᾿πμαδιιοὰ 
πιο ουΐ οὗ ταϊηᾶ : Βοῆοα 6 πϑτα Ἰθα [0 πιδκα ὑμοὶν δαυθσαὶ ροὰβ {86 Το ἄογ8 οὗὅἁ 
{πον σογογητηθηί. ΤΠΘΥ Κπον Ὀυῦ ὙΘΥῪ 1016 οὗὨἨ (6 ποι]ᾶ : δῃηὰ {ὴ6 ἰγδάϊϊϊοῃ 
πε] ἢ ΒΩ μά οΥ̓ ἐπαῦ 1016 τν88 80 8 ϊχοα ἀπὰ οογγυρίοα ὙΠῚῈ σοϊοδησο δαὶ [ἰ 
ΒΕΓ α ΟΠΪΥ ἴο σοπξουῃα ἐῃπο.} Ὅροι {μ8 τοιονδὶ οὔ {δἰ8 οἰουἃ ὉΥ τἢ6 πιογα ἀ1]}- 
ξεοιὺὺ δηὰ δοουγαίθ ἱπαυΐγυ οὗἉ (ῃ6 πιοάθγῃβ, νγθ 866 δηοίθηϊς Βἰβίουυ Ὀορίππΐηρ ἴο 
οἶθδῦ πρ, ἴδε ποτὶ ἃ ριεῖϑ οὔ ἃ σϑῦγ ἀἰβδγοηί ἴμοθ, δηὰ 4}} ρατίβ οὐ ἵξ ἌΡ ΘΆΡ 60Π- 
ΤΟΥΤΩΔΌΪ6 ὕο 680 οἶβοσ, δπὰ ἴο (86 ἰδίβ θθιον ἵσποῦσῃ ΘΟΌΣΒΘ ΟΥ̓ [Ἀἰπρδ ; 88 15 ὑγονοᾶ 
ΥΟΤῪ ΟἸΘΑΓΙΥ, ἴῃ ΨΆΤΙΟῸΒ ᾿ηδίϑηοοϑ, ὈΥ 8 ᾿δατηθᾶ δηὰ ἱηπρϑηίουβ ττίιοτ.3 --- 7.6 θπὰ {86 
ΤΩΔΤΎΘΙΪΟΙ5 ἴῃ 411 [86 ΔΠΏΑΪ8 ΟΥ̓ [8086 {1π168, Δηἃ ΙΠΟΓΘ ΘΒρθοἑ δ! ]γ ἴῃ [86 ὑ ροϊης 
ΟΥ̓ 1Β6Ιγ δηϊαυγ, ΘΧοΘ ἀρ] το πορα 3, αῃὰ ΟΥ οτπ ῥἰδίη δοοοπηἊβ 8611} τόσα δηὰ 
ΤΩΟΤῸ σΟΠΒττηΘα : πΠΘΏΘΘ ὙὙ6 ΤΊΔΥ δ6 οοηνὶπορα ἐμαὺ θΟΙᾺ ἐπ 6 ῬΘορ] ἰπρ ἀπά οαὔ]εϊνα- 
τίου οὗἩ 886 ϑασί ἢ δοβα αὖ ἤἢγδῦ ἔγοχῃ 8 ἔδυ ἴον Ὀθρὶ πηΐησβ; ὑδδὲ ἰδ ὙΘΥῪ ὉΆΠγ 

. Βρτεδὰ [ἴ861{ἔγοτα βοπιθ οη6 οθηΐσθ ὁ; δῃὰ (μι0 10 Π85 δὖ 81} {1π|68 ργοσθϑάθα ὃγ ργογ 
ὭΘΆΓ ἐξ 5816 810 ΓΟΡΌΪΔΥ βῦθρβ 88 1ῦ ἀ068 δ ρῥγϑβϑοιι." ὅ 

δ ὦ 86 ῥτουηᾶβ οὗ [86 πηοογίδίηὙ ΟΥὗἁὨ δποίδην ἨἰΒίΟΥΥ ἸΏΔΥ δ6 δϑθὸπ ἰη ΒΕ ΠΠἰηχῆθοί, 
Οτιρὶποβ ὅβογε, θΟῸΚ 1. οἢ, 1. βεςῖ, 16. 18, ὅς. Οοἴηραγα Βγγδηῖ δοουγαίο δοσοιηΐ οἵ ἰξ 
ἰὐράδοι Οἴτμ6 Εργριδῃ ἴῃ ρατγυ συ Αγ, 866 Θῃδυν 8 Ττανο]8, ρΡΡ. 417. 442. 4ἴο. ΟὈΤΏΡαγΘ 

6Γ οἡ ΗἰβίοσΥ δηὰ (ῃγοποίορυ Ἠδβοοῖ. οἰ, 10 δὰ 11, ϑποκίογα 5 Οοπηθροίίοῃ, νοὶ]. ἱ, 
Ῥοοῖκ νἱ. ὙΠ ογ᾽Β ΗἰβίοῖΥ οὗ Κπον]εᾶρο, νοὶ. 11. οἢν, 10. ϑοςῖ, 4. δια. Βρ. ΟἸδγίοη᾽ Β 
Ἐοτρασκ8 οὐ ἴΠ6 Οτίρίη οὗἨ ΗΪογορΊΥΡΒΙοβ, Ρ. 658. ἅς. ἀορποῖ, νο]. ἰ1]. ἀϊἴβ6. 11}, ρ. 269. 
Τμδὲ τμ6 ΒΑΌΥ]ΟΙ 8. ΘΠ ΡΙ ΓΟ γ88 ποῖ 80 οἷά 848 ἢδ88 Ὀθθη ρῥγοίθπαβά, 866 ἴ,6 ΟἼοσο οἡ ὕϑη. χ. 
Οοποοχπίηρ (6 (θυ ]οῦβ δπί αἰ οὗὨἉ 186 ΟἸ π686, 866 ΟΟποϊυβίου οὗ Μοά. }118ὲ. ἢ. ρ.΄95. [0].᾿ 

3 566 Βνγδη ΒΒ ΑΠΑΙγϑὶβ οὗ Αποίθμν Μυ.ΠΟΪΟΡΎ, ρμαδ6ῖπι. 
5 ΦΤΗ] πθη ΘΟΠ16 ἴ0 ἃ ΒΟΓΌΙΠΥ, [ΒΟΥ ΔΓΘ ὙΘΓῪ δρῖ ἴο ἱπμαρσίπο ἐμαὶ ἃ ΠΌΤΟΥ 18 ΨΆΒΙ]Υ͂ 

δτοδίοσ [Πδὴ 1 156. 1 Βδυθ οἴδθη δϑκϑα ροορὶθ ἰοὺ ριθϑθ ΠΟῪ ΤΩΔΗΥ͂ ΠΟ ἴΠΟΓΘ ἢᾶνο ὈθΘη ἴῃ 
ἃ ἀἰγεοὶ 11πὸ Ὀοίνγθθη 116 Ῥγοϑοηῦ Κίηρ οὗ Επρ]απαὰ [ἀδογρο 11. δὰ Αἄδπι, πιοδηΐηρ ΟὨΪΥ͂ 
ΟΠ6 τη ἴῃ 8 βϑῃογδαίίοη; ἴπΠ6 Κίηρ᾿Β (ΔΊΟΥ, ὑταπα ἈΠοσ, ὅς, ΤΏ ΔΏΒνΓΟΓ τηϑὰθ ρθη 8 
δια ἀάρῃ σοηπ͵δοῖαΓο, 888 ᾽να 8 θΘοη, ΒΟΙῚΘ ᾿ΠουΒαπ 8; ἩΥΠΟΓΟΔΒ ἰδ 18. ουϊάθης ΠῸΠῚ ἃ ΘΑ] ο- 
Ἰδείοη, γα ἤδνθ ποῦ θδοὴ ἔνο ππηᾶτοά. ἘῸΥ [86 Βρδ6δ οὗ {ἰπι Ὀοΐτγοοη Αἀλιῃ απὰᾶ 
ΟἸγῖβὲ, ἰος ὰ8 ἴα Κ 186 σοΠΘΑΙΟΡΎ ΟὗὁὨ ΟΌΓ ϑϑυ]ουῦ, Ῥγοβϑογνυθα ὉΥ 5:. 1, ἴῃ το τῃ6 
ὭΆΙη65 δοεΐτοθη Αὐἀδηὶ δηὰ (γὶβῦ, ὀσχοϊαβὶνο οὗ ὈοίΒ, αῦὸ Ὀαπὶ βουθηϊυ-οασ. Ετοῖ [86 Ὀὐττῃ 
οὗ Ομησίῖβι τὸ 186 δῖ γι οὗ 1π6 Κίπρ, νγγοσὸ δἰχύθοῃ πηᾶγοα δηὰ οἰ ΠΥ γϑασθ. [οἱ ἱῦ Ὁ6 δὺρ- 
Ῥοβοά, τΠδὲ ἴῃ ἴΠ6 1|8ὲ οὗἨἁ 180 Κὶπρ᾿ Β ῬΓΟΡΘΏΪΟΥΒ, ΘΥΘΓῪ 800 ἯὯ8 ὈΟΓῚ ὙΠ6Ὴ Ἠΐθ ἔδεθοῦ 'τ88 
ἔνγοηγ- ἔνθ γὙ6 88 ΟἿ, ΜΕἰοἢ 18 88 ΘΑΥΥ͂ ἃ8 δ ὯΘ ΒΌΡΡΟΒΘΑ, ΟὨ6 Ὑγ1 ἢ ἀποίμοσ, Αοοοτγάϊηρ 
ἴο 1818 δι ρροβί[οπ, ἱΠΟ ΓΘ ὙΟΤῸ (ΟΌΤ ΚΘΠΘΓΒΕΙΟῺΒ ἴῃ ΘΥΟΙῪ Βιπαάγρα γοδΥθ; ἐ.6. ἰπ [Π086 δΒἰχ- 
ἴφοη Βυπάγοα δηὰ οἰ γ-ἰὮγ6 6 ὙΘΑΓΕ, ἴΠΘΓΘ ῬΌΓΟ δἰ χῖγ ΒΟΥ ἢ ΘΌΠΘΓΘΙΪΟΙΒ; ὙΠΟ 5|χ}}- 
βονθῃ, δἀ ἀοᾷ ἰο ἴΠ0 ἰογοροίηρ' ΒΟΥ ΘΗ Υ-1ΟᾺΓ, Ὑ71}1 ΤΆ Κα ΠῸ τροτὸ ἴμδη 8 πυπάγοα ἀπὰ ἔογγ- 
0:6." ἨΗα)]ϑδὺ οηυ Ηθῦ. χὶ. 7. ποῖθ 8. ἢ. 17. Οορ. ἀοραθοῖ, νο]. 1]. ἀ188. 111, ρσ, Βυγϑηι Β 
ΑΠδΙγδὶα, ραδεηη. 

4. « ΤῊ8 48 ὕδοῃ οὐβοσυοᾶ ὉΥ 1β886 ΟἸδβδαοη ἴῃ Οὁη6 Τοθροοῖ, ΥἱΖ. ἴῃ σοϊδίοη ἰὸ 18Π- 
“δι δηΐτὰ Ὑο βϑἰ πλΌτα,᾽ 8408 6, ἰηρτιδβ οδοί ΓΒ 60 τη ἰδ δ[1ογα οἵ τηδρῚ8 ΟΧΡτοβ88 

οτὶ σὶπἰ8 Ἠοθταΐίορ νοδι ρα ΒΟΥνΆ850, οὗ ἩΠῊς ΒΟΥΎΆΓΘ, 4010 ῥγορῖίϊι8 8ΔὉ δῃϊίαυα οὐ ῥυγίτηϑ 
πιοταΐηυτα β6ἀ6 δυίαοταπί, ὅς. Α οοπϑειτηδίίοῃ οὗ 10, ἰῃ βοῖῃθ οἴδοὺ γοϑρϑοῖβ, ΏδΔΥ θὰ ἢδὰ 
ἕγοιι ἴπ6 [ΟἸ]Ἱονίηρ υεγῷ τεπιαγλαδίο ραγι σα ]ατ, 85 ἩΔΥΓΟΥ }1|8}}γ 681}8. 1Ὁ (Οὔβοσν. οἡ Μδῃ, 
γο]. 11. Ρ. 113.): "Ὁ ἌΡΡΘΔΓΒ ΠΤῸΠῚ ὨἸδίουυ, ἔπδιὶ 1Π6 αἰ οΓοπς Πδιΐοη8 οὗἩ [Π6 νου] ὰ πᾶνο ἢδά, 
οξοίουἹβ ῬΒΥΌΠΒ, ΤΏΟΤΟ ΟΥ 1688 Κηον] Θάρα, ΟἶνἹ! δπα σοϊρίουβ, ἰῃ Ῥγορουθίοη 88 ΓΠΘΥ ὙγῸΥῸ 
ΠΘΒΓΟΙ ἴο, ΟΥἩ ΒΔ Το ἱπεϊπιαίθ οοιητηπηϊσδύοη τ Εργρί, Ῥαϊοβεηο, Ομ] 558, δὰ 1ῃ9 
Οἴμοσ οουηίτίοθβ ὑπαὶ σογο ΠΑ Θἃ ὈΥ [86 τηοδὲ δυλΐπθηξ ῬΘΓΒΟΩΒ διηοηρεὶ ἴΠ6 ἢγθὲ 
ἀοεβοοπάδηςβ οὗ Νοδῆ; δπὰ ὈῪ ἴοθθ ὙΠῸ δ΄ΓῸ βαϊὰ ἴῃ βου ρίυγο ἴοὸ μαῦὸ ἢδά μαγίσαϊαΣ 
του Ἰδζίοπα ταϑθ ἴο ἴθ ὈΥ αοά: δηὰ (μὲ 186 ἢτβέ ἱῃμδο Δη 18 οὗἨ [86 οχίσθπλθ ραΥίΒ οὗἉ 
186 τεοτ]ὰ, τοοϊκοηΐηρ Ῥαϊθδθ 88 [ἢ θη ΓΟ, γῸΓΘ 1 ΘΖ,ΘΠΘΓΒΙ ΙΔΘΥΤΘ βαναροθ. Νον ὦ] (δι 
ὧθ αἰξοῦ!γ ἱποχρὶοδῦϊο προῦ 186 ἐοοϊὶηρ οἵ ἱπηβάο)γ; οὗὨ ἴδο δχοϊυδβίοη οὗ 8}} ἀϊνίηο δοι- 
ταυὺπηϊοδείομβ. ΥΥΌΥ βου ὰ ποῖ ἢ πηδη Ὠδίοσο δ6 88 δαρδοίουβ, δηὰ ΣΏΔΚΟ 88 ΓΔΏΥ αἶδοο- 
γεσίοδ, εἶν} δπὰ το] ίουβ, αἵ [6 ὔδρο οὔ ἀοοᾶ ΗορΡο, οὗ ἴῃ Αὐλοσῖολ, δ ἰὴ ΕΥρῖ, Ῥαϊοϑίίηο, 
Μαεεοροίδεαϊα, ατθοοο, ον οι ὃ Ναγ, ὙΠΥῪ 88 οι ]ὰ ῬαΙθϑὶ 6 860 ἴδ Ἔχοθθὰ [ἤθιη 41}, 88 ἱξ 
ἀϊὰ οοπέοβθοα γῦ ΑἸ]ον τὰς ϑιγρίστο δοσουπηῖδβ, δηἀ 4}} νν}}} Β6 οἰθαῦ δῃἃ οαϑγ. Μαδμίεϊπα 
αἴεν ἴΠ6 Ποοά νοτο ἤγδε ἀἱδρογθεὰ ἰγοσὰ [ῃ6 μα οἵ Μοδοροίδιμηϊα, ϑοπια οὗ [6 οἰοῖῦ 
δοδβ οὗ ἴδ} 166 βοιι]ο ΤΠ6γ6, πὶ Ῥαϊοβῦπο, δπὰ ἰὴ Εργρί. Ῥαϊοβίίηθ μαὰ δἰνοσυγαγαθ 
Οχισγδογ πῶσ αἰνίηθ 1 Ππραϊπδείοηβ θοδίονγθα ὈΡΟῚ ᾿ἐ8 ἱπ Δ ὈὐΔη 8, (Π6 ἀγα 6 11:98 δηὰ «6078. 
Ἡφδπορ ἰἐβ ἐμμδ δη5 δὰ 186 ραγοδὶ ποιοηδ οἵ αοάὐ, δὰ [86 νη βεϑί οἷν} δδία Ὁ} 18 πηθηΐ, 
Ναχὶ δῆοσ ποῖ οοὴθ ἴπ6 ΕρΥρΡίδηβ δηὰ (δ᾽ ἄβοδηβ; 0, ποῦ Ὀοίηρ τοιηονβα ἔγοχῃ 

5. Βρ, Τιαιν 5 ΤΏΘΟΥΥ οὗ Ἐοϊϊρίοη, ΡΡ. 238---241. ϑνο. 1820 
:,1 
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ϑῖν ὙΥΠΙΙαΝΝ Φοη68 1,8 βίιονσῃ (δὲ {86 ἰγϑά τ] 08 οὗ [π6 ργϑϑοηΐ θυμοῦ πδιίίοηϑ 
οὗ Αϑβ'α αζὸ ποῖ οὗ πιοῦδ δυϊδβουὶ ὑΠ4ηἢ ἐΠ6 ὑγϑα ἰο8 οὗἨ (86 δποίοης πδίϊοηβ οὗ 
᾿Αϑἷ84 δηὰ Εσορο. “᾽ε δηά," δΒὸ 5ΒΑγ8, “πὸ οογίαϊη τῃοπυπιθηῦ ΟΥ ον η ῬγοΟῦΘΌΪα 
ἰγααϊτοη οὗὁἨἁ πδί] 8 ρ]αηίοα, δμλρίγοθ δηαὰ βίδίοϑθ σαϊβο, ἰανγβ δηδοίθα, οἰ0168 Ὀ0 1], 
πανὶ σαϊίοη ρον, ΘΟ ΏΘΤΟΘ Θηοουγηρθα, αγίϑ ἱπνθηϊθα, ΟΥ ᾿οίΐοτβ οοῃ γίνο, 
δΔῦονϑ ὑνγοῖνα ΟΥὁ δῦ πηοδί βἤθοῃ οὐ β᾽χίθοῃ οδηΐασὶθὰ Ὀϑίοσο (Π6 Ὀἰγίἢ οὗ Ομ γίδι. " 
Αηῇ τὺ 18. 8. γ16}}- Κπονσῃ γαοί {μα ἴὸσ [86 Βγοὺ (μουϑαπα γϑδγβ οὔ ἰμαῦ ρογίοα τὸ βαυβ 
ὯΟ Βἰβίουγ ἀπιλὶχϑα νυ ἱεἶἰι 8016, Ἔἐχοθρῦ (ἰαῦ οὗ [86 Τὰ υ ] δηλ ἀπα νϑγιβῦίθ, θὰ Θμιὶ- 
ΠΘΠΕΪΥ ἀϊδυϊηρσυ ϊθοα πδιίίο ἀθβοθηθα ἔγοτῃ ΑΌτδμδαι. ΤΠ6 ΟΒίημοβα 0 ποῖ ργοϊθηὰ 
ταῦ ΔΗΥ ἰιἰδύοτ!οαὶ τπποπυπιθαὶ οχί βία ἀπιοηρ ὑδοῃ ἴῃ {Π6 ἀρ οὗὨ Οοηδιοῖιϑ ποθ 
δποίθης ἐδ δη οἰονθη Βυπαγοαὰ Ὑ6Ά15 ὈΕΙΌΓΟ {16 Ομ τ βδη οροοῦ. Απὰ {88 γοϑϑάσγοδθθ 
ΟΥ̓ ἰᾷοθ6 ῶο 8.6 τηοϑὺ ἀρ δ. }16ὰ ἴῃ ὑπ ᾿αγδίασθ δηα δηναυ 68 οὐὗἁἨ {86 
Ἡϊπάοοθ αν ββοσῃ (δαὶ [6 ἀδπτη οὗὨ ἐγμδ [παΐδη ὨἰΒΙΟΥῪ ΔΡΡΘΑΓΒ ΟὨΪΥ ΤὮγΘ6 οὗ 
ἴουγ οθηίιγίθβ Ὀοίοσθ 86 Ομνιϑύδη φογα, (86 ργδοθάϊηρ δσ68 Ὀοϊηρ οἰου( 6 ὈΥ 4116- 
θΟΤΥ οΥ 180]6.ἷ 

2. ΤΊ ζαΐε ]ηυοπζίοη απ ῬΥοστε88 00 Αγέβ απαὶ ϑοίθπιοοϑ 8180 ΘΟ ΠΟΌΓ 
ἐο δσοηδττῃ {πὸ Μίοβδὶο ἰδίου οὗ (μὲ δη θ] αν] Δ}8: ΤῸΓ, 88 (ἢ6 «6188 
ἸορΊἸβ]αῦοσ τηθπίϊομβ 11{{}16 οὗὨ {Π6ῚΡ αγίϑ, 80 1Ὁ Ἀρρθϑγβ ἴσοι “86 ἰαΐδ ἴη- 
νϑῃίίοη οὗ ἐδθβα αὔἴεν [86 Βοοα {πᾶὶ ὑμοθ6 μῸ 6ΓΘ Ρργθβουυθα ἔτ 
10 ΓΘ ΡΟΒΒΟΒΒΘα Ὀυὺ οὗ ἔδυ αγίβ. 

ίπος (86 ΒΙΒΌΟΥΥ οΥ̓Ψ ραϑὲ δρῸ8. 888 ὈΘθἢ ΤΏΟΥΘ ΠΑΙΤΟῊΪΥ οχϑιϊηθα, 1 48 Ὀ6ΟΠ 
Ῥγονοᾶ ἐπα (86 βδῃοϊθηϊϑ Ὑγογα (ὯΣ 1688 πονὶηρ Δπα οχροσὺ {Ππᾶπ, ὉΥ ἃ δβιιρογβυϊίουϑ 
ΤΟΥΘΥΘΙΘΘ [ὉΓ ΘΥ̓ΘΓῪ (Ὠϊηρ Γοιηοῦθ, γα Οὔ66 ὝΘΓΘ δοουβίοιηθα ἴο Βυρροδθ. ὅϑοιιδ οἴ 
186 πι, ἱπάοοά, μανα ἀθβογι θα ἐμοὶ Κπονϊθᾶρο ἴῃ ἸΟΙ͂Υ βίγαϊηβ, δπα ρογθαρδ ἔον 86» 
εἰτλ68, δη πὶ ΘΟΠΙρΑΥΒο. τ ἢ ΒΟΠ16 οὗὨ [86] Ὁ ἀθε, ἀυραιδα 1ῦ ΤἸΏΔΥ δνα Ὀ66η ΘΟηβί 6 Γ- 
δῖα: δηὰ γοῦ 1 'ἰϑ ποσὰ τθδη ργοῦ 86 ὑπδὺ 816 ἢ δοοοιαῃς8 8.6 Οὔ] ΘΗ οπίης ἴο {ΠπΕ6ῚΡ 
Ἰρηόγβηοα οὗἩ [Π6 ἴτυθ ϑίαίθ οὗ πιδηϊκιπὰ. 718 18 Ῥαγ(ου ΑΥ (μ6 οα96 τι (86 
ΦΥρίδηβ, τυμοϑα ᾿θασηΐϊηρ δ88 Ὀθ6 ἢ 80 τις ἢ οχίο θά, ὙΒουρἢ 018 ΘΟΌΠΙΕΓΥ 89 

Ὀδθὴ βύγ]οὰ 86 Μοίδον οὗἩ αὔίβϑ, 88 τὰ }} δ8 Μ|βίγοϑα οὗ Β εἰ ρίοη, δηὰ τ88, ἢο 
ἀουδῦ, Δ8 ΘΑΥΙῪ ρο] δηθὰ 88 πιοβὺ Θουπίγ]68 ; γοὺ 1 τὸ ΡῈ δἰονγεὰ ἴο υάσα οὗἉ ΒοΥ 
παρτγονθθηῦ 10 ΟΥΒΟΡ Ῥαγίϑ οὗ βοίθῃδσθ ἔγοϊῃ (μδΐ τποδὺ ἱπιροσίδηῦ ομθ, δὰ {πδὶ 
Ἡ ΒΙΟΝ 1π 811} Σοδβοὴ ϑδου ἃ μανο Ὀθοη τηοβὶὲ οὐ ἱναίοα, νἱΖ. {Πδϊ οὗὨ πιοαϊοσῖπδ, οὗὨ νι ἢ ςἢ 
8.8 480 οἷα πι5 {1:6 ἢγϑς ἱηνθη θη, τὸ 88}18}} ποὺ αν τῇ ποῖ τοοῖὰ ἰο δά πηῖγα μον 
Βιρμοϑὶ δάνδηοοβ. “1ζ χτηυδὶ δου ἀθη ΕἾ Υ ΔΡΡΟΆΣ," ΒΆγΥΒ ἃ ἰοαυπθὰ Ἡγὶΐοσ, “τΠδὺ [Π6 
Ἐσγριΐδπθ οουἹὰ βάν ΠῸ βυσῖ ῬἈΥΒίοἶδηβ ἰπ (86 ἄδγβ οὔ Μίοβεβ δ8 ᾿ἱοάοσυβ δπὰ 
Ἡετοάοίυϑ βθθιὰ 0 ΒΌΡΡΟΒΘ : ἰξ 15 χη !Ὁἢ ΤΏΟΤΘ ὈτΟΌΔΌΪ6 μαὺ ἰοπρ᾽ Αὔῖον {8.686 {{π|68 
ΤΠ6Υ τ Γο, Κα {86 ΒΔΌγ!οπίδηβ, δητ γον ἀσδβυϊ 6 οὗ ΡΟΓΒΟἢ8 δ Κη} α] ᾽πὶ συτΊηρ᾽ ΔΗ͂ 
ἀἴβθββθβ ὑπαὶ ταῖρηῦ ΒΑρρθη διηοηρδὺ ἰἤθι ; δηὰ ἐδαὺ ὑμ6 Ὀοϑὲ πιοίμιοα {μον οου]ὰ 
τϊηκ οὗ, δἵἴοσ οοῃδυϊηρ {86 ὶν ΟΥ̓ΔΟΪΘΒ, νγᾶϑ, το ΔΠῪ ΟἿΘ ὙΔ8 816 ς, ἴο ἴᾶνθ 88 
ΤΩΒΗΥ͂ ῬΟΥΙΒΟῺΒ (0 866 Δηα Βρθηῖ ἰο μἷπὶ 88 Ῥοϑβί ὉΪΥ οου]ὰ ; 80 παῖ ἱΥ ΔΗΥ͂ ὁπ6 τΒΟ 
δΔῊ [86 δ[οἷς Ῥθύβοη μαᾶ ἢδαὰ (86 [{Ἰκ6 ἀἰβίθιῃρον, [8 σαϊσῦ 847 Ὑβαῦ '788 ὈΓΟΡΕΣ ἴο 
6 ἄοπα ἴῃ ὑμδὺ οοπάϊτοη.,"3 

ΤΌΘ ργοΐθποθϑ τ δῖοι (86 Εσγρίϊδηϑ τηϑὰς ἴο δῃύαυγ7 80 ππυοἢ Ὀαγοπά (86 {πι68 
Τοοοσἀρα ἴῃ (86 ϑοτίρίυγοβ, ργοοθοθα ἔγοτα ἐμὶν οα]ου αϊηρ ὈΥ Ἰυμαῦ ὙΘ 88 ΟΓ 
ΣΟ ἢ8, ΟΥ ἤγομα ὑμοῖν σθοκοηίηρ 86 ἀγηῃδδβίΐθβ οὐ {πεῖς κῃ ρϑ ἴῃ διιοοοβϑίοῃ, πιο 

ἴποιν γε Βαϊ δοπβ, δηὰ ᾿ἰνίηρ ἰ θυ ]6 οοσηισῖθ8 τναϊογοὰ ὉΥ 186 ΝΊΪα, Τί τίθ, δπὰ 
ἘΘΡὨγαῦθδ, ΠΥ Ὀ6 δι ρροθθὰ ἴἰο ἤᾶγο ργεβοσνθὰ τηοτο Ὀοῖὴ οὗἩ [86 δηϊοαάϊϊανίδη δηὰ ροβῖ- 
ἀἰυνίδη τουθ]διϊουϑ; 4180 0 ἢδγυο δδά τόσο ἰοΐθυγο ἴοσ ἱπνθηϊοη, πὰ τηοτο ἔγοθ οουμησμηΐ- 
Ἄοδιίο τῖτ ἐπ Ιβγϑοὶ ο5 δηὰ ον ἐδ η ΘΩΥ͂ ΟἿΟΣ πδίΐοῃβ. ἘΝ ΒΟΓΘΔ8 [Π066 3118}} ραΓΐ08 
ὙΠΟ γΟγῸ ἀγίγοη ἴαγίΠοΥ δηὰ (ἈΣΊ ΠΟΥ ἔσοιτο ὁδοὶ ΟΠ ἰηῖο {86 χ (ΤΟΙ ἰτἰ68 οὗἩ μοδὲὶ δηὰ οοἰά, 
ΘΠΙΓΟΙΥ οσσυρίοα ἰη Ῥγονϊαΐῃρ᾽ ΠοΟΘββασίθβ (Ὁ ᾿μοσηβοῖνοβ, δη ἃ αἰβὸ στ οἱ" ὈῪ σίνοσβ, του ἢ- 
ἴλη, ΟΥ ἀἰδβίδῃοσθ, ἔγτοτι 81} οοπιτηπηϊοαιΐοι τ ἢ ῬΑ] δηο, Εσγρί, δὰ ΟΠδ] δα, ψου]ὰ 1066 
τυ οὗ ἐμοὶγ οτἱσίηδὶ ϑίοςϊκ, δηὰ ανθ ποίιμοῦ ἱποϊπαίϊοῃ ποῦ Δ Ὀ}} ἴο ἱηνοης τηογο. 
Οὐοπιρατο Βγυϑηι 8 ΑΠαΙγβίβ, ραδεία, ΟΥ̓ 1τ06 ΒΟΥΟΓΑΙ αγίβ, ουβίοσηβ, γα σου τῖτο8 δηὰ εἰν} 
ἐποεϊτατίοη8 τυ} ὅτι δγοδθ ἰη Αβἷβ, βεα Οοποϊαδβίοη οὗ Μοὰ. Ηἰδβῖ. Ρ. 120. οὶ. ΑτΥ οπ9 
{πὶ ΓΑΙ ΥΙΥ ΟΧαΤ ἾΠ68 Πἰδίοῦυ νΥ1}}} πη ἃ τΠ086 δοσοῦπίβ τόσο ργο 80]6 ἰμδη {Ππδὶ ΘΧΈΓΔΟΥἸ ΠΑΥΥ͂ 
δι ρροπιιίοη οἵ 1,ογὰ ΒοΙ πρΌτοκο, νἱΖ. {παῖ ϑοίθηοθ ΣΏΔΥῪ δνΘ ΟΟση6 ΟΥἰ κί} ομλ τγοϑὲ (Ὸ 
εαβὶ. 1οσὰ ΠΟΙ ρΌγοΟΚο᾽  ΤΟΥΚΒ, νοΐ. ἰν. "ἢ. 14." 

᾿ Βὶν ΝΥ. Φοῃοδ᾽β οὐδ, νοὶ. 11, ῬΡ. 191. 145. ϑὅνο, οὐϊὶ. 
5 Βπποκίογά, Οοπποςοῖ. ὈοοΚ ἱχ, Ρ. 167. Βρ. [μϑν7᾿ 8 ΤΏΘΟΙΥ οὗ εἰσίοι, Ρ. 346. 
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ὝΟΓΘ ΟΠ ΘΙΏΡΟΓΑΤΥ. ΕῸνΡ Ἡδγοδοίυβ ' πηθηίϊοπα ἔνγοῖνο Εργρίϊδη Κίπηρδ γεϊριϊηρ' δὲ 
ΟΠ6 {ἰπ|6. ΟΥ δα δυο αἰ γοηΐ δοσοιηίβ, ΒΟ νου, οὗ ΠΟΪΟΩΎ, ἰδαὺ, 88 1ἱ ἷφ 
αϑθιττηθα, βοὴς οὐ ἴδοι σοτηρυΐοα δοουΐ ἰδ γίθθη ὑΠπουβαπαὰ γϑαγδ ΔΟΓῈ ἴδῃ ΟἴΠΟ ΓΒ 
ἔτοιῃ [86 ογἰχίηδὶ οἵ ὑμεῖς αἀγπαβίϊοβ ἰὸ {μ6 {πι6 οὗὁἨ ΑἸδχδηάορ (ῃ6 ατοδὶ.32 ΤῈθ 
δοῖδὺ γὙϑδύ, 'π 1186 ΔΙΏΟΠΡ (Π6 ΕΎΡΟΆΠΒ, ὙΠΟ ὝΘΓΘ τηοδὲ ΘΟ ΘὈΓΔίρα [ῸΣΡ ΘΒ ΓΟΠΟΙΩΥ, 
Ἧ85 80 ρογίοοϊ, (δδῇ (ΠΟΥ δ8α]α 86 διιὴ Ὠδα ΒΘΥΘΓαΪ (ἰτ68 συδηροα 118 ΘΟΌΣΒΘ δῖ 90 
ἴδε Ὀερίπηΐηρ οἵὨ ὑμοῖν ἀγπαβίϊθϑ : ἱπιραϊίηρ ὑ86 ἀοίδοῦ οὗἁἉ (πεῖν ονσῃ σοπιραϊδίοη ἴο 
ἐῃι6 δ᾽ 5 νϑσιδιίοη, ΟΣ οἶδα δήδοιηρ ἴο βροδῖς βοῃλοί ην οηοΣ] δπὰ οχίγανδρδηῖ. 
Απὰ (ὐδϑβῖπὶ ὃ88 Τουπὰ ἐμ δοοοιηΐ οὗ 66}! δὲ 186 Ὀορ!πηϊηρ οὗ Ὠοβδθηθδ 1,86. 
ἐἶπ5, ἴο Ὀ6 ἴαϊδα ; τὶ οἢ 185 8 {γῖΠ6 Ὁ σοηΠιδίίοη οὗἩὨ (86 δὈυ]ουδ ρῥγούθῃοοϑ οὗ [86 
Ἐξ [ἰΔὴ8 ἰ0 δπίίαυϊγ. ὙΤΒδ δαυ! δῦ δϑίγοῃοιηΐοδὶ οΟὈδογυαίϊοηβ ἴὸ Ὀ6 τηοὶ Ὑὑἢ 
ἩΠΙΘΩ ΓΘ τηδάθ ἰη Εργρὺ ἀγὸ ἴΠ086 ρογίοστηθα Ἶ 16 ατεοκβ οὗ ΑἸ]αχαπάσίβ, 1659 
τδη ἰθγοα δυπάγοα γοαγβ Ὀοίογο ΟἸγβί, 8Δ8 Ὦγ. ΗΔ]]16Ὺ δ85 οὐβοσυϑαϑὃ; δηὰ βίποθ 186 
τοοοηῦ ἀἸϑοουουῖθδ ἴῃ (μ6 Εγρίϊδη ΗἸΟΣορ γρ ΐο8 οὗὨ ΟἿΣ στοδὶ δυομεαοϊορίδί, Πγ. 
Ὑουηῃσ, δὰ οὗ ΜΜ. ]εἰτοπηθ δπὰ ΟΠδιρο  ἴοη ἴῃ ΕὙᾶποθ, 10 888 Ὀθθη δϑοογίδϊ ηϑὲ 
ἐδιαῖ τῆς οοἸεὈταιοα ζοάΐδοβ οὗ Εἰβπό δῃὰ Πεπάοσα, ἰο τε] ἢ δοθο τηοάθζῃ ἀπίαροη δίϑ 
οἵ ἀϊνίμε γονοϊδίίση δα δϑαϊσηθα δὴ Ἰῃοδ]ου δ Ὁ]Ϊ8 δη 17, ΔΥΘ γίου ἰο ἰλὸ {ϊπιδ 
97 ψεειε Ολτίη, 88 τὸο}} 28 {6 δα ῆοθβ ου ἴΠ6 οο!] ΠΧ 8 οὗ πιδϊοῖ [ΠΘΥ 66 ραϊηϊοα ! 4 
ΤΠ 6 ργοϊθῃβιοηθ οὗ {μα ΟΠ αἰ ἀβθδηβ ἴο ὑγοίοιυ πα διαὶ πτηθηϊδ ἴῃ ϑοίθησα Ὦδνα ὕθθ ἢ 

δθονγη [0 Ὀ6 Θ΄. 4}}} υπουπάοα. Ασοογάϊηρ ἰο Βογοδυδ, ἴπδγ δι ρροδβϑὶ (1:6 πποῦῖὶ 
ἴο ὑὕ6 8 ἰυμπιϊπουβ Ὀοάγ, πβοησα ἰδ ἰ8 ον ἀδηῦ ὑπδΡ {μὸν οου ά ἡϑαε: ὯΟ Εἴιεὶ δἷς1}} ἴπ 
ἈΒΙΣΟΠΟΙΩΥ : Ὀαβι 68, ἸΠ6Ὺ ᾿ψϑηΐθα ᾿πϑιγυπηθηῖδ [Ὁ τη δ κΙηρ᾽ οΧαοὶ οδἰουϊδιοη8. ΑἹ] 
88 τοιϑῖη8 ΟΥἨὨ ὑποὶγ Ὀοδδίθαά δϑίσοθποιηῖοδὶ ἀἰβοουθῦῖθϑ 18 ΟὨΪΥ βούϑῃ ΘΟ  ἱρ5θ8 οὗ {86 
ΤΏΟΟΣ ; 8πἃ ὄονϑῃ {|1086 ἃγα Ὀυδ ὙΘΥΥ͂ ΠΟΔΥΒΟΙΥ βοὲ ἀότῃ, ἰδ6 οάοϑὲ οὶ Ὀσίηρ ποῦ 
τθδη βασο Πυηάγοα γϑᾶσβ Ὀδίοσα ΟἸτὶδί : σῆθποα ἰΐ 16 ουϊἀθηΐ ὑμπδὺ ὑπο ν μδα πιδᾶὰθ 
Ὀὰε 1116 ργορταβδ ἴῃ (Π}8 βοίεποθ. Απαὰ (δουρσὰ (Δ]}150 8668 16 φαϊά ὉΥ ὙΓΡῸΣ ἴο 
Βανὸ Ὀγουσίιῦ οὐδοσνυδίοηβ ἴγοση ΒδΌυ]ου [0 τθθοα ὑρνγϑγὰβ οὗ ᾿ἰηθίθοη δυπατοα 
ΣΘῦγ οἷάον βδη ΑἸθχαηάθγ, γοῖ 88 εἶο ῬΤΟΡΟΥ δυο Υ8 οὗ ἴμοδο οὔϑεγυδιϊοηβ Ὠο 6 Σ 
τῆ 6 ΒΥ ΠΟ ὑ]ΟΏ ΠΟΥ 1186 οἑ {πθτὰ, {18 οἰγουιταδίδησθ ΤΟΠ ΘΓ 88 ΓΟρΟΣ 0.6.1} 80.8- 
Ῥοείεα ἴ0γ αὶ ἔαυ]6. 5 8500 [{16 στουπά ἰδ {μ6γ6 Ὁ. υδ ἴο ἀδροπᾶά ὑροῦ ἴδα δοοουηΐδ 
οὗ τἴτ)0 δηα (86 ναΐῖῃ Ὀοδδίϑ οἷ δη αυ"Ὑ τ διοῖ (686 ὩδίϊοΠ8 αν τηδ68. 
ΤῈ Οτγρεῖκ Βα {πο ῖσ δδ ΓΟΠΟΙῺΥ ἔτγομι ΒΟΥ] Οη ὃ; δπὰ ἰμ6 Αἰδποηΐδη8 μδὰ Ὀὰς 

γος Ὠυπήγοα δηὰ εἰχὶγ ἀδυβ ἰῃ {ΠΟ γϑ δ ἴῃ 86 {Ππὴ)6 οὗἩ ΤΠ ογηθίγι8 ῬΠΔΙδσουδῖ; 
γοῖ Ὁγν. ΒδΠογ ἔαγίδος οὔδογνοθ, ἐμαὶ ἰμ6 ατθοκβ ποῦ ἰμ6 ἄγβί ργδοίϊου! δδίσο- 
ΠοΙΏΘΙΒ, το οηἀρανουτγοὰ ἴῃ δαγιϑδὶ [0 τγᾶΐκα ἐδοι)ϑο  ν68 τ δίο 8 οὗ 86 δοΐθῃοο, δηὰ 
ἐμὲ ΤΏΑ]68 8 {Π6 ἤὅγϑι ψῆο οου]ὰ ρῥγοάϊοϊ δη δο] ἶρ86 ἴῃ ὅτϑεςθ, ποῖ βὶχ βυπάγοὰ 
γοδτ Ὀδίογο Ομ τίϑι, δηὰ (μαι ΗἸρραγοβυδ πιδὰ6 {Π6 ἢγδβὶ οδίδϊοζυθ οἵ [6 χϑα βίδβ 
ποὺ ἀθονθ οὔθ δυπάγοα δηὰ ΠΓΥ γοαγδ Ὀδίοσο Ογἰβί. 

} ΤᾺΑ͂Ρ, 1, ο. 151]. 2 Ἰυϊοάογ. 81-. 11Ὁ. 1. 
8 γγοϊίζοη ου Αηἰϊ. δΔηὰ Μοά, Ι, αγιίης, οἢ, 28. Φοικὶπ Β ΒΘΔΒΟΠΔΌΪΘΠ686 οὗ ΟΕ Υ δ δα ἐγ, 

γ0], ἱ. ῬΡ. 885----387, 
4 (εἰϊόσίογ, ἃς 1 Οτχίθο Αὐδβοπεῖφαο οὐ Ὀἰνίηθ ἀ9}᾽ Αποίδϑη Τεβίδπιθηξ, ΡΡ. 100---104. 

Οα [πὸ ΡΙδηΐδρμοτο οὐ ζοάΐας οὗ ζϑηάοσα, Μ. Ομδιρο!ίου ἀϊνοονογε δὴ ονϊἀθηιγ Εοιηδα 
116, τΠαὲ οὔἵἨ ΑΤΌΚΡΤΡ, Αὐτοκράτωρ, ΟΥ̓ ἐπιρετον, ἴῃ Ῥῃοποιὶς ἰογορ γρηΐοδ; τ ΐοΒ, τοδὶ 
ῬΓΟΌΔΌΪΥ, πιαΥ ἱπαϊςδίς ΟἸδπάϊα8 ΟΥ Νίετο, δ θοίἢ [086 βουθγείβτι, ἱπ ἐμοὶσ πιθὰ]8 βίττιος 
ἰπ ἘΦΥΡΊῖ, αἴθ ὙΥῪ οὔδη ἀδεϊρτιδιοὰ ὉΥ ἴδδὲ ἰἀδηίοαὶ ἀρροϑὶδίδοῃ. Οὐ ρῥγοβθουτίηρ δ]9 
ΤΕΒΟΘΓΟΛΟ5 511}}} ἔδγίμον, Μ, ΟΒδιρο]]ίοη τοδὰ οὐ το στοαὶ οἄϊβος, ἰῃ (Π6 οοἰϊΐηρ οὗὁἨ πο ἢ 
1δὲ ῥ]αηίδρθοτα μδὰ Ὀδοη ρῥἰδοβά, 186 0168, ΠΑΠ68, δῃ ἃ δυΓΩΔΩ108 ΟὗἨὨ [ἢ6 ΘΏΙΡΟΓΟΥΒ ΤΊθ6- 
συ, ΟἸδυάίπεα, Νοτο, απ ὰ Ποπιτίδη; δηὰ οἡ ἔδ6 ροτίϊοο οἵ Ἐδηέ, 1Π6 ξοάΐδς οὗ τ οἢ τγ88 
τορυϊοὰ [0 "6 οἷον ἐπδη ἐμδὶ οὗ Ποηάοσζα, ὈΥ̓ ϑενοσαὶ δροδ, ἢθ τοδὰ 1Π6 ᾿προγίδὶ Βοιηδῃ 
ΠΔΙη68 οὔ (Ἰδυάϊῃδ δπὰ Απίοηϊηυβ Ῥίαθ. (ΟΟΠΒΟΘΌΘΏΠΥ ἴἤε86 ΤΩΟΠΌΠΙΘΠΙΒ, (Ὁ τὶς ἢ 
ΟΪΠΟΥ δηὰ οὐδοῦ ἐπῆάο] ϊογαῖὶ δὰ οἰαϊτηοᾶἃ δὴ ᾿ΠΟΔΙ ουΪΔΌΪΥ τεϊηοῖθ δ αἰ Υ, ὈαΪοΩς τὸ 
1πδὲ ροχίοὰ πῆθη Εσγρὶ 8 ὑπάοσ [86 ἀοιηϊηδίοη οὗ ἴΠ6 ἘοιϊΏΔη8, δη ἃ ἸΠΟΥ͂ σδηποῖ ὃὉθ 
ἀδῖθα δϑυ ον δὴ 186 ἤσβι ΟΥὁ δοοοηᾶ σοΠΌῪ οὗ ἰδθ ΟὨγδείδη γα. Οσταρρο, Εδββαὶ 80 ἰ6 
ϑδγδίδτηθ Ηἱἐγορ ρμίᾳαθ ἀθ Μ. ΟμδιρΟΙ]οη, ΡΡ. 2362, 268. Ῥατγίβ, 1829. ὅ.6θ αἰδὸ Μτ. 
ῬΡοΟΪ θ᾽ 8 ατίξοϊο οἡ Εὐσγρί, ἰῶ ἴμ6 οἰσμιὴ νοϊυπηθ οὗ ἴπΠ6 Ἐπογοϊορεάΐϊα Βεηιίδηηΐοδ (οἰ ρ ἢ 
οἀϊουν); δηὰ αἷβδο ηὖἷδ ἤογε ὐσγρίδος ; οσ, ΟΠ ΓΟΠΟΪΟΩ͂Υ οὗ δηοίοηϊ Εργρὶ ἀϊδοονογεὰ ἔτομι 
..... Βιἰοτορὶγρδίοδι Ἐεοογάβ. 1 οπάοη, 185]. 

5 Ὧγ. ΗδΔ]16Υ, ἱπ Ὑγοιοι᾿ Β Οὐδεγυδιΐοηβ οα 1, αγηΐησ, οἢ, 28, ΒΙΔΠ]ΟΥ, ἴῃ Ὠἷ8 Ηἰ βίου οΥ̓͂ 
ῬΉΠΟΘΟΡὮΥ (ΡΡ. 757, 758. Ιωοηὰ, 1753), α5 δῆονῃ (Πδὲ ῬΟΓΡΉΥΤΥ 5 Δοσοῦης 18 ἰη 168 το 
᾿:π|6 σγϑάϊε; δίποθ ἸΠΟσΟ 18 ποιπίηρ ἐχίβπε ἴῃ [6 ΟΠ δ᾽ ἀδϑῃ δ δι ΓΟΪΟΡῪ τροσο δηοίθης [ΠΔΏ. 
16 στὸ οὗ Νδθοπδδβασ, ΠΟ ἢ ὈΘΖΙΌΒ ΟἿΪΥ 747 γοδῖβ Ὀθοίοσγε ΟἸγίδι. 

4 Ἡεσοάοίμβ, 110. 1, 6. 109. Ἶ ῬΊΐοΥ, Ηἰδι, Ναῖξ. 10. χχχὶν, 6. 6. 



1δ4 Ογοαϊδιϊέν 9 ἐλ Οἱα Τεβέαπιεπὲ 

Αοοογάϊηρ ἴο ὑπ6 νγ8}} πόση οὈβογναίίοη οὐἁἩ ψαστοῖ, ἴΠ6γ6 ττῶδ ποι ηρ ὑπαὶ 688 
ἄσβοσγα {6 πδηλ6 οὗ διβίοσυ ἴο Ὀ6 ἐουμὰ δηοπσ ἴ[πΠ6 αὐτο κβ Ὀοίοσο {πὸ ΟἸἰγιρίαάβ, 
Ἡ ΒΙΟὮ σοτημηθηοδα ΟὨΪΥ δθουὺ ὑνγθηνν γοϑγβ Ὀδίογο ([ῃ6 Ὀυϊάϊηρ οὗὨἨ Εοπο ; δπά ΡΙυ- 
ΤΔΓΟΝ ἸΠΙΌΣΤΩΒ τ18 ΠΟῪ ἴω {86 {8068 οὗἩἨΉἃ6 ΟἸγταρ 348 ἅγα ἰο Ὀ6 το] θὰ οῃ.3 ΥΥ Βαΐῖ- 
ΘΥον Ἰοδγηΐησ ΟΥ Κπου]θὰρο οὗἉ δποϊθπὶ ἰἰτη68 86 Βοσηδη8 πᾶ, [Π6Υ Ὀοτγονϑᾶ 10 ἔγοτι 
186 ασυθαῖβ. ΕῸΓΡ ἴΠ6Υ σ ΓΘ 80 110016 Θά ρ40 6 οὗἉ ὑγδηβσηϊ πρ' {πο οὐγη 8 ΠΑ τβ ἀόνγῃ 
ἴο Ῥοθίου ιν ὙΠῸ ΔΩΥ ΘΧΘΟίΠ688 ἴῃ ροϊηΐ οὗ πιο, ὑμαῦ Ὁ ΤΙΔΩΥ ΔρῸ5 {Π6Ὺ 84 
ὩΘΙΛΠΟΓΡ ἀἴα18 ΠῸΣ ΒΟΏΓ- 5868 ὈΥ πΏΙΟΝ ἴο ΤηΘΑΒΌΓΟ {86 ἀδγϑ ἀπὰ ῃὶρεῖδ [ῸΓ 
ΘΟΙΏΤΏΟΩ 0.868 ; Δηἀ [ὉΣ ἴγο6 Βυπαάγοα γϑατβ ὑῃ 6 γ ΚΗΘῪ ὨΟ Βυ ἢ ΓΠΙΏΡΒ ἃ5 ΒΟΊΓΒ, ΟΥ 
186 Κα ἀϊδιυϊποίίοηβ, θὰ σοτηροίθα Π6ΙΣ {Ππ|6 ΟἸΪΥ ἔγουλ πο ἴο ΠΟΟΏ. 

ὙΠ6 Ῥγείθῃβίοῃβ οὗ ἴμ6 ΟἸλίη686 ἴο δης 3 "Υ̓ ἈρΡΡΘΑΡ ΘαυΑΠΥ νϑΐη, δηὰ Ὅροι [89 
Βδῖη6 ρτουπᾶθϑ. ὙΤἤΘΥ, ἴοο, ππαογδίϑπα [{{16 ΟΥ ποίηϊηρ οἱἨ δδβίγοποογ. [πάἀρθοᾷ, 
ΤΟΥ ὑβοιυβοῖνοβ σου 688 (μὲ (οἷν Δ Ια 168 ΔΥῸ ἴῃ στοδύ φασὶ [βὈυ]ουβ, δηὰ Π6Ὺ 
δοκπον]οᾶσα ὑπαὶ (Ποῖν πιοϑύ δηοίθηῦ ὈΟΟΪΚΒ 6Γ6 ἴῃ ΒΙΘΤῸ ῥμέζε ΒΊΟΝ ΟΓΘ ποῦ 
δχρουπάρα ὈΥ͂ ΔΩΥ͂ ΟΠ6 Ἧ)0 ᾿ϊνοα ΠΘΑΓΘΡ ἔΠΔη ΟΠ6 Ὁπουβδηα βαυύθῃ Βυηᾶγρα γ6ΆΓ8 ἴ0 
186 γϑὲ δαῦθοῦ οἵ ὕμθηι ; (Βαϊ 16 πυμ θ6 ΓΒ ἴῃ σοιηρυΐδίϊοῃ. ἈΣῸ ΒΟΠΙ ΘΕ Ππι68 τ ]βέ ΚΘ, 
οΥ {δεῖ τ᾿ηο πη 8 ΔΓΘ ΠῚ ἴῸΣ γοᾶγβ. Βαί οὗ Ἡμαῦ ἀηυ α  Υ οΥ δυ! ΒΟΥ Υ ΒΟΟνΟΓ {πον 
γβὺ γι Υ8 γοτο, ἐῃ6 ΓΘ 8 [0016 ΟΥ πὸ ογϑαϊὑ ἰο Ὀ6 ρίνϑῃ ἰο {Π6 ὈΟΟΚΒ ΠΟΥ ΤΟΙ ΑἸ ἴα, 
βίποα {ΠῸ σθησγαὶ ἀσβιγαοίίοη οὗἁὨ 411] δῃηοίθην ὈοΟῖβ ὈΥ {86 ΕἸΩΡΟΤΟΥ ΧῚ Ἠοασπι Τὶ. 
Ηὸ ᾿ϊνϑα οὔ δροὺὰῦ ἔτνο ππᾶγθα γϑατα Ὀοίογα ΟΠ γῖβί, δηα οομηπιδη θα, ἀροη ραΐπ 
οΥἁἨ ἀοδίῃ, 41} (Π6 πιοπυπηθηδ8 οὗ δηθαυ  ἴο Ὀ6 ἀθσδβίγογοα το]αἰησ οἰ ΠΟΥ 0 ΒΟΥ 
ΟΥ ΡΒΠΟΒΟΡΏΥ, Θϑροοί δ] (6 ὈοΟΚΒ οὗ Οοηβιοίαβ; δπὰ ΚΙΠ6α τηδην οὗἉ {Ππ᾿οἰν Ἰδασποὰ 
τηθῇ : 80 (δαὶ ἔγοπι 8. {1π|6 ΠΟΥ ἢδΥα6 ΟὨ]Υ ΒΟΠ16 ΕΓΑστηθηᾷ8 ΟΥ̓ οἷα δυο ]ο (Ὁ. ---- 
ΒΟ Οίπαθβα δα ἃ ρϑορὶβ νὴ ΘΠΟΌΡὮ (0 ΒΑΥ͂ ΒΥ {πϊηρ᾽ (μαἴ ΤΠΔῪ ΤΆΝΟΌΣ {ΠΟ ῚῚ ρΓα- 
ἴθῃοοθβ [0 δη  αυΥ, δπα ἰονα ἴο Τρ  Ὗ ὉΒοιλβοῖνοβ ἴο ἰῃ6 ΕΠ ΓΟΡΘδη5, τυ ΒΙΟἢ. ΤΆ Κ68 
ἐῃδπὶ Θημἀθανοῦῦ ἴὸ ἢᾶνα ἰῦ Ὀοϊονοὰ ἰπαὺ ΓΠΘΙΓ Δηοϊαυ 68 ἀγα 0 ΠΟ Ι ΘΠ] ΘΠΟἾΓΟ, 
ποὺ  ϑίαπαϊησ' 1819 ἀσϑίσαοίοη οὗὨἨ ΘΙ ὈΟΟΚθ. Βαΐ [Ππ6 δοὺ 18 ψ6}}] πόση ἴο Ὀ6 
Οἰδου 1565: --- Πα, ΡΟ ἱπαρρϑοίοι, Ὁ 18 ἑουηα ἰῃδῇ {61} ἐπβί 6 ἢ [8 ἸΤΟΓΟ τ|56- 
1688 ; δῃὰ ἐμπαῦ [ΟΣ 4}} {Ποῖν Ὀοδβίθα 8111} ἴῃ δϑγοθοτηΥ, {ΠΟῪ ποτα ποῦ 8016 [0 πιδῖκα 
8η δχϑοὶ οαἰθπᾶδλν, ἀπα ὑμοὶν {8068 ΟΥ̓ ΘΟ] Ρ868 ΓΘ 80 ἱποογγοοὺ ταῦ {πῸγ οου]ά 
ΒΟΆΤΟΘΙΥ ἔοτοῦθὶὶ δρουΐ ταὶ ὑπὴ6 ὉΠδὺ ΟΥ̓ [6 δη Βῃοῦ ἃ Βαρρθη. 6. [ἢ [ἶκα τη Ώ ΘΓ, 
ἴῃ6 Ὀοδδίθα δηθαυ , οἰαϊπηθα [Ὁ {86 βοίθῃοθα δηὰ σϑοοτὰβ οὗ (Π6 ΠΙπμάοοβ ονοῦ 
{Π|ο86 οὗ Μόοβαβ ὈΥ Βοπὶθ πιο θγ ὙὙΓΙΓΟΤΒ, Ὧ88 ὈΘΘη ΠΙΪΠῪ Θχροβοᾶ βἰποα βοϊθηε!ῆς 
ἘΠΟΤΟΡΘΔΠΒ μᾶνα Ὀθοοῖηθ ὑΠπΟΓΟΌΡὮΪ δοαυδιηἰοὰ πὶ ὑπ 6]. Ἰαησιαρο. “ Τἢ6 
Ἡϊηάοοβ, ρου ρ8 {Π6 τηοβὺ ΔΠΟΙΘΏΟΥ οἰν Βα  ροορὶα οἡ {86 ἴδ. οὗἩἨ (86 οαγίἢ, δπᾶ 
Ἧ80 Βανθ ἰϑαβὺ ἀν αἰθα ἔγοπι Π6 1 ΟΥΡῚ Π4]}γ Θϑ Δ Ὁ} 1564 ΠΌΓΠιδ, ἤᾶνα ἀπίογ πδίο Υ 
ΠΟ ἰδίου. α᾿ἀπιοηρ 88 ἰηΒη106 ΠυὉΘΥ ΟΥ̓ ὈΟΟΚΒ οὗ τηγϑ[ϊς4] {ΠΟΟ]ΟΡῪ ἀπὰ δοϑέγιβθ 
ὙὙΛΘΙΑΡΒΥΒΙ168, {ἘΠ 6} 40 ποῦ ῬΟ88685 ἃ β σία νοϊαπιθ {πὺ 18 σαρα 0 ]6 οὗ δθογαϊησ ΔΩ 
αἰδιϊμοῦ δοοουηὺ οὗἁὨ [ῃθῖν οτἱρίη, οὐ οὗ [86 νδγϊουβ ουθηΐβ ὑμαῦ ἤᾶνα οοουττοαᾶ ἴο 
{μοῖτ σομπηηἶ165ὅ. ΤΟΣ ΜΑΒ- ΒΠδγδαία, οὐ ῥῬγοίθπἀθα στοῦ μἰδίογυ, 18. ποίβίηρ 
ΤΊΟΓΘ ἴμ8η ἃ ροθῃ. Τὴθ6 ῬΟυΣΔΠ 8 ΔΥῸ ΤΊΘΓ6 ἸΘρ Πα ; ΟἹ ΠΟΙ ραγηρ τ Ϊ οὶ τ ἢ 0Π6 
Οτοοκ δηᾷ 1, αἰη Δα ΠΟΥΒ, 1 18 οχοθββίνου αἰ σα]: ἰοὸ ἩΠΕΥΡΑ ἃ ἴον β ρ ὺ οοἰποὶ- 
ἄθης68 οὗἁ σμγοποΪορΎ, δηά ουθη {μα 18. ΘΟ ππ4}}}7 Ὀτόῖοη ΟΥ̓ δηᾶ ΕΡΠΡΙΟῚ δὰ 
ΠΘΥ͂ΟΡ ΠΌΘΒ Ὁ80Κ (ἌΓΓ ΠΟΥ δὴ {μ6 ἐΐπη6 οὗὁἨ ΑἸοχδηᾶδογὅ [10 18 ΠΟῪ οἰ ῥσονοά 
[8αὲ ὙΠ 6 1 ἔππιοῦβ ΒΟ Ποιιῖοδ] {80 68, ἔγτοτὰ τ ἰ ἢ 10 85 Ὀθοη δἰὐοιηρ σα ἴο δϑβὶρη 8 
νῆα τῆι ἀηΠαυϊγ ἠο [86 ΗΪπάοο8, Βᾶνα Ὀθθη Του] αἰοα Ὀποϊς ναγάβὅ; δηὰ 1 Βα8 
Θθῃ ἰδίου δϑοογδιπθᾶα ἰμαὺ {μοῦ ϑυτγα- Βἀἀμαηΐα, τ οἢ {ΠΟΥ ΘΟΠΒΙ ΘΓ 88 ὑπεὶν 

τηοδῦ Δηοϊηὗ Δϑσοη πο 8] ὑγθαί86, απ ργούθπα ἴο Βανο Ὀθ6η σαυθαὶθα ἴο {μ6 1. Ὡδίοπ 
ΤΏΟΤΘ (ἤδη ἔνχο πλ}] 108 ΟΥὨ ΥΘΑΓΒ ἄρσο, πλιδὺ ἤᾶνα Ὀ66Ώ ΘΟΠΙρΡΟΒΟΩ͂ ἩΣΐη (86 86 6 ἢ 

8 Οδηβογίηπβ, 6 Ὧϊο ΝΙαίδῖὶ, α. 21. 2 ῬΙυίδγοι, ἴῃ ΝΣ, ἰη 110. 
5 Μαυηι Ηΐϑβι. 51. --- 1.9 Οομαρίθ᾿ Β Μοιηοἱγ. 
4 Φοηκὶη Β Ποαβοπ θη 88 οἵ Οἢγ θυ η Υ, νοῇ. ἱ, ῬΡ. 839.---848.; δῃἃ 806 αἷβο ΤΥ ̓πάογ᾽ 

Ἡϊβίοτυ οἵ Κπον]εάραο, γο]. 11. Ομδρίοσβ χ.--- χ., ογα [16 ἔαοῖβ Δθονα βἰδίθα ἀγο οοπΗγτηθα 
ὈΥ͂ ὑγοοίβευ Αἀάϊεϊοηδὶ ὑοβεϊ πηοη 68 ἴο {π6 1δέθ ἀδίθ δῃὰ ἱπιρογίοσς ργορτοββ οἵ Κπον]οᾶρο 
ΔΙΠΊΟῚ ΡΣ [86 ΟἸΠ686 ΤΩΔΥῪ 06 Β66Ὼ ἴῃ ἴπ6 ἴᾳοϊβ δῃ ἃ Δ ΠΟΥ 1168 ΟΟἸ]οοοὰ ὈΥ ΒΡ. Μη, ἴῃ δἷ8 
ὙΠΟΟΙΥ οὗὨ ἘοΙρίοπ, ρΡΡ. 248---245. ποία (2). ᾿ 

δ ΟΟμβυ τΠ6 οἰ θογαῖθ τηοιηοὶγ οὗἩ Μίγ. Ῥαΐδγβοῃ, τοβρϑοίίπρ {πὸ Κίηρβ οἵ Μαρδᾶἄδδβ 
ΘΠΊΡΟΤΟΙΒ οὗ Ηϊηἀοβίαδη, δῃηὰ ἀροὴ [26 ΘροοΒ οὐἩ ΥἹογδσλδαϊι για δηαὰ ϑδδηδηηδ, ἰπ [80 
Ο(π]ουτία, Μαοιηοίγβ, νοὶ, ἰχ. 

6 866 ἔχρο, ἀὰ ϑὅγει. ἀὰ Μοηᾶο, Ὁ Οουηΐ ΤΆΡΪδοα, Ρ. 380. 
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Βυπάτοα Δηῇ ΗΠῪ ΥὙΘΆΓΒ ἰᾳ8ὺ ραϑ8ι.; Τοῖς ἡ ολλ5, οὐ βαοσεᾶ Ῥόοοῖβ, πιά σίηρσ ἔγοηχ [Π6 
οδἰοπ ἃ τ διο ἢ ΔτῸ Θοπ)οϊηθὰ τ 18 {Π6ῃ, δηαἃ ὈΥ ἩΒΙΟΒ ΓΠΟΥ ἀγα ρυ!ἀ6α ἴῃ ἐπεοὶν 
ΤΟ] σίουβ ΟὈβοσυδῆοαβ, πα Θϑυ δ ηρσ {116 60] 69. ἱπαϊοαῦθα πὶ 0Π|686 ΟἈ]ΘΠ ΔΓ, ΤΔῪ 
ῬοΥμαρ5 σὸ Ὀδοῖ δϑουΐ ἴἤγοα ὑμουβαηὰ ὕνσγο Βυπᾶάγοα γϑαγβ, τ ΒΊΟΝ ΠΘΑΓΡΙΥ ΟΟἸ ΠΟΙ 68 
ὙΠ} ὍΒ6 Θροοῖ οΥΓἹ Μοβεβ.2 Υοί (88 Η]πά008 8.6 ποῦ βῃιγου ἱρπογδηὺ οὗ [88 τϑνο- 
ἰαϊοηϑ τ Ί ἢ Πᾶνα δβδοϊθα {π6 ρΊοθθ, 85 ᾿Ἰμοὶγ ὙΒΘΟΪΟΡῪ 88 10 8016 ΠΙΘΑΒΌΓΕ ΟΟΠ86- 
ογϑίθα οογίδιῃ βυσοδδδῖν ἀθβίσι οι οἢ8 ἡ Δ]Οἢ 108 Βυσίδος Β88 ΔΙΓΟΔαΥ ὉΠΑΟΓρΡΌΠΘ, δηᾶ 
18 8111} ἀοοτηθδὰ ἴο δχροσίθποα: δηὰ {μ6Υ ΟἿΪΥ ΘΑΓΓΥ Ὀδοῖς {86 ἰΔ8ὲ οὗἩ {ῃοβ6 πιο ἢ 
μαᾶνθ δἰγεδάυ μαρρθῃθᾶ, δϑουῦ ἄνα ἐμουϑαπα γοαγβῆ; Ὀ6β 468 Ὑ ΒΟ, ὁπ6 οΥἁὨἁ {π686 
Του υἴ]0Π5 18 ἀθβογι θα ἴῃ ἰθυτ8 ὩΘΑΥΪΎ ΟΟΥΤΟΒρΟΠαΪηρ ΧΙ (Π6 δοοουηὺ ρσίνοῃ ὉΥ͂ 
Μοβοβ." 10 18. αἰϑο υἜΥῪ οι  ΚΔΌΪ6 ὑπαὺ 186 Θροοῖὶ δὖ ἡ ΒΙΟὮ ὑπΠ6γ ἂχ {86 δοιμμηθῆοος- 
τηρηῦ οὗἉἩ [Π6 τοῖρη8 οὗὨ ὑπ6 1} ἢγϑὺ μυμηδη Βουθυθῖρη8 Οὗ {86 τᾶρθ οΥ̓́ΝὮ8 58 δηἃ ΙΠΟΟΠ, 
18. ΠΘΑΤῚΥ {86 88π|6 δὖ ὙΠΊΘΙ 88 δθοϊθηῦ δυΐμοῦβ οὗἩ [86 σαδῦ αν ρἰδοθὰ {μ6 ογίρίῃ 
οὗ (}6 Αβϑγχίδῃ Ἰβοπ ΓΟ Υ, ΟΥ δουΐ [ΟΣ ἰμουβδη γδδγδ ἀρ0.᾽ 

ΕτΤοΙὰ 411 {8686 ραγιου]ασβ Ὁ 15 ουἀθηΐ μον 11{0 16 ογοα!ς 18 ἰο Ὀ6 
σίνϑῃ ἰο ἴπ6 ρῥγοίθῃσοθ Ὑ ΒΊΟΝ {Π6 ΒΟΥ 6ΓᾺΪ παοηβ διηοηρ {Π6 ποαί 6 ἢ8 
ἢανϑ ταδὰθ ἰο δηϊαυτγ, νι πουῦὺ ΔΩΥ στουηα ἔγομῃ Εἰδύοσυ, θαΐ ἀροα 
πποογίβιη ΘΑ] Ου] 08 ΟὗὁὨ ΔΒΙΤΟΠΟΙΑΥ͂, 1 ὙΥΏΙΟΝ ΒΟΙδηο6 (Π6Υ δοίῃδ! ] Υ 
δὰ Ραὶ [1016 ΟΥ̓ ΠΟ 5111}. 

ὃ. Τῇ γα οὗἩὨ {πὸ Μοβαῖο :βίοσυ οὗ {μ6 ἀδίυρα 18 οοπιτηθά Ὀγ 
186 Τ͵ααϊίέοη οἵ ιἴ, ΜΠΙΟΒ ἀπ νογβα νυν ορίαϊηοα, 1 βυοἢ δὴ ονοηὺ μαὰ 
ΟΥΟΣ ΠΑρΡΡρϑηδα, 10 18 παΐαγαὶ ἴο Ἔχρϑοῦ (μὲ βοῖλθ ἔγϑοθθ οὔ ἰΐ ψ}}} 86 
Τουμπά ἴῃ {Ππ6 τϑοογαβ οὗ ραρϑῃ Ὠδίιοη8 88 γ76]] 88 ἰὴ (Πο86 οὗὨ ϑοσγιρίυγο. 
Ἰηάορα [Ὁ 15 Βολγοοὶυ ργοῦδθ]θ, ποῦ ἴο βδύ ροβϑὶῦ]6, {μαῦ {86 Κπον- 
Ἰεάρσα οὗ 80 στϑαΐ ἃ δαϊαιλ! τυ Βῃου ] ἃ 6. υὐἱουὶν Ἰοβύ (ο {π6 τοϑὺ οὐ {ῃ6 
τοῦ], ἀπα δουϊὰ θ6 δοπῆηρά ἰο {π6 618 παίϊοη αἰοπθ. γε δπά, 
Βονγουοσ, {παὺ {Π18 18 ΟΥ̓ ΠΟ ΤΏΘΔΏΒ {Π6 0886: ἃ ἰγδαϊ θη οὗ {π6 ἀο]ιρθ, 
1ῃ ΓΩΔΩΥ͂ ΓΟΒρΡΟΟΐβ δοουγαίο! Υ σοϊοιαἱπηρ 10} (6 Μοβαϊο δοοουηΐ οὗ 1ἴ, 
δδ8 Ὀθ6ὴ ργδϑοσυθα δἱηγοδϑὲ ὉΠ υβα ν διηοπρ ἰ.6 δποϊθηῦ ὩδίϊοηΒ. 

Δ δοθ (6 Μεπιοίγβ, ὉΥ Μτ. ΒοπΉ]οΥ, οἡ ἴΠ6 Απεαυ Υ οὗὨ πὸ ϑυγγα- 5 ἀδαπία, ἴῃ Ἐῃ9 
Οαἱουῖῖα Μοτηοΐγβ, νο]. νἱ. ἢ. 587. δπὰ (6 Μοπιοὶν ὑγ 180 βᾷᾶῖὴθ δαΐῃου οὐ {Π| Αβίγοῃο- 
ΤΩΪΟΆ] ϑγβίοιῃβ οὗ ἴῃ6 ΗΪπήοοβ, ἰδ14. γο]. ἰχ. ὑ. 195. 

3 5.66 1Π6 Μοπιοὶγ ὈΥ Μτ. ΟΟἸοὈτοοῖζο ἀρο ἴμ6  οάλ5, δηἃ μασι  Ό]ΑΥΙ͂Υ Ὁ. 493., ἴῃ (Π6 
Οαᾳϊεαια, Μοιηλοίγβ, νοὶ. υὙἱ]], 

3 ψογᾶρο ἴο [πᾶϊᾳ ΌὉΥ Μ. 16 Οὐ6π|]], 1, 235, ΒΟΏΠΘΥ πη [πὺ Οδ]οαια Μοπιοίγθ, νοὶ]. ἴχ, 
Ῥ. 222, Ῥαίουβοῃ ἴπ αἰτο, ἰδ 4. Ρ. 86. 

4 δι. ὙΥΠΠΕΠΑΙι ΦοΠ 68 58Υ8, “ ὁ ΠΊΔΥ ἢχ [πο {π|6 οὗ Βιάάδῃ, οΥ ἴπ6 πΙΠΤ στοαὶ πο δ γα 
πδῖϊου οὗ Ὑ᾽ ίβηπα, ἴῃ [6 γοδγ 1014 Ὀθδίογο ἴῃ6 Ὀΐπὰ οἵ ΟἸγίδε. Τῇο (δι γίδηδ, ἢο 
Ὀοδδὶ οὗἁὨ ἢἷ8 ἀσβορηΐῦ ἰπ τμοῖγ Κίημάοιη, δδϑοτὶ ἰδὲ ἢΘ6 ΔΡροΑγοα ΟἹ δαστῆ δου ὕνγο θη αΣ68 
αἴοσ ΟΥὐδηπα, [86 Τηἀΐδη ΑΡΟΪΙΟ. ---------- 76. αν {ΠΟΓΟΙΌΓΘ ἀοίογτηϊηθὰ ἈΠΟΙΠΟΡ ᾿ἰπῖθ- 
τοδί Θροςῖ, ὉΥ χίηρ ἰδ ρὲ οὗ Οτβῃηδ ποδῦ ἴΠ0 γοαῦ 1214 Ὀείοσγο Οηγίβί. Αδ {Π9 
ἰἴγοο ἣγες αυδῖδιβ οὐὁ ἀδβοθηῖβ οἵ Ὑ ἰδία τοῖο 0 1688 ΟἸΘΑΓΥ ἴο ΔΠ ἘΠΊΨΘΓΒΔΙ ἀο]αχο ἴῃ 
ὙΠ ἢ οἷρἢξ ῬΡΟΙΒΟῚΒ ΟἿΪΥ Μαγα βαυοά, ἴπ8π 186 ἸουσΙΒ δηὰ ΗΠ ἀο (ο [Π6 Ρᾳπίβηπιθης οὗ 
ἐπιρεἰγ δπὰ (86 Βυια ]!διίοη οὗ ἴ[μ86 ῥγου, τῆς ΣΩΔΥ ἴογ [Π6 ᾿γθβοπί ββδυπιθ ἴῃ δὲ [86 Βοςοη, 
ΟΥ δῖῖν ον δρὸ οὗ ἴ86 Ηἰπάοοε, νγαϑ ϑιιθβεαυθηΐ το ἔπ6 ἀϊδβρογβίοη ἔγοτη Βδθε]; 80 [πῇ ννθ 
ἢδνο ΟἿΪΥ͂ ἃ ἀδιῖκ ἱπίογναϊὶ οὗἩ δϑουῦ ἃ ᾿πουβαηα γοδγΒ, νοΐ γΈγῸ οιηρ]ογοὰ ἴῃ {110 86{0}6- 
ταρηΐ οὗὨ πϑδιΐίοῃβ, δῃὰ [16 ουϊεϊναιοη οὗὨἨ εἰν 86 βοςίοίγ." ὙοΓΚ5 οὗ δὶν ὙΠ] Φοη68, 
γοϊ, 1. Ρ. 29. Τοπάοῃ, 1799. 410. 

5. (Ἰν οΥ8 ΤΠΟΟΥΥ οὗ τὰς ΕλΥ, ΡΡ. 156-159. ΤῈ οχίγανασζαηί ῬγΙΟΥΠΥ οἸαἰτηοα [ῸΓ 
ἴη6 Ἠϊηάοο τοοογβ ἃπὰ βοίθησοϑ οὐοῦ {πΠῸ ὙΨΠΊΉΡΒ οὗ Μοβο8 ὉγΥ Μ. Βα ΠΥ δηά βοπιὸ οἴδοΣ 
τηοάογη ἐη 846] τιαϊζογβ, ἣδ8 Ὀθθὴ ΠἬΠΥ ἀϊδργονοὰ Ὁ Οοπηΐξ 1, ΔρΡ]αοθ, ἰπῃ ιἷ8 Επχροδιιίοα ἀὰ 
Ἡγρίάτηο ἀπ Μοπάς, ΡΡ. 398, 294. 4ἴο. ΟΥ̓ νοΐ. ἰϊ. ΡΡ. 958, 354. οὗ Μγ. Ῥοπὰβ Ἐπρ 88 
τγδηβίδοη; δηα ὉΥ͂ ζάριαιε ΥΠίογὰ ἀπά Μγυ. Βθ ον, ἰπ ἸΠοἱγ οἸδθογαῖθ ΜοιηοΐγΒ οἡ 
Ἠϊπάοο ΟἨτοποϊ ΡΥ, ἱπβεγίθά ἱπ 186 ΗΠ νὙοϊαπιο οὗἨ [πὸ Οδουτ8 Μομλοὶγβ οὐ Αδίαἷϊϊς 
Ἐοβϑδσοῆοθ. ΤΈΘ βυδ]οοῖ ἰ8 4͵8ο σοηβίἀεγεὰ ΕΥ̓͂ Μτ. Οαγνίβεη ἴῃ [Π6 βροοηὰ οἵ ἢΐἷ8 
Βαιιρίοῃ 1δοίυγεβ; δαὶ 1[Π6 τηοδβὲ σοι ρθη ἀΐοι8 νἱονν οὗἁ ἰξ 16 ἴο 6 Ἰοπηά ἰῃ Ὅτ. ΝΑΓΟΒ᾿Β 
Βαιωρίου 1,βοἰυτεϑ, ΡΡ. 322---327, ΔηἋ Οδρθοί δ ν ̓ἷ8 πο δηὰ βαιβίδοίοσυ ποῖθ, Ῥρ. 256 
.--278.; ὙΠΟ, ἀοροπάϊης ἀροὸπ τιϊηπῖο οΔΙοα]διίοηβ δηὰ ἀοάποιίοηδ, γ}}} ποῖ δάμη οὗ 
αὐτὶ ἀσοιπιοηξ. 
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ΤῸ 18 ᾿Ἰῃηἀ4θ64 ἃ ΨΘΓῪ ΤΟΠΛΔΥΚΑΌΪ6 ἔδοῦ οοποογηϊηρ {π6 ἀοἴυρο, ὑμαΐ {πὸ 
ΤΩΘΠΊΟΙῪ Οὗ δἰπιοβῦ 411] Ὡδίϊομβ Θη48 ἴῃ {π6 ἰβίοτυ οὗ 10, ανθη οὗὨ ὑποβθ 
ΒΆΓΟΠΒ ΜΒΙΟΝ ΟΥΘ ὈΠΚηοῃ ὉπῈ}] (Π6Υ γ ΓΘ ἀἰβοονοσθα ὈΥ θηΐθγ- 
ΤΠ ΨΟΥΆΡΘΙΒ δηα γᾶν ! ]θγβ ; δηᾷ ὑπα΄ (86 (γα (οη8 οὗἉ ἴλ6 ἀδ]ρθ 
ὝΘΓΟ καρ ὉΡ ἴῃ 41} (86 γὶΐθϑ ἀπά δοσϑιηοηθβ οὗ [86 (ἀφ ]9 τ ου]ά. 
Απὰά 10 18 Οὔβογυδθϊο, (μαῦ [Π6 ἔαγί Ποῦ 6 ρὸ Ὀδοῖ, [Π6 τροσα υἱνἹα [Π6 
ἴγϑοθδ ΔρΡρθαγ, Θβρθοΐδ!]ν ἴῃ (Πο86 ὀουμ το 8 τ ΒΙΟἢ 6 γ6 θαγαϑί (0 {Π6 
ΒΟ6Ὼ6 οὗ δοίΐοῃ. ΤΏ σού το οὗ (818 σου] Βάρρϑη, 1 [πΠ6 ψῈΟ]6 Ἴ6γθΘ 
ΟΥΡΊΏΔΙΠΥ ἃ (Δ0]16.Ὑ. ὙΠ6 ἰβίουυ νουὰ ποὺ ΟὨΪΥ Ρ6 1688 ψ] οἷν α1- 
ἔιβ64 ; Ὀαῦ, [86 ΤΟΙ Σοπιοίθ ΟὟἿ ΓΟΒΘΑΙΤΌ 68, ἴῃ 6 1668 ᾿Ἰρμῦ 6 βμου]ά 
οὈίαϊῃ ; δπά ΒοννοΥο 16 πιρὮῦ δίγαϊ ἢ οὐ βιρΐ, [86 οὈ]οοίθ ψου]ά ὈΥ͂ 

"ἄδρτθοδ ὅ.τοὸον ἰδιηΐ, δπά (Π6 βοθπθ ψοῦα ἰογιηϊηδίθ 1π οἱουβ δηᾶ 
ἀδυκηθθθ. Βϑβϑίάθβ, ἐμοῦ νουἹᾶ ποὺ βανθ θθθη {πδὺ Θουγοβροπάθῃοο 
ΔΩ ΠΑΥΠΊΟΗΥ͂ ἰπ {π6 ὑπ] 10η8 οὗ ἀϊαγοπί παίοπβ, το 80 οἰ δι] Υ 
Βι υδ᾽ϑύθα διηοησ θὰ : ΠΟῪ {18 σου] ἠοῦ 6 [6 γϑβι]ῖ οὗ οἤδῃοθ, 
Ὀιῦ τηυδβὲ ΠΘΟΘΒΒΑΥ]Υ μαᾶνα ἃιίβθη ἔγοιῃ {ἢ 6 βαῆηθ ἰβίοσυ ὑϑῖηρ' υΠ1- 
ὙΘΥΒΆΠΥ Δοκπονοαροά. ὙΠθ86 ον άθηοθβ ἃγα ἀογινοα 0 ὕ8 ΠῸΠΙ 
ῬΘΟρΡ]Θ ψο σγϑσο οὗ αἰ ἔδγοηΐ ἀρθ8 ἀπα ΘΟ. 168, 84, 1 ΘΟΠΒΘΑΌΘΠΩΟΒ, 
ὙΠΟῸΘΙΥ βοραγαΐθα ἔγομι ϑδοῖ οἴδμοσ: δηά, σαὶ 18 ὌΧ ΥδοΟγα  ΠΆΥΎ, ΠΟΥ͂ 
αἸὰ ποῦ ΚποΥ, 1π ἸΏΔΩΥ ᾿ηδίδπορβ, {86 ραγροτί οὗἩἉ [86 ἀαία τ ΒΟ {ΠΟΥ͂ 
ἰγδηβη 64, ΠΟΥ {16 να]πθ αμα Θομβθαιθηοα οὗ {Π6ὶγ ἰητο] ]Πσοθοθ. [π 
{πο ῖν ΤΥ ἹΠΟΪΟΡΎ ὑμ6 0 δαἀμογοᾶ ἰο {π6 Ἰοίίον, τ ιιβουιῦ σοπβιαθτῖηρ [86 
ΤΑΘΔΏΪΏρ ; δῃᾶ δοαυϊοβοοᾶ ἴῃ ἐμ ΠΙΘσορΊ γρἤῖο, ὑπουρὰ (ΠΕΥ ΜΨΟΓΘ 
ΒΙΓΔΏΡΟΙΒ ἴο (86 ρυγροτί οὗ 1, ὙΠ τϑερθοῦ τὺ ουγβοῖνθβ, 10 18. 8 
ΠΑΡΡΥ οἰγουτηδίδῃοθ, ποῦ ΟὨΪΥ {δαὶ {Π686 Βιβίουιθβ ἤανθ Ὀθθῃ ἰγϑηβ- 
Τηϊ 64 ἰο π8, Ὀυῦ «δο {παὺ, Δέοσ δῇ ἰπίογναὶ οὗ 8ο ἰοηρ ἃ ἀδΐίβ, 78 
ββου ἃ θ6 808 ἴο 866 ἱηίο (Π6 πάθῃ τηυβίοσυ, δηᾶ ἔγοτι {Ππ086 ογαθ 
τηδίθυιαἶβ 0 οὈίαίπ βυοῖ δα δίδοίουυ ἰγαῖμ8. ΥΘ ΠΟΥ͂ ργοοθϑᾶ ἴο 
ποίϊο6 8 ἴον οὔ Π6 πηοϑὲ βίη οὐ [Π686 ἰγβ 1] 0}}8] ΠΑΓΥΔΕΥΘΒ. 

Του8 Βογοβαβ, [ἢ6 ΟΠ] ἀδδδη ἢιἰβίογίδη, [Ὁ] ον πσ (86 πηοϑὺ δϑποϊθης τυ ηρε, 85 
“Φοβορῆυ8 Δβίγτηβ ', μα5 γοϊαϊθαὰ [86 βδιηθ (μησ8 48 Μοβαβ, οὐ ἴμ6 ἀοϊυρσα, δηὰ οὗ πιδη- 
Κὶπαὰ ρου δηρ ἰῺ 10, δηὰ [ΚΘ νσ 186 ΟὗὨἨἮ 1Π6 ἀκ ἴῃ ψ δὶς Νοοΐμδ, 186 τοβίογον οὗ 186 
Βυϊηδη τϑθ6, Μ)188 ργοβοσυϑά, Ὀδίηρ οαυυϊθὰ ἴο {86 δβυμππηιὶξ οὗ 86 Ατιηδηίδη που ῃ- 
ἰαἴη8, Η]δγοηγυβ ἱμ6 Ἐρσγρίϊαη, πο σπτοίθ {86 δηϊαυΐϊιοβ οὗἨ ἴὉ86 ῬΒοθηὶοβη8, 
ΝΊΟοΪδυδ οἵ ΤΑμηδδβοιβ, δηὰ ΤΔΏΥ͂ ΟἾΒ6ΓΒ, τηθηςτοη {μ686 (πίη ζ8, 88 ΨΦοβορδυδβἤ α͵50 
οβίϊθοβ. ΕΌΡΓΒΟΥ, {Π6ΓῸ 18 8 ἐγαρτηθηῦ ργεβογνϑὰ οὗ ΑὈγάθηυϑὅ, δῇ δηοϊθηϊ Αβδγτίδῃ 
μυἱδίοτίδη, ἴῃ ΒΘ Β ππθη δος 18 πδᾶο οὗ {Π6 ἀοϊυσο Ὀοΐηρ ΤΟγοίο]ὰ Ὀθίογα ᾿ὃ Βαρρθηθά, 
δα οἵ (86 Ὀϊγάξ Ὀεΐπρ βοηὺ ἰογ ἴῃγθο αἰ δγθηϊ εἶπιθ8 0 866 τ ΒΟΙΒΟΡ [Π6 ΘΑ ΓΝ τ, 88 
ἀνιοά, δπὰ οἵ (86 δὺκ ἔων ἀγίνοη ᾿ἰπὶο Ασλθηῖα, Ηδ δπὰ οἱ βοῦβ Ὑγ ἢ Δίοβο5 
δι 16 πηϑίη οἰγουχϊηβίδηςαβ, Ὀὰ ἴῃ 6886} ΡΑΓ ΪΘΌΪΑΓΒ Βοπλθ  π68 οὐαί μοταιο ἴδε τὰ} 
ὙΠ 10} ἐμ Ὀυ]Ου8 πιϊχίιγοβ. ΑἸοχδπάον Ῥο] Υ Ἰδίοσ, δηοίμοῦ δποϊοηΐ ἰβίοτϊδη, 18 οἰϊθὰ 
Ὀγ Ογτῖ! 5 οἵ ΑἸεχδμάτγία, ὑοσϑίπον ν 10} ΑὈγάοσηυβ, δπὰ Ὀοίδ ἴο {μ6 5δῃ6 ργροβα. Ηδ 
Β8Υ8, ἰμδὺ ἴῃ 086 δῖ ὦ οὔ Σ βυΐογυθ (186 βαῃλ6 838 ΝΟ8}} νγγδϑ ἴ86 ρστοδὶ ἀοίυρα ; ἰμαΐ 
ΣΧ Βα ΠγῸ8 νγὰϑ ϑαν θα, βαίυτηῃ Βανίηρ ῥγοαϊοιοα ἴο Βίπι τῃδὲ ββου]ὰ παρρθη, δηὰ ἱμπδὲ 
86 οὐψῃϊ ἴο Ὀυϊὰ δὴ ἀσκκ, δη, ὑοροίμοῦ τὶς 186 ἔονν]β πὰ Ἴογθορίηρ ὑδίησδ δαὰ 
οϑίε]6, ἴο 881} ἴῃ 1. 

ἀρτραη 86 ατοοῖβ, Ρ]αῖο ὅ πηθητοηβ {86 στοαὶ ἀοίυροα, ἴῃ τ ΒΙΟἢ (86 οεἰ[168 ψΘΓΘ 
ἀοδίγογοα, δηα ὑβοῆι! ἃγί8 γογα ἰοϑὲ ; δῃά βυρραοβδίβ (βαῦ μα γα Ὑγ58 ἃ στοδὺ δπὰ υπὶ- 
ὙΟΥΒΑΪ ἀοἸυρα Ὀοίογα 86 μαγίουϊαν ἱπυηᾶαίοηβ σα οὈγαιθαὰ Ὀγ ὑμ6 ὑτθοῖδῃβ. Ησθ 

δ Φοδβορῆαβ οοηα Δρίοῃ, [ἰ Ὁ. 1, ἃ 19. οὐϊξ, Ἠπάδοη, 
3 ΨΦόΒορΡἢ. Απίϊᾳ. 0. ἱ, σδρ. 8. 
8. Αὐγά. ἱπ Ἐυδοῦ. Ῥγαρ. Ευδηρ. 110. ἰχ. σδρ. 12. οἀϊὶ, ν κοσί. 
“4 Ογγ] οοηΐγα Ζ8}, 110. 1. Ρ. 8. οαϊξ, ΒΘ ρδηο πὶ, 
᾿ Ρίαιο ἀρ 1κ“ς. 110. 11]. Ρ. 677. ἴοτι, 1ϊ.; ΤΊίπλαιιδ, Ρ. 28. ἴοπι. 1), οἀϊε. δοττδοΐ, 
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ἰδίην ἐβοπρῶξ ἐμδὲ ἐβοτα μδὰ Ὀ6θπ βου ΓᾺ] ἀεασοβ, Ὀαΐ ὁπ6 στοαίον ἴβδη [86 γϑβῖ, 
οτούνον, ἰδ νγ88 [86 ἰγδαϊοι οὗ [86 Εσγρίίδηβ, δ Ὀἱοάογυθ ̓  Ἰη ΌΣΤΩΒ τ8, ἰδὲ πηοϑὲ 

ἩἸντη σγοδ Το 8 ρου βῃοα ἰπ (86 ἀοίυσο, τ ΒΙΟἢ τγ88 ἰῃ Πουσδ] ]οπ᾿ 8 ἔἶπι6. Ον 8" 
ἀεϑοσιρίίου οὐ ὨϑΌςδ οἢ 8 βορὰ ἴ8 80 τ) }] Κπονσῃ δηὰ σϑοιροιηθοσοα Υ͂ ΘΥΘΣῪ 80 Β 018 
δαὶ 16 15. ποϑά ]θβ88 10 ροϊμῦ οὐ 18 ἸΔΟΥ͂ τὶ ΝΟΔΙ 8 βορὰ [0 ΔΗΥ͂ ὁΠπ6 ὙΠῸ [88 
τεοεϊνοὰ {86 Ἰοβδὶ {ἱποΐατα οὗἁ Ἰεἰΐογθ. Ρ] υὐδτο  ᾽, ἴῃ 818 ἰγοδίϊδα οὐ [86 βαρβοὶυ οὗ 
8ηΙΓ.818, ΟΌδοσυοϑβ, ἰδὲ ἃ ἄονα νγῶ8 δοηὺῦ ουὖλδ Όγ Πουοβ)ίοη, τ ΒΊΟΒ, ΘηἑοΓ ηρ' Ἰηῖο [86 
δῖ αραῖῃ, νγὰ8 ἃ βίσῃ οὗ {μ6 σοπίϊηδηοο οὗ εἰς Βοοά, Ὀυΐ αὔἴογνασγαὰβ Ηγμηρ ΔΎΑΥ, 
Ἧ 88 8 515 Οὗ ΒΕΓθὴ6 ἩΘδΊΠΟΥ. ΗΟΠΊΘΥ 8180 Ὀ] αἰ ηἶγ δ᾽] 68. ὕο 186 ραγιου]αγ οὗ 16 
Τϑηθον,, ὮΥ 5 ΟΑΠΠΪρ Ϊξ ἃ δἰρπ οὗ ἐοΐδη ἴο τηϑῆ, τέρας μερόπων ἀνθρώπων. 

Τποΐδη τπθηϊοηδ᾽ τλογο ἤβδῃ οησα [86 στοῦῖ ἀοϊυσα ἰη Τϑὲθ68}10Π᾽5 {ἰπιθ, ἀπ (ἢ9 
διῖς ΒΊΟΝ ργοδεσυθαὰ [ἢ6 8118}} γτοτηηβπὶ οὗ Βυπιδη Κιπά. Ηδ ἀθβογῖ 68 8150 {6 ρᾶσ- 
ἘΙΟΌΪΑΓΒ οὐὗἁἩ 6 θσδ]οπ᾽ 5 Βοοὰ αἴοῦ [86 Ἔχδιρ]ὸ οὐὗὁἨ Ν ΘΠ βοοά : {π6 Ῥγοβϑθηΐ Γδοο οὗ 
ἸΏΘῚ ὙΓ88 Ὡοὲ [86 γί, θαῦ [86 ΤΌΥΠΊΟΥ σΟΠΘΓΔΙΙΟΝ 88 81} ἀσβίγογοὰ : {Π]8 Βοοοηά Γδοα 
δρτδηρ ἴοι ΠΘΌΘΔΙ ΟΣ : [86 ΤΌΥΠΊΘΙ γγὰ8 ἃ Ὑ]οκοὰ δηὰ ῥγοῆιραῖθ ροπογδίίοη, [ὉΓ 
ὙΠ ΠΠΙΟΝ ΤΟΔΔΟη {818 σγοδὺ ΘΔ Δ Υ Ὀδίεϊ τποπὶ; [86 δῦ σαν ἔστ δρυπάδησε οὗ 
ἩΔΊΟΣ, στοαὶ ΒΒΟΎΤΟΥΒ Οὗ Ταὶη (6]1, ἀπὰ (Π6 τίνοτβ ἱπογϑϑβοῦ, δπὰ [6 βρὲ βιὰ ἴὸ 
ΒΌΘΝ ἃ ἄορτοο, ἰμδὺ 41} τὶ ρα τ γα τϑίθν, δπὰ 4}} τη ρϑυιβῃδα : ΠΑ] ο δ] Οἢ 6 
Ἧ88 Ἰοΐν [ὉΣ ἃ δοοοηὰ ρϑῃθγαί!οη, οη δοοουηί οὗ δϊ5 ργυάδηοο διὰ ῥἱο.γ : δῃὰ ἢ6 ν88 
ῬΓεδοσυθὰ ἰῃ {18 ΤΩΔΏΠΟΥ ; ὃ6 Ὁ} ἃ Ἢ ΔΥΚ, δῃὰ οηΐ ἰηίο ἰδ τι Ἀ18 
ἩἰΐῈ δηθὰ Ομ] άγθη, δηὰ ἴο π]πὶ ιν, δηἃ ἤοσβθδ, πὰ 108, δη βουρϑηΐβ, δῃὰ 4]} 
ΟἴΠΟΥ ογοδίυσοβ Ὑ1ΟΝ (86 οαγδ ΤΙ Π 418, οί 6 ἴῃ ῬΔΙΓΒ: Βα τοοοϊνοα ἐμοϑιῃ 4]}, δπὰ 
1Π67 Βυγί Εἰπι ποὺ; ο {86 ΘΟΠΊΓΑΓΥ, ὑμογο τγ88, ΌΥ ἀϊνίηα ἰῃδιϊποῖ, στοδὶ ἐπ θμ ἀβμρ 
ΔΙΒΟΏΩ πα πι, 8ηἃ ΠΟΥ 86 ]οὰ τοροῖδον 1 π6 δϑῃη6 ἈτΚ, 88 Ἰοπρ' 85 [86 νγαῖοσ ργϑ- 
πα Βὲ ἢ Αἱ [μ6 Ὀοσὶπηϊηρ δὰ ἰη 86 σοποϊυβίοη, ἢ6 Ῥγοΐθβϑοβϑ ἴο Βᾶυα γϑοοϊνοὰ {818 
δοσουηὶ ἔγοτι ἴ86 Οτθοΐδῃβ, 80 ὑδαὺ ἢ6 οδῃποὺ θ6 βυδροοίοα οὗἨ Ὀογτονίηρ ἰδ ἔγοτα 
ΒογρίαΓα. ὃ 

6 οὕ δβοᾶοχ διποὴρ ἴδ6 δηοϊϑοηΐ Ῥογβίδῃβ Ὀθ] νὰ ἴῃ 8 ἀϑϊυρο, πὰ {μδὲ 1ὑ τᾶ 
ὉΠ νοσβδὶ, δηὰ ον γε  πηρὰ [ἢ 6 ἩΠΟΪ6 οαγῖ8. ἰπαιῖϊαν ἰΥϑα 0 πΠ8. Ὧν ργενδι]θαὰ ἴῃ 
{πὸ Εἰδϑὶ διηοηρ ἴ86 Ηϊπάοοδ, Βυττηδηδ, δηὰ ΟΒίηθθ6 : οἵ δοβα, (Π6 ἰγδι το οὗὨ (86 
ΟὨΐποβο 15 ῬΑΥ ΠΙΘΌΪΑΥΪΥ ΤΟΥ ΠΥ ΟΥ̓ ποῖθ, 88 1Ὁ ποῦ ΟὨΪΥ ΤΘἕΈγ8, Ὀοΐδ ΑἸΓΘΟΙΥ δηὰ ᾿Ἰηἀ]- 
ΤΟΟΙΪΥ, ἴο ἴα ἀεϊυρο ἰἰ861}, Ὀαδ αἷδο ἰο 186 οδιδα οὗἉ ἰ. ὙΠ βᾶπι ἰγδαϊίοη οὗ 
8 βΈΠΕΓΑΙ βορὰ 18 8180 ο ὈΘ ἰγϑλορά διποηρ' [86 ἀποϊοπὶ (ἀογ88 δπὰ Ὀγυϊάβ, 88 νὴ6]}} 88 
δτηοηρ ἔῃ6 Μοχίοδηβ, Ρογανίδηδ, ΒυδΖὶ!θπ8, δηὰ ΝΙοδσαρσυδηβ: ἰ0 ᾿ΠΟΠ) ΤΩΔΥῪ Ὀδ 
ϑιϊαοὰ [Π6 ΘΙ Ἰαὐοὶγ ἀϊδοονογοα ἱπῃδοϊϊδηΐβ οὗ Τ᾽ ἐβδίοσῃ ΟδἹθαοπὶδῖ, {π6 ὕγοθ 
Τπάϊδηβ ἴῃ {86 ρΟΪΔΡ σορίομδ οὐ ΝΟΣ Αἰηογῖοαϑ, ὑΠ6 Οὐδιοιϊίδηδ Ὀοίοσο {μ6ῖν ὁοη- 
γεσείου ἰὼ Ο τ Ι δ δηλ, δηὰ α80" (6 ϑ'δηάνιοι [5᾽δπάοτγβ. Ὁ 

ΕἼοαι (ἢ6886 γνϑυῖουβ οὐ ἄθησοϑδ 10 18 τηδηϊδϑὺ ὑπαὶ {Π 6 ΠοΔ ΘΒ Ὑ ΟΥΘ 
γ76}1 δοαυδϊηϊεα τι} 411 {Ππ|Ὸ Ἰοδαϊηρ οἰγουμηδίδμοθβ οὗ {π6 υηΐϊνοσβαὶ 
ἄοϊυρα; τμαὺ {μοῖν γα οη8 (ἐπουρ ἰαγρ ον ὈΙθπάθα τῶ [40]6) 

3. τγοάᾶ. 81ς. 1. ἃ, Ῥ. 10. οὐΐξ, ἙΒΠοάἀοπιδηΐ. 5 Οὐἱὰ, Μοίδιον. 110. ἱ. 
8 ῬΙ]υΐδλγος, ἀο ϑοϊοσιίδ, Απίπλαϊίαπ, Ρ. 968. ἰοχὰ. 11, οὐΐξ, Ῥαγίβ, 1624. 
4 Ἠϊδά. χί, 28. , , 
5 Τποίδη ἴῃ Τίπιοη, Ρ. 59. Ὧδ ϑαϊιδιίοπα, Ρ. 980. ἴοτι. 1. οἱ ἀθ ϑ'υτίδ. 68, ὑρ. 882, 

883. ἰοπι. ἰϊ. εἀΐξ. Βοποάϊοῖ. 
4 ΒΙδΠοΡ Νενίοη᾿β Ἦ οὔκβ, νοΐ. 1. Ῥῃ. 188---191. . 
᾽ Ἠαστηδη δ Φουγηαὶ οἵ ὕἴογαβοβ δπὰ Ὑγανοΐβ ἴῃ Ῥοϑίοσῃ (δ]οἀοηΐδ, αργἀχοὰ ἱη (ἢ 

Ὶγ Ἐονίονν, γ0]. χχυΐ. Ρ. 41δ. 
5 (δρί. Εὐδηκ) ἢ 5 ΦΟΌΣΠΟΥ ἴὸ ἴ86 Ῥοΐαῦ ὅδ, Ρ. 78. Ἰωπάοῃ, 1828. 410. οΥ᾽ νοἱ]. ἱ, ὈΡ. 

118, 114. 8νο. οἀὐϊξ, “Το Νοιῖ Απιοσίοδη [πάϊδη,᾽ βαγ8 Μαΐου δισοκ  δηᾷ, “ ἰδ ἔΔΠΣ ΠΣ 
ὑπ [0.6 υἱδύοτγ οὗἨ [86 ἀοίαργο. Ιπάοοά, 126 ζόπογαὶ 1466 οὗ ἴὴ6 βοοὰ 41} ονοῦ {16 που] 
θϑοῖωδ ἔχϑα ἴῃ [86 τηἰηὰ οὗ [86 ὨπΠ,δΔη (ΑπΙΐΪγ, ἔγομι ῬΟ]6 ἴο ΡΟ]6, 88 ἰἢ ἰο χίνο 16 116 ἴο 4}} 
ἴ6 [Ὁ] 8 ααΐϊθῦ]06 οἵ ἰπβάο!τεγ. ϑβδδισιο κι δ ὙΎθηΙγ-ϑουθα ὙθΑσβ ἰῃ Οδηδάδ Ὑοβί, 
γ70]. ἴ1. Ρ. 89. 

ΠΑΝ Ῥοϊγηοδίδη Ἐοϑοδύς 68, νοὶ. ἱ. ῬΡ. 62, 68. 
Ὁ Μοεὶ οὗ ἴ6 δῦοτο ἠοιϊςοα ἐγράϊεῖοΠ8 ὅσα ρσίνθη δὲ ἰθηρ ἰη Μτ. ΕΔΡΟΥ 5 Ἠογ Μο- 

Βδὶςε, τοὶ. 1, ΡρΡ. 98---186. πὶ τοίδγοῃοοδ [0 ὙΒΥΟῸΒ ἈΠΙΠΟΙ 168 ἴῸΣ ΘΟ, Μγ. ὅῃδσοῃ 
ΤΌΠΟΣ [48 δἷδ0 οοἰ]θοϊοα ἃ {ΠῚ ῚῚ γ᾽ Δ Ὁ]6 δεγίθβ οὗ Ηἰδίοι ἰ6 8} Γοβυϊ πη 168 ἴο (6 ἔδοϊ οὗὨ [ῃ9 
ἀεϊαρο ἱπ Ηΐ5 “ ϑαογοὰ Ηϊδβίοιυ οἵ (δ ΟΣ] ,’ νο]. 1ΐ. Ρρ. 270---289, οἰθν οὶ, Μτ. 
Βιγδηῖβ Απδἰγοὶθ οὐἨ Αποίοπς ΜΥΙΠΟΙΟΩΥ (8 γο]8. 4ἴο. οὐ 6 νοἱβ' 8:00.}, ὨΟύΤΟΥΟσ, [6 [ἢ 9 
οοτρίοίοδβὲ γοσκ ὁπ ἴμο βαῦ͵εοες οὗἩ 186 ἀεΐπρο, 88 ργοϑεγνοὰ ἰῃ ἴμο ἰγδαϊίοπβ οὐ (δ 
δηοίοηϊδ; 8 ΔΟβιγαοὶ οὐἩἨ ἰδ 53γβϑίδθπι 8 σίνοῃ ἰὴ ἴπ6 Εὐπογοϊορεραϊαβ, Βεϊθληηΐοα δηὰ ῬδΣ- 
Ἐπ οηεἶδ, τις Ζ)είμρε. 



168 Ογοάϊ επί 90 ἐλε ΟΙά Τεβίαπιοηῖ. 

ΒΘΑΓ 8 β υ Κίηρ' ΓΟΘΟΙΔΌΪΔηΟ6 ὑο {86 Ὠαγταίνο οὗ Μοθβ68 ; δηὰ {μα [Π6 πιόγαϊ σου δι ἢ 
οὗ ἐμαὶ στοδὶ ονϑηὺ 18 θβϑίδ Ὁ 8:6 ΟἹ ἃ. 4518 βυ ἸοἸθη }γ ἤγπλ ἰο ὈΙἃὰ ἀδβδηοο ἴο {18 
σαν} }8 Ἐξ κερι οἰβεν [πϑιϑδά, τ οτοίογα, οὐ δββογ πη (88 ἰῦ Βδὰ Ὀδθη δδβογίοα, σοη- 
ΤΓΆΤΥ [0 4}} (Π6 ον άθηοα ἔυγηβῃθα ἈὈΥ Οἶν}] βίον), ὑμαῦ γὸ δᾶνθ 0 βιβοϊθης 
δυϊάθηςα ἰο ᾿πάμποα 8 ἴο Ὀε]ονα ὑμαῦ [86 ἀοϊαρθ ον Σ ἰοοῖς ο͵δ66, ----  1οῦ (86 ἰηρθ- 
ΠῸΪΥ οὗὁἨὨ ἈΠΌ 6] 160 3,γ8ὲ δοοουμπὶ 88.508 οὐουγ ἔοσ (818 απίγουβαὶ ἀστοοπηθηΐ οὐ τδ6 
Ῥάρϑῃ που]ὰ, δηα 886 ἸΔῪ ἔπ θη, τ} ἃ στοδίου ἄσρτοα οὗ ρἰδυβὶ Ὁ} γ, ἱπιροβοῖ 189 
γα ἢ οὗ [86 βογὶρίύυγαὶ παγγϑῦνα οὗἉ ἴπ6 ἀοἰυρο." ἢ 

ΥΠΠ. Τῆι Βγβὺ σϑηλδυκαὉ]6 ὁσουσγοποθ δέον {π6 ἢοοα νὰϑ [86 
αἰϊοαιρὺ ἴο Ὀυ1]4 {Π6 7Όισον 9.7 Βαδοῖ ((ἀθῃ. ΧΙ. 1---4.}; δῃά (818. 18 
ποὺ οτρλ θα ἴῃ ρασϑῃ σθοογάβ. 

Βογοβιι8, {86 Πα! ἄθο Ηἰϑέογίδη, τη 08 1, τι [86 [Ὁ] ον ηρ Δ ἀ!οηδ] οἰγουτα- 
βίδῃσοϑ, [Πδὺ 10 τὴᾶ8 δγοοίθα ὈΥ͂ ρσίδηΐϑ Ὑπὸ ναροα Μ)ὰγῦ δραϊηϑί 86 σοάβ, δηὰ Ὑδγα δὲ 
Ἰοησιὰ ἀἰθρογβοά, δηα {παΐ (πΠ6 οἀϊ ἔσο τγῶδ Ὀθδίθη ἀόνῃ ὈΥ ἃ στοδαῖ ψὶπὰ. Αδοοτὰ- 
ἱηρ' ἴο Φοβορδαβ, 6 ὈυΠάϊηρ οὐ {Π1|8 ἴον 18. 4180 πιθηιοπθα Ὀγ ἢ βίαι, δηὰ ὉΥ 
Οη6 οὗ {π6 δηοϊοηϊ 510γ]}583, δηἂ 4͵80, 88 ΕὐΒ6 01.1.8 Ἰηἰττβ υ8, ΟΥ̓ Αὐγάδπυδ δηὰ 
ἘΠΡοΪοπιι8. 6 ἴον ῦ οὗ 6] 8, τηθπιϊοηθὰ ὈῪ Ηδτγοαοίυβ, 18, ἐπ 41} ΡχγοῦβὈΠγ, 
ἴΠ6 ἰονοῦ οὗ ΒαθεΪ, τεραῖγθα ὈγῪ Β6]8 1]., ταν οὗ Βαῦθγίοη, πιο 18 Πα ΌΘΠΕΥ δοῆ- 
Ιουπάοά Ὀγ {π6 αποΐθην Εἰβίουι ἢ 8 ἢ} Β6]8 ἴ., οὐ Νιπιτοὰ. Ταῦ Ὁ τγὰ8β οοῦ- 
βὲγυοίοα τ} Ὀυγπὶ Ὀγῖοκ8 δηὰ Ὀϊξιυταθη (848 τα γοδα ἴῃ θη. χὶ. 8.) 8 αἰὐοϑιδἃ ὮΥ 
Ψ“υδιίη, Θυϊπίι8. Ουτίυ8, νι γανίαβ, ἀπ οἴμονῦ Βοδίμθα ὙγΙΟΥΒ, ἀηαὰ αἰἷἰδὸ ὈΥ {86 
Σο]διοηθ οὗ πιοάδγῃ ὑγάυθ  οτβ, τὸ Βανα ἀοβοσι θα 18 τυ ΐη 8. 

ΙΧ, ΤΒο Τἰίονν ὁ ἐδο ΘΕΒΤΕΌΟΤΙΟΝ 9. ϑοάοηι απα αοηιογγαἢ 
19 ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ αἰξοϑίοὰ Ὀγ ΠὨίοδοτυ8ϑ δἰου!αθ, ϑίγαρο, βο]πυβ, Ταοϊα8, ῬΙΏγ, δά 
Φοβορῆμδβ; ψΠΟ86 ΔοσοΟΙ 8. ΤγΔΙΏΪΥ ἄστοο τί [86 Μίοβαῖς παγγαίΐΐνο ; δῃὰ {Π6]Ὁ 
ΤΟΡογίβ οοποογηίΐησ {{Ἰ8 Ῥἢγ8ῖο 4] ἀρροδγδῆςα οὗἁὨ [86 θολὰ 8684 ἅτ οοηβγπδα ἴῃ 8]] 
ΤΑΔΙΘΥΙΑΪ ρΡΟΙΪΠ 8 ὈΥ ἴπ6 το] !οη 5 οἵ τπηιοάθσῃ ἰγαυθ]] 6 γ8ὅ, δ ΘΒρθοῖ Π ]γ ΟΥ̓ ΘΟΠΙ ΠΏ ΔΘΓ 
(μον οδρίδιη} γηοῖι, οὗ [86 Τὐηϊιοα Βιίαιοθ᾽ ΝάνΥ, 80 ἴῃ 1847 βγϑύ πανὶ σαύθα [6 
Ποδὰ ὅθὰ 8ϊηοα ἐμ ἀαοβίγαμοίίοη οὗ ϑοάοπι δπὰ (ἀοιπογγα, ἴῃ μἷ8 Ναγγαῦνα οὗ {86 
πιο ϑεαίεδ᾽ Εχραοαϊιίοη ἴο 86 Εἶνον Φογάδη. 

Χ. Βοζοβυβ, ΑἸθχαμᾶοσ Ῥο]υ βίου ἔγοπι Τὰ ροϊοηιβ δπὰ Μο]ο 
(υϊύοτβ ποτα δηοιοηῦ [Πδη ᾿]Π186{), ΝΊοοἶΔιΒ Πλαϊηδβοθηιδβ, Αὐίαρδηι8, 
ϑηἃ οἴοΥ δηοιθηῦ ᾿:βίου 88 οἱ 6 ὈΥ «οΒαρυβ ἀπά 186 1.5, τλὰ ΚΘ 
ΟΧΡΥΘΒΒ Δη4 ΠΟΠΟΌΓΑΌΪΘ τροπίοη οὗ “«ὄδγαλαπι, βαας, «“αςσοῦ, ἀρὰ 

᾿ ἘΔΡοΓ δ ογα δίοβαίορ, νοΐ. ἱ. ρ. 136. ΕῸΓ ἃ ποίϊοο οὗἁὨ οὈ᾽οοςοΠ8 ταδὶθ ΌὉΥ πηοάοτῃ πη- 
ΘΙ ΟΥ̓ ΓΒ ο [86 Μοβαῖὶς Ναχτγαίνο οὗ ("6 Ποῖαρθ, 838 θδΐης ΘΟΏΙΓΘΓΥ ἴ0 τηδίίον οὗ [Δοί, 860 
ἴη6 Αρρεπάϊχ ἴἰὸ {18 νοϊαπιθ, Νο. ἼΠΙ. ἐπ)γὰ. 

3. ΨΦόβερῆπβ, Απί. Ψαἀ. 110. 1. ο. 4. (4]. ο. δ.) ὶ 8. 
8. Ἐπδουΐιβ, ἄς Ῥγθρ. Ενδπρ. 110. ἰχ. ςα. 14. 
4 ὙΠΟ Γ05Π ΠΟ 68 ὔονθ ποῖ οοα τὸ ρίνοη δὲ θη ρτῃ ΟΥ̓ Μτ. ΕΆθογ, Ηογρ Μοβαίορο, νο], ἱ, 

ῬΡ. 146---ἤ170. 866 «80 ἢγ. Ηδ]οβ8β ΑΠδΙγβ]8, νοὶ]. ἱ. ΡΡ. 350.--3565.; Μτ, ΕἸΘἢ 8 Μοιηοὶγβ 
οὐ ἴ6 Βυΐπ8 οἵ Βεθγίοηῃ, ϑνο. 1818 ; δ᾽. ΒΕ. Καὶ, Ῥογίου β Τταγοὶβ ἰῃ σογρία, Ρογείδ, ὅζο., 
γ0]. ἰΐ. ΡΡ. 808 ---882.; ἀπὰ ΘΒρθοΐδ ΠΥ (μ6 τοσθηΐ ἰραγποὰ σοβϑαγοῖ δ οὗ Μτ. [γασὰ, ν ὶο ἢ 
Ἄοοηϊαΐη οη6 οὗ {δ6 ποῦ]εδὲ τηοπ θη 8 οὗἁὨἨ ΓΒῸ στο Ὀ1}ΕΥ οὗ ἢ6 ββοσϑὰ τυγίλογο ἐμαὶ σδὴ Ὁ6 
ζαγηϊδιοα Ὁγ Ρτγοίοππάα ἰοαγηΐπρ δηὰ ρϑιοπὲ γοβοαγοβοΒ σοτηδίηθα, 

5 Ὠϊοά. 8ιίς. "10. χὶχ. ας. 98. ἑοηι. υἱῖδ. Ρρ. 418 --- 421. οἀΐ!, Βίροη. ϑδέγαδο, 110. χνῖ, 
1087, 1088. οἀϊι, Οχοη. ϑοοίίηπδβ, 5. 88.[: Ταοίίιδθ, Ηἰδὲ, 11. γ. Ἐς. 6. (4]. 7.) Ῥ]ίηγ, ΗἸεῖ, 
Ναῖ. 110. γ. ς. 16. 0. χχχυ. ς. 15. ΦΔοβορῶμδβ, ἀ6 Β6]], Φυά, 110. ἱν. 6. υἱῖϊ. 4. ἘἙΔΌΟΥ, 
γοἱ. ἱ. ΡΡ. 171-174. 

4 “Ὁ μρέ. ΠΥπο} ρῖνοβ ἴΠ6 [ΟἹ] ον προ δοοοῦης οὗἁὨ {Π6 ἱπηργοδδίοη γηϑὰθ ροη ΠἰπηβοϊΓ δηὰ 
ἢ 8 ἔγίοπὰβ ὈῪ (Πποὶγ σδγο] Ἔχϑπλϊ δίίοη οὗ [86 σἶτοσ " [7ογάδη]} “ δηὰ οἵ τΠ6 ἰαἴζο " [οΥ 
Ἰθεδά 8647 ἰῃ ποῖ ἰδ Θηἀ8 : ---- Ὁ [ξ ᾽8 [0Υ τἴἢ6 Ἰοδτηθὰ [0 σοπχηθηξ οὐ ἔθ ἴδοϊβ ψιϊοῃ τ 
ἢν ἸΔΌΟΓΙΟΙΙΒΙΥ οΟἸἸΘοίο ἃ, Τῦροη οὔγβοῖνοβ ἴ86 τοδὶ 18 ἃ ἀοοϊἀοἀὰ ὁπ; μὰ θητογοα ἀροΝ 
(Π15 868 τῖτ σοηβίοιησ ορίπίοπθ. Ομο οἵ (6 ΡΑΓΙ͂ γγᾺ8 βοοριςαὶ; δηὰ δηοίιοσ, 1 τ ]ηκ, 
8 Ῥτοίοθϑοἃ Ὀπθο] ον οὗ {6 Μοδαῖὶς δοσουηι. Αἴνοῦ ὑψϑηϊγεῖνο ἀαγϑ᾽ οἶοδα ἴῃ νοϑιϊ δῖοι, 
ἯΓ1 διὰ ποί τη ϊβίβκθη, τσ σόγα ππαπίπιοιι5 ἐπ ἰλε οοπυϊοίίοπ οΥ ἐλὲ ἐγαίλ 9 (δὲ δον ιρεμγαὶ 
αεοομπί οἵ [Π6 ἀοδίγαοιίοη οὗἉὨ ἰἢ6 οἰκἰο8 οὐ τ1ῃ6 ΡΙαἰη." (Ναιταῦνο, Ρ. 353.) δι Ἰη80}}᾽ ὃ 
Βαπιρίοη 1,βουτο [ῸΓ 1889, Ρ. 871. 
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«οδερῆ, ἀστοοῖηρ τὰ (Π6 δοοουπίβ οὗ Μίοβϑβ ; δῃᾶὰ “βρῆ βίδίθβ 
ἐμαὶ Ἠδοδίδοιιβ σσούθ ἃ ὈΟΟΚ δομοουηηρ ΑΌγαμδμα, τ Ὡ]οἢ 88 οχίδην 
1η Ἀ18 ὕτηθ, ἱπουρἢ 10 18 ΠΟ ]οβί.} 

ΧΙ. Τβαῖ Μοβοβ νγὰβ ποὺ ἃ την βοϊορῖοδὶ Ροσβοι (88 ἢδ8 ΤΟΟΘΏΠΥ͂ 
Ὀ6θη Δ ττηθα, Ομ ΤΑΤΥῪ ἰο 411 Πιἰβίουυ), θα ἃ Τϑαὶ ομδγδοῖοθσ δῃὰ δὴ 
δταϊηθηῦ ἸΘρΊΒ᾽δίοῦ, γγ16 ἤδυθ ΔΤ ΟῪ 8ῃον 1π 8 ΡΓΘΟΘαϊηρ ρᾶρο.2 Τὸ 
186 ΘΒ ΕΠ ΟΏ168 ποῦ δα ἀο6α, γγ6 ΤΊΔῪ 844, μα {86 ἀδραγίαγα οὗ {ῃ6 
1Βγ8611068 ἔγοση Εἰσγρί, ἀπά {ποῖγ ταϊγδοῦ]ουβ ραββαρο οὗ {π6 Βιοα ὅ'68, 
18 αἰἱοϑίθα Ὀγ Βογοόβυβ, Ασίδρδῃιβ, ϑίσαρο, Πιοάοσγιβ ϑ᾽ου]αθ, Ν Σθ- 
πῖαδ, πϑάη, δηᾶ ΤαοϊϊαΒ. ΟΥ̓ (1686, {π6 ἐεβ πο ο8. οὐὗὁἨ Αὐίαρδηι 
δηαἃ ΤΙοάοχιδ ἃγ ραγ ου ]ΑΥΪῪ ποσί γ οὗ ποίϊοθ. 

Αοςογάϊησ ἰο Ατίδρδπαυβ, (6 ΗΘ] ΟΡ] Δη5 σᾶνα (6 (Ὁ]]ονίηρ δοσουηΐ οὗἉὨ (ἢ6 
ῬοΜδας οὗ (δ δὰ 868: --- “ ὙΒ6 Κίηρσ οὗ Εσγρῖ, 88 Βο0ῃ 88 {86 6) πδὰ ἀοραγίοα 
ἔτοτα }18. ὁουπίσυ, ραγβυθὰ {πθηλ υΥ ἢ ἢ ἱπητηθη88 ΑΥΤΩΥ, ὈΘΑΤΙ Πρ ΔΙΟῺΡ' Ὑ}11}} πὶ 
{δα οοπδοοσγαύθα 8ῃ}π)818. Βυϊ Μοβοβ ᾿δυΐϊηρ ὈΥ {86 αἰνίηθ σοπιηδηα βίγιοῖς (86 
ἩδίοΥβ ὙΠ ῚῚ ἢ]18 τοῦ, (Π6Υ ραγίοα Δϑυπηογ, δπὰ αθογάοα ἃ ἴγθα ρϑββαρα ἴο {Ππ6 [βγϑ6]- 
106ε8. Τθ Εργρίϊδηβ δἰοιηρίοα ἰο [0] ἐμόπι, ἢ θη γα βα θη} ἤδδιθα ἴῃ {Πποἷγ 
ἴδοεβ, απνὰ {86 868 τοί υτηϊηρ ἴο (8 υδὺ8] σμδπηοὶ, Ὀσοῦρῃς δὴ υπίνογβαὶ ἀδδίγυοίίοη 
ὌΡΟΣ {Π6ΙΤ ΔΓΙῚγ." 8 Α Βιτα αῦ ἰσδαϊἴοη, μου 1688 τηϊηυὐ Υ ΡΥ ΟΌΪΑΓ, 18 Τ᾿. 6ἢ- 
Ὀοηοα Δ ̓ οάογυβ, 85 δ Ὀδιβιϊπηρ αν ῃ αὐ (86 πιο σι θη ἴα ττοῖθ. Ηδ τοΪαίθϑ, τμδὲ 
ἈΒΟΣΕ δ6 ΘΟ γορ αρί, [Β6 παέῖνοδ οὗ {16 β5ροῖ, ἃ ὑγδάϊ το 8 ρίνθη, τ ΒΟ ἢ 18 Ρτὸ- 
ΒΕΙΓΥΘα Ι͂ΤῸΠπὶ {861 δηοοϑίογα, μδὲ ὈΥ ἃ στοδῦ δΌ οὗ ἐμ πδίοσγβ, [16 γῆ 016 Ὀοβοῖῃ οὗ 
186 συ] Ὀδοδπλα ἄτγ, ἀἸβοϊοβὶπ 115 ττοθᾶβ, {86 868 σο σ᾽ ὩΡοὰ {86 Ορροϑὶ(β ΒΒ σβ. 
Βαυὺ [Π6 ὈαΓα φαγί ανῖπρ ὈΘοη γοηἀογοα νἱβ:0}]6 ἔγτουα [86 νοσῪ Ὀοϊίοπι Οὗ {86 8ΌΥΒ88, 
186 {46 γτοϊασχηΐηρ ἴῃ 118 ϑίγοη στ τοϑίογοα (Π86 ρϑβϑᾶρα Οὔδ6 ΤΏΟΓΟ ἰο ἰΐ8 ΖΟΥΤΏΘΓ 60ῃ- 
ἀϊομ.. Νοχ ἰβ {86 οἱά ὑγααϊοη οὗ ὑδ6 Θουπίσυ ὄυθ γοῦ οχίϊποί. Ασοογάϊηρ ἴο ἃ 
Ἰοασηθα δηᾶ γοϑρθοίδ]6 τηοθ τη ἐγάνο!]οσ, {86 ᾿ΠΒΔὈϊ Δη18 οὗὁἩἨ Ὁοτοηάοὶ δηὰ 18 ποὶρἢ- 
Ὀουχδοοᾶ (οη {86 δαβίθγῃ βία οὗ {πὸ Ηοὰ 8368) ἰο 018 ἀδὺ ργοϑοῦυβ [86 Τϑη6η1- 
ὈΥΔΏΟΘ ΟΥ̓ [86 ἀοἰ νογαποο οὗἩ (6 ϑγλθ 65: ὙΔΙΟἢ ονθηῦ 18 {ΌΓΓΒΟΡ οοπῆγιησα Ὁ 
[6 Βοά 388 Ὀοίηρ οΔ]16, ὈῪ 116 ΑΥ̓ΑΌΙΔ ἢ σοΟρτΆρΡΠΟσα, (86 4.α οΥΓ ἸΚοΐζιωπι, ὑμαὺ 18, 
οὗἩ ἀεσβίσιοιοη. 5 “ΤΏΘ νΘΥῪ σΟυΠΙΤΥ, ἰμἀθοα, πΒΟγο {86 ονθηὺ 8 881 ἴο αν Β80- 
ΕΠ ΒΔ ΓΒ ὑδϑίϊ μουν ἴῃ βοπῖθ ἄθρτθα ἰοὸ {86 δΔοούγδου οὗ (86 Μίοβαῖοδὶ πασταῦνυα. 
11} 18 μα βοσὶρίυγαὶ Εἴλαπι ἀδποιηϊπαιοα ΕἸ; (86 τ] ἀθΓΏ 688 οὐ ϑδλων, [16 πιοὰῃ- 

ἰδίῃ οὗἁἨ ,ϑίπαϊ, ἀμ {86 δουῃίγγ οὐὗἨ Ῥδγδῆ, ἃτγὸ 81}}} Κπόοῃ ὈΥ {Π6 Βα πη6 πδιηθβϑ; δηὰ 
Μαγαΐ, Εἰαίλ, ἀιὰ ΜΜιαΐαΝ, τὰ 8.1}} ΤἈγα Πὰν ἴοὸ (86 ὁδγβ οἱ [86 Ατδρα. Τμα στονθ 
οὔ ΕἸ τ γαῖ ΤΟΙΩΔΙΏΒ ; Βηἃ 118 ὕγγοῖνα Τοτπηΐαϊη8 μᾶγο οἰ Π6Σ ἀδορθαϑθα ΠΟ αἰμλἸηδῃοα 
ἦπ ΠΌΤΩΙ 81:66 ἴδ6 ἀΔγ8 οὗἩἨ Μοβοϑβ.7 

Χ]]. Ἐυγίμον, {πΠ6 ἩΒΑΤΗΕΝ ΜΕΙΤΕΕΒ ΒΟΒΒΟΎΤΕ. [ΜΑΘῈΒ ἴγΟΠὶ 
ἴπ6 δοοοθηίβ οοτηταυηϊολίθα ἴῃ (86 βογὶρίαγοθ, δά αἰτιθαεα ἰο {πο ὶγ 
ἀ6ι 168 αἸβεϊ ποι] βιὰ Αὺ ἰο ποβθ6 ὙὨ]οἢ ἀγὸ δϑουιοα ἰο [η6 :νὶηθ 
Μα)]οδίγ, σβθη αοἄ πηδηϊξοβίθα Ὠϊμαβ6} ἢ ἰοὸ (Π6 σοῦ. Τωβ, Ὀοιἢ 
Ροσίβ δηά ιἰβίοσίδηβ σοργοβαπίθα ἰμ6 μοαίμθη ἀθι [168 ἰο 6 υϑὶ]θᾶ ἴῃ 
Οἰοθαβ, 88 “ ὁμονδῃ Δρροαγοᾶ, 

Μδὴνγ οὗ {δεῖν σοὶ ρίουβ ἰμϑυϊαλοηβ σοσο ᾿Ἰκον86 ον θη ἀοτῖνοα ἔγοσα [ἢ 68 

8. Φόθορμαβ, Δηΐς. Ψυὰ, 11δ. ἱ. ο. 7. Ἐποδίαθ, Ῥγρ. Ενδηρ. 110. ἰχ. Ἄς. 17--238, ΤΏΘ 
ἘΞΡΣ: ΡΟΥΘ τοίεσιοα ἴὸ δῖ ρίνθῃ δὲ ἰοηρί ἰῃ Μτ. ΕᾺΡοΣ ΒΒ Ηοτο Μοβδίος, γοΐἱ. ἱ. ὑΡ. 

3. Κ'69 ρΡρ. 49.---δὅ. σωρτὰ, 3 
8. Ἐπδορίμβ, Ργρρ. Ενδηρ. 10. ἰχ, ς. 27. ΤῊΪ8 οἰγχουχηδίδηοο (Μγ. ἘΔΌΘΥ τοι κδ) οὗὨ (ἢ 

1 δοίης βίτςῖς πιὰ Ἰαΐρ, δα γγ0}} 88 Ὀοίπρ ΟΥ̓ΟΓΥ ΒΟΪτλο ἃ ὈΥ (δ ἬΔΥΘΒ, 8 
τηθηϊοηοά ἢ Ῥδαὶπὶ ᾿χχυὶϊ. 17.. δουρὶ υπποϊοοὰ ἴῃ ἴδ6 Ῥοπίδίθαυς. 

4 Ὁ]ϊοά. δὶς. 110. 11]. ς 89. (νοϊ. 111, Ρ. 279. οἀΐξ, ΒΙροπ!.) 
5 Ὧςσ. διιανν᾿β Ττανοὶβ ἴῃ ΒΑΣΌΔΙΥ δηὰ [πὸ 1ουδηῖΐ, τοὶ, 11, ΡὉ. 99, 100.0. ἘΔΊηΡ. 1808. 
5 ΝΙΘΡΟΒτ᾿ Β ὙΤανο δ, υο]. 1, ΡΡ. 189. 191]. . 
᾿ ἜΔΡΕΓ, νοἱ. ἱ. Ρρ. 189----191. 86 αἷδο Ηποὶ᾿ 5 Ποιηοηϑέγδιϊο Ευδηρο] σα, Ῥτορ. ἰγ. γ0]. ἵ. 

ΡΡ. 78---158., ὙΠΕΙΘ ὙΕΙ͂ ΠΌΙΊΟΤΟῦΒ δ ἀϊεΐοη δ] οΟἸ]αίοσαὶ ὑθβεπιοηΐοθ ασὸ αίνθῃ [0 ἴδ 
ΟΥΘΙὈΠΙΥ οὗἁὨ τ[π6 Μοεδὶς τυ η ρα. 
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Μοβαΐο δρροϊπὑπιθῃ δ, 88 [δὲ οὗὨἨ τρλυτῖαρθ δηὰ 86 οὔβοσγνδηοο οὔ βία θα ἄδγα, ϑπιοηρ, 
{"ς Οτοοῖε δηὰ Βοιωδῃβ, δπὰ, ἰπἀθθᾶ, δπιοηρ δἰπιοβέ 8411 παίΐουβ. Το τῖα οὗ οεἷγ- 
οαπηοϊδίοη, τ ΒΘ τγ88 δρροϊηϊοὰ ὉΥ ἴΠ6 ΑἸΠΔΙ ΣΕΥ 88 ἃ βίβῃι οὗ ἃ ἀἰβδποινο οονοπδηξ 
νῖ ἢ ΑὈΓΑθΔπ, δηὰ ἀοδβισηοα ἴο ὯΘ οχργθβϑῖνα οἵ βρίγζυαἱ ματι , 8 δἀορίοα ὈΥ͂ 
ΒΟΎΘΓΑΪ ὨΔΙΪΟΩ8 ποὺ ἀοβοοπαοα ἔγοηι ὑμδὺ μαι σοῦ, 86 [86 σγρίδηδβ, Οοἰομίδηβ, απὰ 
οὐδ ογβ.2 ὙΒΟΓΘ ἅτ ΠΠΚον86 ΟΥΠΘΓ ρδγ ] Ό γα ἴῃ τοῦ ἰπ6 ατοοῖκα δὰ Βοσηδῃβ 
εὐ πὲ [0 Βανα Ὀοστονγοα οἰδίοπιβ ἔγομι [86 ὅθ 8. Τ]ὰ8 ΚΟ]Οη, ΘΟΠΙΌΣΙΏΔΌΪ ἰο (88 
αὐ δ ργδοίϊοθ, ἀθογοοᾶ ὑπαῦ {86 (ἴπ|6 οὗὨ [δ6 βὰη 8θιτἰπρ οη {86 τηουηϊδίηβ βμουϊὰ 

δ ἀοδοιηοα (Π6 ᾿αβὺ Βοὺν οὗ [86 ἄἀαγ. ΤὨΐ8 ἴδ γγ88 οορ᾽οα ἰηΐο {πα ἰαττ8 οὗ 186 
ὑπεῖνο (8068, δῃά οὐβεγνθὰ Ὀγ {16 Ἰζοσωϑῃβ ; νγβοβα ἰδτν8 Θοποογηΐπρ (86 ᾿πμογίδηο9 
δηά δἀορίοη οὗ ἌοὨϊ]άγου, τοι Ὀαζου 1ἢ Ριιηἰδῃπιοηΐ οὗὨ ΘΟΥ̓ΡΟΓΘΔΙ] 1Π} υΣ 168, Δα ΟἸΒ6Υ 
Ῥοϊπί8, βαθπὶ 0 ἔδνα ὈΘΘῊ ἔγδιλθα οἢ ῬΠΡΟΙΡ οΕ ΒΒΠΟΙ]ΟὨΘα ὈΥ ΜοΒβ68 ; δηᾶ ἔγβοθβ οὗ 
γοβοιμΐδηοθ θοίπθοῃ ἴ[Π6 ΗΘΌΓΟΥ δηα Ἐοιηδῃ σο(68 8.6 8{1}} ἴο Ὀ6 ἀϊδοονογθά ἴῃ 186 
1πϑιϊ{65 οὗ Φυδεϊηΐδη. Τα «6 ννδὲι ουδίοπι οὗἨὨ ΟΥρῆδη ρὶτὶβ τηστυίηρ ὑπ 6} ποχὲὶ ΟΥ̓ 
Κίῃ αἰ5ο ορίδιηρα ΜΡΟηΝ [86 Βοδίμβθηϑ. Ἔδ6 δρρτγοργίδίϊοῃ οὗ ἃ ὑθῃὶ μαζί οὗ [δ9 
8ρ0118, οὔ 186 ῥγοάυοε οὗ ἰαπάβ, δπὰ οἱὗἁὨ οἶβδὺ (μ!ηρβ, ἴο τοὶ ρίουβ ράγροβεβ, '5 γμβθῃ- 
τιοηθα ΟΥ̓ ΠΙΒΔΏΥ "688 ὙΓΪΟΣΒ. Γγουγραβ αἰβ τὶ αϊοα {Ππ6 ροβδβαϑϑίοῃ οἵ ᾿ἰδῃβ Ὦγ 
Ἰοῖ, δηὰ σϑηάογοα ἰζθαι 10 8|16Π80]86.ἁὨ δᾷδα ἐδαβίδβ, 1 τ ΙΟὮ βοσυδηῖβ το 6 Ρυῦ ὁπ 
Δ Θαυδ] γ πῖϊὰ ὑποἷν πλδϑύογβ, 6 ΓΘ ΒΡΡΆΓΘΠΟΥ Ὀοστονγθα ἔοι [86  6νγ8, δα ἔσοπι 
δι ἔδαϑι οὗὨ δθθγηβο θβ : δπὰ ἴὍ8:6 ΧΟνΘΓΘη06 ὙΠΊΘΒ [86 “6 ν»γ8 ρα! ἰο {}:6 δίαῖθ οὔ [886 
ΙΊΟΟΏ 880 ᾿πῆπασηοοα {86 1,Δοοάἀοτμ 818, τ 80 8.6 δυρροδοα ἴ0 Βανθ ὈΘΘῺ ΘΑΓΥ ΘΟὩ- 
ποοϊοὰ σὴ (86 968; δηὰ ψ80, ἴῃ ΘΟμβοαῦθηοθ ΟὗὨ {86} βυρογδίλῥίοη, πανίηρ 
ἀο]αγοᾶ {16 πηϑγοὶ οὗ ἱβθῖγ δριαῦ 61}} δου (86 εν τηοοη, σγοτα ὑμὺ8 ἀσργίνϑα οὗ 
Ῥατγυοϊραιϊηρ ἴῃ 186 ΒοθΟυΣ οὗἨὨ 1π6 οοἰο τγαϊθα θαι]6 οὗ Μαγαίδοῃ, 88 ἔμογ ἀϊὰ ποὺ 
δυγίνϑ 11} (6 ἀΔγ δον [ὃ δα ἰδίκθῃ ἢ] 8οθ. ὃ 

Το ῥγοοθαϊηρ βίδίοιηθηΐβ δηα ἔδοίβ δ΄ΓΘ ΒΌΓΟΪΥ βυβηοϊοηὶ ἰο βαϊβέν 
ΔΩΥ͂ ΟΑΠ(α ἸπαυΓοΥ, {παὺ {Π6 ῥχϊποῖραὶ ἔδοίβ γοϊαύθα ἴῃ {Π6 ὈοΟΪΒ οὗ 
Μόοβϑοβ ἀο ποὺ ἀδθρϑῃᾶ ὉΡΟῺ 18 80] ΑΥῪ ἰδϑαοην ; δυΐ ἐμαὶ {π 6 γ 
ΔΙῸ ΒΌΡΡρογίοα ὃν [86 σοπουγγθηΐξ σο]ο6 οὗ 411] παϊϊοῃβ, ὕὕροῃ ψδδῦ 
ΠΡΠΡΡ ὁ8} {818 οοἰποίάθμοθ Ὅ6 δοοουηίορα ἴον, 1( Μοβθβ μδα ποί 
66 8 ΓΘᾺΪ ρογβοῃ, δηά 1 {Π6 ονυθηΐβ σϑοοσα θα ὃγ τη ὨΔα ἠοῦ δοίιδ!]} Ὁ 

οὐσσυγγοά ὃ 
ΧΠἼΠΠ]. Μδην οἵδπον {ΐηρδ, τ βιοῦ [μ6 ΟἹα Ταβίδμμθηί γοϊαΐθβ ἕο αν 

Παρρθηθϑά, β σβθα θη γ ἰο (Π6 ρσίνιηρ οὗ [6 αν 80} (16 ΒΑΌΥ]οΙ 8} 
οδρυν γ, ἀτὸ ἴο θ6 ἔουπά διηοπρ ῥγοίδῃθ τγιΐοσθ. Α ἴον οἵ (8688 
88.811} Ὀ6 δα υοσά : ---- ΤΏ, 

1. Ετοσῃ ἴΠ6 βίοσυ οὗ Μοβοββ τοᾶ (ΕΠ χοά, ἵν. 17.) [86 Βοδίμοπϑ ἱηνοηίρα πο [865 
οὔ (86 ΤὭγτδυϑ οὗ Βδοοδυβ δὰ (86 δάμποουβ οὗὅὨἨ Μογουσγ. 

1 Οοιραῖο 6σοη. χυὶϊ. 12.; Ῥοπι. ἰϊ. 28, 29.: ῬΆ]]. 11}. 8. 
35. τιοάοτῃ ΟΡΡοβοὺ οἵ [86 Β'0]6 ἴδ8 αγοιγπιθαῖ, ΘΟΠΙΓΑΤΎ ἴο 411 Ἡϊβίοτυ, (8αὲ 186 76») 

δοιτονοα [86 το οὗ οἰγουπιοίδίοη ἔγοια ἴΠ6 ΕσΥρίδηβ. ΕὙΟΙΏ δὴ οὐὔδουγο ῥαββᾶρο ἱπ 
Ἡοτγοάοῖαβ, το ψγοῦθ βονυογαὶ πυηάγοα γοδῦβ αἴἶεν Μοβοβ (δηῃἃ τδο οοΟἸ]οοιοα ἢ18 ἱπίογπδ- 
(ἴοι ἔγοπῃ ἴπ6 Εγρίϊδη Ῥυίθβίβ, γβοβϑο Ἵχίγανασδηϊ οἷαὶπὶβ ἴὸ δη 40} Βᾶνο Ἰοπρ δίποθ 
Ὀθοη γοδιϊθ ), βοῖῃθ ἰθασηϑὰ τηθῃ ἢδγνο οοηγεοίμγεά τμδὲ τῃ6 Ηοῦγονγβ ἀογί γε ἰδ ΠῸΠπι [ἢ 6 
ἘρΥρτίδηβ; Ὀπὲὶ ΘΟΠ ΘΟ ΓΘ8 ΔΓ ποῖ ὑγοοίβ, [πάθοὰ, 80 ᾿ἱπ|16 ἀοροπάθῃοθ οδη 6 ρἰδοθᾶ οἡ 
1Π6 ἢἰδίοΥ 81 ἱγμα 08 οἵ 86 Εργρίίδηδβ, [Π6 (Δ]βο ῃοοὰᾶ οὗὁἩἨ νὨϊοἢ ἢ85 ὈΘΘη ἀχροθοά ὉΥ͂ 8: 
Φοπη Μαδγβῆδη, ἔμαὶ ἴζ 18 ἸΏΟΤΘ 1π8Π ῬΓΟΌΔΌΪΟ {Ππ4ὲ τῃ6 Εργριείδπβ ἀοτὶνοά ἰξ τοτῃ 186 
Ἠεῦγονβ οὐ 15} πη86] 68; ΔΙ ΒΟΌΡΉ, αἱ {Π|8 ἀἰδίδηςσο οὗ {ἰπια, ἰδ 18 ἐπῃροβδὶ Ὁ]6 ἕο δοσοις ἴοσ 
1.6 ΨΥ πῃ ὙΒΙΟΝ οἰγοππιοίδι ἢ ὈΘΟΔΠῚΘ 65.805 δηγοης [6 Εσγρίίδηβ. [{ 18, τη ΛΘ ΟΥΟΓ, 
ῬΟΓΙΠΥ Οὗἁ τϑιηδγκ, τμδὺ [ὴ6 ῥγδοίίοθ οἵ {Π|8 τίϊθ διηοης [86 Ηοῦτονβ ἀἰϊβογοά νυ γγ οοηβί- 
ἀοΓΆΌΪΥ ἕγοπι (μδὲ οὗ ἴ86 Εσγριίδηϑ. Απιοηρ [ἢ6 ΤΌΣΟΥ, ἐξ τνὰ8 ἃ γε σίοιια ΘΟΓΘΙΩΟΗΥ ΡοΓ- 
ογιιθα οὐ {πη εἰσλίλ ἀΔΥ δἴλου [16 Ὀἰγδ οὗἁὨ τὴ πλα]9 σὨὐὰς θὰϊ διαοης ἴΠ6 ἰδίίοῦ ᾿ς 88 ἃ 
Ροϊηΐ οὗ ΤΩγῸ ἀθοοποΥ δηὰ οἸ6 Δ] 688, ΔηΠ ἃ γγὰ8 ποὶ Ῥογίογιηθα υ2}} ἐΠ6 ἐμ ἰγίθοη ἢ γθϑν, 
δι ἃ [ἤθη ΠΡΟῚ ῬΟΓΒΟηΒ οὐὨ ὈΟΐ᾿ δ0χθ8. 886 Μαγβῆδπιβ Οἰγοηΐουβ (δηοη ΖΕ σγριδουβ, δὰ 
ϑροποοῦ, ἀθ ορίθυ5 ΗΘΡγεθοσύσ, 

5 Βρ. Οταγ 8 Οοπηροιίοη ὈθΘίννθοη δ'8διοεγοα δηὰ Ῥχγοίδηβ 1ἐτογδίισο, νοὶ. 1. ὈΡ. 187---192. 
Ηιιοῖ, Πϑοπιομδβίγαι!ο ΕὐΥΔΏρΟ]1οδ, μέ ϑιργὰ. 



Οὐηπηηιεὰ ὃν ΟἿοϊ! Ἡπίονν. 16) 

2. ΤΊ εἰγουπιδίδηοο οὔ ̓ ερλίλαλ᾽ 5 ἀδυοξίπρ ἀὲα ἀαυρλίεν ραν τἶβα ἴἰο (86 δίοσγ οὗ 
Γρμίφϑηϊα Ὀοὶπρ βου βοθα Ὀγ ΒΟΥ (ΔΊ ΠΟΥ Αραπιθιμηοη. 

8. Τὴ ϑίογυ οὗ 8.) Βανίπρ οαΐ ΟΥ̓ [86 Ῥυγρ]α Ἰοοῖς οὗἩἨ Βοὺ ἔδίδοσς Νίϑβϑι8, Κίῃ 
οἵ Μεράγα, δηὰ σίνθῃ 11 [0 Β᾽8 ΘηΘαγ, Μιπο3 (τι ἢ ποτὶ Β6 νγᾶ8 θη αἱ παγ), μεν 
Ὁ ἰΒαῦ πλϑδῃβ ἀδδιγογϑὰ Ὀοίὰ ᾿ἷπι δηὰ ιἷ8 Κίησάοπι, --- γ{88 ἴῃ 81} ὑῬγορϑὈ} γ ἴάκοη 
ἴτουῦι {86 ὨἰἰδίογΥ οὐ ϑαπιδοπ᾽  δεὶπρ ελασεά. ] 

4. Βοη Ἡετγοάοίυβ, (86 ἔδίμου οὗἩ ργοίδπα ἢἰβίογγ, [6}}8 π8, ἴγτοσα (6 ῥγίϑϑίβ οὔ 
ῬΕΥΡῦ, ἰδδὺ {86} ἰγδα! ἰοπβ μαὰ ἱπίοττηθα ὕμθηι, ὑμαῦ ἰῃ ὙΘΡῪ τοπιοῖθ αρθβ [ἢ 6 βὰπ 
Βδὰ ΟΡ ἐἰπιοβ ἀδθραγίβα ἔτοτῃ 18 γοσυϊαῦ οουγδβο, Βανίηρ ἔνῖοα 8οὲ πιθογο Βα οὐρῃς 
ἴο ἢδγα τίϑϑη, δηὰ ὑσῖοθ το γῆογο δὰ οὐσῃῦ ἴο ἢδνα βοῖ, ---- ἰῦ 18 Ἰπῃροαβὶ Ὁ]8 ἴο τοδὰ 
1818 τηοδῦ βἰηρι ας ἰγδα οη, πιϊπουΐ γϑοο οι ϊησ 086 παγγαϊνα τὼ (δα Ὀοοὶς οΥ̓ 
δοβδυα, πδῖοῖ γοϊ θα, “ Τλαί ἐλθ συη δἰοοα δβἐϊ πὶ λδ πιϊάδί ὁ ἀδαύδη, απ λαείεα ποὲ 
ἴο ρῸ ἄρισπ αδοιὲ α τ'λοῖς ἀαν ;" δοιὰ {88 ἔδοιὶ σοϊαϊθὰ ἰπ {86 Βἰϑίοσυ οὔ Ἠβζεκίδιι 
“ἐλαξ ἐλ6 διπὶ τιοϑπξ δασὰ ἰδπ ἀοργ668, ὁπ ἰλε αἰαὶ οΥ ΑλαΣ." “ΓΙ ῥγιθβίβ οἵ Εσγρι 
Ῥτγοξεϑδοά ἰο δχρίβίη 1:6 γουοϊ 0 πβ οὗ {86 ΝῚ]6, ἴ86 ΤϑγΌ ΠΥ οὗὨ ἐποὶγ σουπίγυ, διὰ 
τῆ δἰαὶδ οὗ ἘΚ ΊΤᾺ Πρα ἢ, ὈΥ {86 Ἰηθαθηοα οὗὨ {86 βὰπ ; δῃάᾶ, ἐμβογοΐοσγθ, ἰπ πιθητοῃ- 
ἱπρ' [86 πποχδπιρὶ θα ὑγδά "0 ΠᾺ} ρΒοποπιθηδ Αἰ]υἀοα ἴο, ἱπ6Ὺ δαἀνογίθα ἴὸ ἃ οἰγοιπι- 
βίαποθ, ὙΠΙΟΝ 0 (6 πὶ Δρροαγεὰ 88 γϑηυ δῦ ϊα δ8 186 λοι {ποιηβοῖνοβ, (μὲ ἰΠο86 
δβἰηροϊαν ἀσνυϊδίίοηβ οὔ {π6 βιιὴ ἔγοπι 8 οουγβο δὰ ργοάισοα πο βϑηβίῦ]α εἴδοίβ ὁπ 
ἐδ δἰαία οὗὨ {88 σῖνου, οὐ {π6 ργοάυοιοηβ οὗ 186 δ0}}, οἡ 186 ῬΓΟΙΤΟΙΣ οὗ ἀἴβθαϑθϑ, Οὗ" 
οὨ ἀοδῖμ8. ΤΉ ΟἰΓΟυτηβίβ 668 8.6 ποῖ πῃθη!οποα ἰὴ 86 88π|6 ἴοτπλ ὈΥ Φοβυα δηὰ 
Ἡετγοάοίαβ, Ραὶ {Π6Υ δγὰ ἴῃ ϑυϊδίδησθ ἴΠ|6 88π|6 ἰπ ὈΟΐὰ (6 παυταῖῖνοϑ Απά, 80- 
ὌΡΟΠΕ {86 ΓΔ ΠΟἢ8 ἴο να Ὀ6Θη Του παθα οἡ ἔδοῖβ, 1᾽ οδπ βοάγοοὶγ Ὀ6 ἀουθιδα {}π8ὲ 

Υ Τεϊαϊα ἴο {π6 ϑδῖηθ δυθῃΐβ; οϑρϑοῖα! }γ τ ἤδη γγὸ ΓΘΟΟΪ]θοῦ, ὑπδὺ τ ΘΓΘ 80 ταυοῖ 
ὙΓᾺΒ Δ50 Το ἰο (86 ἱπδπσηοο οὗ {ΠππῸ δι, βυ οἢ τοπι γ ΚαῸ]6 ἀσνυ δί! ο. 8 ἔγοτῃ ἰΠ6 ΘΟΌΓΒ6 
οὗὅὈ οτἸΠΔΓῪ ἀχρογίθηοα οου]ὰ ποῖ [81] ἴο Ὀ6 Βαπιἰοὰ ἀοτῃ {γου ἢ ΤΙΔΗΥ͂ ἀροβ.ἷ 

ὅ. Ἐϊπιροϊοτηυβ δηὰ 1 ἴιβ, 88 φυοίοα ὈΥ Εὐαθο 8 δηὰ Οτοίί δ, τηθη 110. ΤΩΔΗΥ͂ 
ΤΟΙΏΘΥΚΑΌΪΘ οἰΓΟιΒίληο68 οὗ Ὠανιὰ δηὰ δοϊοπίοη, ἀρτοοίηρ τι} [86 Ο]ἀ Τοδίδιποηΐ 
Βιβίοσυ ἢ; δῃὰ Ηδγοάοί8β μ88 ἃ ΤΘΙΠΔΓΚΔΌΪ6 ρᾶββασο οὶ ουϊἀθ}} Τοΐδγβ ἴἤο (9 
ἀαβιτιιεϊίοη οΥ̓ (86 Αδϑυγίδηβ ἰῃ {86 τοῖρῃ οὗ Ἡοσακίαι, ἴῃ σοὶ ΒΘ τη ΠὉ] 008 86π- 
ἈΔΟΒΟΙΙΌ ΟΥ̓ πδιηθ.ὃ ΑΒ τα δάυδῃοθ δυσί [0 86 Αδβϑυτγίδῃ τηοηαγοῖγ, ἴ[μ6 ϑοτγὶῃ- 
ἴυγα Δοσοιπιβ δρτοα ἢ [86 ῬΓΟΐΆΠΘ ΟΠ68 ΤΟΙ Π6α ; δπὰ νμθη ψγὸ ἀδβοθηὰ 8ι}}} 
Ἰονσοῦ ἰο {86 τὰ οὔ ΝΑΟΠβθαῦ δπὰ ἴο (δ Κίηρε οὗ Βαθγίοη δηὰ Ῥοσζβία, το 8.9 
Ῥοβίϑσϊον ἴο {818 ϑοῦϑ, δη1 δᾶγὰ γτοοογάδα ἴῃ Ῥιοϊ θαυ Β σϑῇοη ΟΥ̓ 56 Υ168 ΟὗὨἨ ἴθ πὶ, ν 6 ἥπὰ 
ἴ86 ἀρτεοαπιοηΐ οὗ βδογεὰ δῃὰ ργοίαπθ Ηἰβίουυ το πποΓῸ οχϑοῦ, ἔμβογ Ὀθίηρ οογίαϊπ 
σγ (ΘΥΔ ἰῃ Ὀγοίδῃ Ὠἰβίογγ ἴον ἥχίηρ [Π6 ἔλοίδ σοϊαϊθὰ ἴῃ 1. Απὰά [10 ἴβ γθιλδγκαθ]θ, 
δύ ποῦ ΟὨΪΥ (δα ἀϊγεσῖ τοϊδίϊοπβ οὐἁὨ 186 ᾿ϊδίογ! αὶ] ὈοΟΚΚα, Ὀιιῦ 4180 186 ἱπαϊγοοῦ τηθῃ- 
εἴοπ οὗἉ {μίπρβ ἰῃ {π6 ῥγορἰιθοίεβ, οοστοϑροιὰ στῆ (ἢ6 ὕγαθ σὨΓΟΠΟΪΟΡῪ : ὙΒΙΟΒ ἰ8 δὴ 
ππαυσβίλοηδΌ]6 ουϊάθῃοθ [Ὁ {π6ὶν ζ ΘΠ ΙΏΘΠ688 δηὰ ἰγυίὶ. 

ΤΠ6 Ιβύοσυ οοπίαϊηοα ἴῃ {Π6 ΟἹά Τοδίαιηθηῦ ἴθ ἰτουσποαυὺ αἰδιϊηοῦ» 
ταϑί βο!οαὶ, δπα οοπβίβίθηϊ; Ὑ}116 ργοΐδῃηθ ᾿ἰδίουυ ἴδ υὐΐουὶγ ἀρβοϊοηῦ 
ἴπ ἐῃ6 ἄγβί δρϑβ, δῃᾷ [Ὁ]} οὗ τωυτῃβ οὐ βοίζομβ ἴῃ {π6 βυσοθθαϊηρ᾽ 8068 ; 
ΔΗ ὈΘΟΟΙΩ68Β Οἶδα δηα ῥγϑοῖβα ἴη {Π6 ῥσὶποῖραὶ ἔδοΐβ, οπίψ δϑουΐ {88 
Ῥοσιοὰ πῆθη 186 ΟἹ Ταεθίδιπθηΐ Βἰδίουυ ϑῃὰβ: 80 {παὺ {88 Ἰαϊίθυ 
οοΥτ οίβ 8η4 σϑρυϊαίαοϑ [6 ἔΌΣτΩΘΊ, ἀπ στη θγΒ 10 Ἰη 6110 1016 ̓ π ΠΠΔΗΥ͂ 
ἸηΒίΆ 068 ὙΓΠΊΟΙ τησδύ Οὐ ογυγίβθ Ὀ6 ρίνθη ἋΡ 88 υὐΐουν ἸΠΟΧΡΙΙΟΔὈΪ6. 
Ηον ἰδθῃ οδῃ  ΒΌρροβ {86 ΟἹα Ταεβίαμιθηΐ Ὠἰβύουυ ἢοΐ ἴο Ὀθ 
φϑπμῖπο πα ἐσιιθ, ΟΥ 8 Ὑ]ΟΙΚο ἱπιροδύιγα ὑο Ὀ6 τηδᾶβ, δὰ ῃοΐ ΟἹ] 
οοηπυθ υπαθβοονογοᾶ, Ὀυΐ αυθὴ ἴο ᾿ῃόγθαδα ἴο ἃ τηοδύ δι ΒΟ] Ο 8 
μοϊρσμῦ ἴῃ ἃ παίΐοι, ἐμαῦ, οὗ 4}} οἴμοσβ, Κερὺ [Π6 τηοβὺ ὀχδοῖ δοοουῃίβ οὗ 
ὕμτη6. Ὁ [0 18 {ὈΓΙΠΟΙ που οὗ τοιλατκ, ὑπαὶ (8186 βαπὴθ παίϊοη, νῃ0 
ΠΊΔΥ͂ ποῦ ἢᾶγ6 ἰοβέ 80 τη ποἷ ἃ8 0Π6 Ὑ6 8} ἔγοιῃ {86 ογθδζοῃ οὗ (86 που]ᾶ 
ἴο 116 ΒΟΥ ]ομΙΒῃ ΘΑρΟνΥ, 88 ΒΟΟῚ 88 {Π6  ΜΟΓῈ ἀθρτινοά οὗἉ {86 
δϑβἰδίδηοθ οὐ ἰμ6 ργορμαίβ, ὑυδοαηθ [6 τιοϑὲ ἱπδοουσγαῖθ ἴῃ ΨΠΘῚΡ 

1 Ἡοτοδοίῖαϑ, Επΐεογρο, ΡΡ. 144, 145. οἀϊὲ. Ὑ 2116. “ῃ-" 
3 Ἐπδουίαα, ῬΙΘΡ. ΘΝ 1:0. ἰχ. ος. 30---3Ξ34. 39--41. Φοδορῃσῦθ, Απΐ, διᾷ. 110, νἱϊ, 
2. 

8. 71. 1]. α. 14]. 

ΨΟΙ, 1. Μ 
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τηϑίμοάβ οὗ Κοορίπηρ πη; {δογο θοϊῃρ ποίμϊηρ' ΤΔΟΣΘ ΘΥΤΟΠΘΟΙΒ ὑΠ ΔῊ 
186 δοοουπίθ οὗ «“οβορῇυβ δηα [6 τῃοάθτῃ “6078, ἔγουι {86 {ἰπ|6 οὗ 
Ογευϑ ἰο {Παὐ οὗἩἨ ΑἸοχαπάονῦ [π6 τοδῦ : πούν δίδηαϊηρ {μαὺ 411 186 
Τοαυϊδιία δ α5 τῖρΐ ΘΑ] ἤανο Ὀθθη Ὀοϊτονοα ἔγοτα [6 ποιρῃ θουσιηρ; 
ΠδΟΏΒ, ὙΠῸ ΠΟῪ Κορ ΤΘσΌΪΑΓ 8ηη818, Ὑ ΒΘησα 1ὖ ΔΡΡΟΑΓΒ ἐμαί (86 
δχδοίῃθβϑ οὗ [Π8 βδογϑα ἢιβίοσυ 88 οΟὙἹπρ᾿ [0 ἀἰνιηθ αβϑϑἰϑίδηοθ ΤῸ 
{86 ΡγΓΘΟΘαΙηρ' σΟΠΒΙ ἀογΑ  0Π8 δηἀ ἴδοϊβ νγχ8 ΤΥ 864, ὑπαὖῦ [86 ΤΩΔΏΠΘΓΒ 
οὗἨ {ὴ6 ῬΘΙΒΟΏΒ τηθη οπθα ἴῃ {μ6 Θογρίαγαδ ἄγ ὁμαγδοίοσιβοα Ὀγ ἐμαὶ 
ΒΙΙΏΡΠ ΟΣ δηα Ρ]δί ΠΏ 688, ἡ ΒΟ. 18 4180 δϑουι θα ἰο {16 ἢγβί αρθ8 οὗ (86 
ψοΣ]α Ὀγ ρᾶρδαη το γβ, δηά Ὀοίὶ οὗ θη Θοποῦγ ἴο ρσονο [886 που Υ 
οὗ 186 ΤΠ6η ργϑβοηΐ τᾶ06, δῃ ΘΟ ΒΘα ΘΠΕΪΥ ἢ 6 ἀ6]υρ6. 
ΧΙ. Τιἀβύ]γ, [86 ΕΕΕΤΙΙΙΤῪ ΟΕ ΤΗΕ 5011, ΟΕ ῬΑΙΈΒΤΙΝΕ, ὙΒΙΟΝ 

18. 80 ΤγΥΘα ΘΗΓΪΥ τηθηοποα ἴῃ {π6 δουιρίυγοβ, 18 σοπῆστηθα ὈΥ (86 
ὈΠΘΠΙΤΩΟῸΒ (ΘΒ  ΠΠΟΩΥ οὗ ἀποϊθηῦ Ἡ ΙΘΙΒ3, 88 γ06}} 845 οὗ τιοβί, 1 ποὲ 
41}, {μ6 ὑγανθ!]οσθ νἢο μαννα υἹϑι θα {μαῦ σοπηίγγ.5 [{8 ργεβοπέ τοἀορά 
ΔΙΑ τ] ΒΟΓΆΌΙ6 βίαΐθ, {βογΘΌ ΓΘ, [ΠΓΏ]ΒΠ68 Π0 ρτουπα [ον [Π6 οὈ]οοοῃ 
ὙΒ1ΟῚ. ΒΟΠῚ6 ΠΟΘΙ ΟΡΡΟΒΘΙΒ οἵὁἨ τϑνϑίδιοη πᾶνο γαϊβοα ἀραϊηϑῦ 1} 6 
Β1016. γεγο Ῥαϊοδίίμθ ἴο μ6 88 ν086}] ᾿πμαὈ1 θα Δηά 5 τν}} οὐ ναϊοά 
8.8. ΤΟΥΤΩΘΥΥ, 18 ργοάποο σψου]ά οχοθορά 8}] οδἹουϊδίοη. 

Βοβίθβ {686 αἰϊοβίδιιοπβ ἔγομη ἡδύυγαὶ δηά ργοΐδῃθ Εἰβίουυ, ψ6 
ΤΩΔΥ͂ ΘΟΠΒΙΔΟΥ {Π6 «6 )8 ὑποιηβοῖνοθ ἃ8 Ὀθαυσ]ησ ὑδΒΕ ΠΟΥ͂ (0 {π18 αν, 
ἴῃ 411 σουηΐγιθϑ οὗ ὑπ6 σου, ἰο {μ6 σα! οὗἁἨ {Π6Ὶ} δηοϊθηῦ Εἰβίοσυ, 
ἰδαῦ 18, ἰο {86 ἰσαΐῃ οὗ [π6 ΟἹ «πὰ Νὸιν Τοβίδιαθηΐα ἍΑΠἰοι 1.18, πα 
10 ψ11}} Ὀ6 Θᾶβυ ἴο 866 ΠΟῪ {6 ΒΠΟΙ]α 5801}}} ρογβὶβὺ τὰ {μοὶν αἰἰδομηχθηῦ 
ἰο {μαὖ το σοι, {πο86 ἰατγθ, δα {πΠ0886 Ῥγϑαϊοίοηβ ὙνὩ1Οἷ ΒῸ τη πὶ ΘΒ Εν 
οοηάδηγη ποιὰ, οί ἴῃ ῥαβὺ {ἰπ|68 δπα ἴῃ {Π6 ᾿γοβθηΐ, ΦΌΡΡΟΒΘ, 
ΒοΥΘΥ ΣΡ, ἰμαὺ ΔΩΥ͂ ΘΟΠΒΙἀΟΥΔὉΪ6 δἰ ογαίζουϑ ἤανο Ὁ τηδᾶθ ἴῃ {μον 
ϑηοϊθηῦ Ὠιϑίοτυ,---ἰαῦ 18, ΔῊῪ ΒΟ ΔΙ ΘΓ ΓΟ 88 ΤΩΔΥ ΔΏΒυΤΟΥ {Π6 ριγ- 
ῬΟΒΕΒ οὗ 1π846}1{γ, δηα {Π 61} ρῥγϑβθηὺ βίαϊθ Μ1}} Ὀ6 ἐποσρίἐοαῦἶο., 

ὃ 2. Τεείϊπιοπῖο5 οΥ ῬΥοΐαπο ἢργιξονς ἐο ἐδε Ογοαϊ δι ἐν ὁ ἐλιο Λῆοιυ 
Τεςίαηιοριί. 

ΟΡ Κιηρ᾽ 828 18 1Π6 ουϊάθησθ ἴον {Π6 οΥαΙ 1} 1γ ἀπά ἐγυ ἢ οὗὨ {Π6 ἤνοίβ 
δη4 ουθηΐβ τοϊαθα 1 {ἰμ6 Ο]Ἱα Τοβίαμηθην, ὈγΠ:βη6 ἃ ὈΥ παΐαγαὶ δηά 
οἷν] βίου, πΠ6 Ὀοοῖα οὗ {πὸ Νον Τοβίαιπθηῦ δῖα νουῇοᾶ ἴῃ ἃ 

᾿ ΣΒΏΏΘΓ 8.11} τηοτο 11 πδύγϊουϑ ; [Π686 θοο Κα Ὀοΐησ γι θη, αη [Π6 ἔποί8 
το] οηοα ἴῃ {Εδῖὰ Ὀοΐηρ ἰγδηβδοίθα αἰιτῖησ' Π6 {1π1658 οὗὨἨ Αὐρπδβίιμ, 
ΓΙΊΡοσῖαΒ, απ {ῃ6 βϑιιοοοοαϊηρ (ὐϑαιβ. Ὑὴ6 ᾿θαγηθα δηά τηοβὲ δχδοῖ 
Ὧν. Τιαγάμοσ μ88 οο]]θοίθα ἔγοτα ὑγοίδπθ ὙΥΙΓΘΥΒ ἃ γδΊΟὐΥ οὗ ᾿προγίαπὶ 
1αβεϊ πο 168 ἴο {π6 γα οὗ [16 Νονν Ταβίλμηθηΐ, ἴὰ {Π6 ἤγβέ ραγί οὗ Ἀ]8 

1: ΤῊ. νδυϊουϑ ὑσοοίβ οὗἁ [Π6 ἴδοϊβ δῦονο βίδιθα ΤηΔΥῪ ὍΘ δοοπ ἴῃ Ὦγ, πάν ατἂδ οη ϑ'οτῖρ- 
ἔαγο, Υ0],. ;. Ῥρ. 198---2283, δίς Η, Μ. ὙΥ εἸ] νοοάβ Τυἰϑοοῦγδοδ, ΡΡ. 18, 19θ. ΗΠ ΟΥ οα 
δῃ, το]. ἰὶ. Ρ. 116. 

2. 8366 Φόβορμιϑ, Απὶ. πὰ. 110. ν. ς. 1, ὃ 21. 110. χνυ. ο. 5. 8.1. 1)6 Β6]]. σά, 11. 11}, 6. 8. 
ἢ 3. δηὰ Ηδοδίροιιβ ἰῃ ΦΌΒΟΡἢι5, οΘοηΐν. Αρίοη. 110. 1. ὃ 22, ΡΙΐηγ, Ηΐδβι. Ναῖ, 110. ν᾿ Ἂ. 17. 

δοί(α8, Ηἴϑι, 110. γ. 6. 6. ΦΨυδίίη, 110. χχχυΐ. ο. 8. δηἀ ΑτἸημίδηυβ Μαγοο]]ΐηι8, 110. χὶν. 
ς, 26. 

8. 566 ῬΑΓΠΟΌΪΑΣΙΥ [Π0 ἰοΒ0 πη π}68 οὐἨΎ Μαπηᾶγ}}} δπᾶ Τ.γ. ϑὅῃϑιν, οο]οοίοὰ ἱῃ Ὧν. Μδο- 
Κηϊχη ΒΒ Ηδιτηοην, νοὶ]. 1, ἀἸϊδοοῦζδβοβ Υἱ. δῃηὰ υἱἱ. Ὧγ. Εἰ. 15. ΟἸαυκοὖθ Ὑτανοὶα, ρδτὶ ἰΐ. ΡΡ. 
520, 521. 410. ογ νοΪ. ἱν. Ρρ. 2383---285. 8γο. οἀϊϊ, ὅ66 αἷδο Υοϊ, 1Π. ὑρ. 8:--- 87, ἐκπ)γὰ. 

ὁ ΗΔΥΠΪΘΥ οὐ Μδη, ΥγοὶἹ. 11. 117. 
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" ΟΥ̓ ΙΒ ΠΥ οὗὨ {6 οΒβροὶ Ἡϊ:δβίονυ," δηᾶ αἶβδὸ 'ἴπ ἢ18 “96 188} απὰ 
Ἡρδίμεη Ταβοπηοηϊαβ ; ἤΌτη Ἡ ΒΙΟἢ οἰαθογαΐθ σου κβ (86 ΤΟ] πρ 
μρρ ολαιὸς ΔΓΘ ΟὨΙΘΗ͂Υ δρυϊάσοα. Τμα γϑβυ 8 οὗ 8ῖ8 ουβογγδίζουβ τὴ 

Θύταπσϑα ὉπὰοΣ {Π6 ἔὉΠ]Ποτησ Βορᾶβ; νἱΖ. Τδυϊπηοπῖθ8 οὗ «60018 
Δηα τίρ ται ϑΌ ΠΟΙ ἰο {86 δοοουηῦ οὗἉ ῥΥΏ668 δῃηἃ ρΟΨΘΙΠΟΥΒ πη πο 
1ηὴ 156 ΝῊ Τοβίβδιηθῃηϊ ; --- Τ δ πο 68 ἰο ἐπ6 ΟΠδυβοίου οὗ ἴπ6 15} 
δηα Βοαίμθη παύοηβ, ἡ ΒΙΟΝ ἀγα οἰἴ ΠῚ αἰ γθοῦΥ τηθηϊοπθά, οὐ ᾿ποὶ- 
ἀδηίδ! ν δ᾽] 64 ἴο ὑΠ6γοῃ ; ---- Τ᾽ οϑίληοηΐθβ οὐ «6υνϑῃ δανουβαυθθ ἴὸ 
186 πϑῖῃηθ δηά ἴδφι ἢ οὗ ΟἸσιβῦ: ---- Τ δϑυἸπηοπῖθϑ οὗ Ῥαρδὴ ϑαάνβυβαυὶθδ 
ἴο 186 ομδγδοίοσ οὐὗἩ “6808 ΟἸγιβί, δηα αἷ8ο γοϊαίϊνα ἴο {π6 ἀοσοίγϊ 68, 
Ομαγδοίοσ, ἸΠΠΟΘΘΠΟΥ͂ οὗ [ἴ6, ἀηα οοῃβίδηου οὗ {μ6 Βγϑὶ ΟἸ τι βυϊδηβ ἴῃ 
186 ῥγοΐοδβδϑίοῃ οὗ {μον {81}. 

Ι. ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΕΒ ΟΕ ΦΕΜΙΒΗ ΑΝῸ ΡΑΘΛΝ ΑΥΤΗΟΠΒ ΤῸ ΤΗΒ 
ΑΟΟΟΥΝΤ ΟΕ ΡΕΙΝΟΕΒ ΑΝῚ ΟΟΥ̓ΕΕΝΟΒΒ ΜΕΝΤΙΟΝΕΡ ΙΝ ὙΠῈ ΝΕῊ 
ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ. 
ὁ οϑαρμΒ δπά νδιΐουϑ Ποαίβθη ὙΎ ΘΓ τηθηςοη Ηδογοά, Ατοποΐδιιβ, 

Ῥομίμυβ Ῥιαΐο, δηὰ οἴϑὺ Ῥθύβοῃβ, ΠΟΒ6. ΠΘΠΊ6Β ΟΟΟΓ 1η΄{π6 ΝΟ 
Τοθίδιηθπῃί ; δηᾶ που αἰ ν Ὀαὺ 1{{16 ἔγουα 1Π 86 ονδηρο]1οᾺ} ἰδίου 8, 
ΘΟΠΟΟγΐηρ {πεῖν ΟΥ̓ΟΘ8 δηα Οπαγδούευβ. 

1. Ετοῖ ἰδ6 Νοὸν Τοβίαπιοης γα ἰδάγη {Ππάὺ “6808 γγ1χὰ8 ὈΟΤῺ αἱ Βοι Β] οἤοπὶ ΟΥ̓ 
Ζυάεεα ἴῃ {16 ἀπγ8 οὗ ξβον 6 Κίηρ ; δπὰ Φόβερἢιι8 ἱπίο τ π8 ὰ8 {Ππῶΐ ἃ ρυίηοθ 
οὗ ἐδαξ δὴ σοϊσῃοα ονοῦ 8}} δρᾶ ἰοῦ {ΠἸγίγεβανθη ὙΘΆΓβ, ονθῃ [0 ἴπ6 σοῖρη οὗ 
Αυρπβίυβ. Οὐποοχηϊηρ (19 Ηογοά, Μαειον (, 1 -- 16.) το αῖθβ ἰπδὺ μα σοτπημ πα θὰ 
81} ἐμ6 τηδ]6 ομ] ἄγη τη Βα] ]  μοπὶ διὰ [8 ἱπηπιθα δῦ ὙἱοϊηΥ ἴο Ὀ6 Ρὰῦ ἰο ἀσδί ; 
Ὀδόδυθα 6 ᾿ιδὰ Ποιαγά, ὑπαὺ ἴῃ ἐπδὺ ρἴδοθ νγἂβ ὈΟΓ Οἤ6 ΜῆΟ ν]χ88 10 Ὀ6 {δ Κιηρ οὗ 
6 δε νθ. Τὸ τ, ὙΠῸ ἃγο δοουδίοηιοά ἰο (88 ἤποΡ ἔδθ] σα οὗἁὨἨ ΟἸ ΓΙ βι᾿απϊῖγ, {818 
ἈΠΡΘΑΙΒ δἰτηοϑί ἱπογθά 10 ]6 ἢ Ὀὰΐ [86 ΘΒαγδοίοῦ οὐ Ηθγοά, 8 ρογίγαγϑα ὈΥῪ “Ψοβορῇυ8, 
18. 5008 ἃ φοπ]ροιπά ΟΥ̓ διρυϊ θη πα δι Πρ ΙΠΑΓΥ ΟΓΆΘΙΓΥ 88 τη άθ ΓΒ ἴπ6 ουϑησο] αὶ 
ἩΆΓΣΑΓνΘ ΡΟΓΙΘΟΟΪΎ στο 1016. Ηγοὰ ον (ἢ γοα 5οη8, Ασοδϑδιβ, Ποτοά Αηξρ88, δπὰ 
ΕἸΜΙ, διό ποι Ε18. ἰογτΊ οτίοϑ πγοσο αἰνὰ, Αοοοτάϊηρ ἴο Φοβερῆυθ, Ἡδγοὰ 
ὈΥ 118 ΜΨ.}} ἀρροϊπίοα Ατοδιοϊαι8 ἴἰο βιιοσοοα ἰπὶ ἴῃ διά εθα, τυ 8 {16 {{||6 οὗ Κιπσ; 
δ ηιἰ ᾿βϑισηρα (ἰ6 τοβὺ οἵ 1118 ἀοπι ἰοπβ ἰοὸ Ἡογοᾶ Αητρα8 48 τοίγαγος οὗ (4116, ἀπ ὰ 
ἴο ΡΒΠῚΡ 88 ἐοίγαγοῖι οὗ ΤΥδ ΒΟ 118 δηὰ [Π6 ποῖ ἢ θουτγΙηρ᾽ ΘΟ ΠΕ Γ 68 ; δΔηα, δοοογάϊησ 
ἴο 86 πατσγαίϊνα οὔ [μὰ (1. 1.} {Ππ686. ὕννο ῥτΙη068 ΟΓΟ ἐθίγασο ἢ}! ἴῃ {86 βέϊορηϊ 
γθδασ οὗ [86 τοῖσῃ οὗ ΓΙ οΣῖυ5 (πρ5αγ. 

2. Τῆδ ψ}}} οἵ Ηεβονρ, ᾿ιονανογ, Ὀοϊῃρ ΟὨ]Υ͂ ῬΑΓΓ ΑΙ οοπῆγιηθα ὉΥ Αὐυσιδίιϑ, 
Ασοβ δι γ88 ρροϊπίοα τυ]. ονοῦ πᾶτε Κὐτὶ ΤΠ αυντε ψἢ {(Π|6 (016 ΟΥ̓ οἰ ΠΔΡΟὮ, 
1Π6 γαραὶ ἀϊση!γ Ὀεΐησ τ 3618 πα }}} 6 βδμουϊὰ ἄδβογνα 10. Βαΐῦ Ατοδθὶδιβ δβοοιῖὶ 
ἀϑβαιηθα {86 (16 ; ἀπὰ Φοδθορίιυδ, τἢὸ πα ρίνθη τι8 δὲ δοοοιμξ ΟΥ̓ (818. ᾿ἰπιϊ ἰδ Ίο, 
(8115 Βῖτπι ἐδ Κίηρ ὑπαὶ βυοςεοάοὰ Ηδτγοά, δηα μ88 υ86 ῃ6 γον σεὶρπίπρ ὙΠ 10} 
ΓΟΤΘΏΟΘ ἴο {86 ἀυγαιίοη ΟΥ̓ δβ ρονοσππιθηί. [0 κα νν 1868 ἈΡΡΘΆΓΒ ἥγοηι (86 «6 Υ]8}} 
μἰϑίογίδπ, ὑμαῦ Ατομοϑιβ τγ88 ἃ ΟΓ6] δηθὰ ὑγταπηΐοηὶ ρῥγῖποθ. ΑἸ} {π686 οἰγοιμ- 
βίδῃσοϑβ δἰΐοθϑῦ {Π6 νϑυαο τ οὗ [86 ΘοΥβῃρο 80 δδίιμον, ΜΠ ΠΟ 8408 (ἰἰϊ. 22.) (παῖ νθθη 
ΦΟΒΟΡᾺ λδαρα ἰλαὶ Ατγολείαια αἰ πεῖον ἐπ σωμάσα, ἐπ ἰλο γοοηι οὗ λὶδ ζαίλον Ἡδνοά, ἣδ 
τας α͵ταϊά ἰο ρὸ ἰλίίλον, απα ἐμτιιοα αδἰάο ἐπίο ἰλε ραγία οὗ Ο΄αἰϊῖ66, νι Ὠϊο ἢ ΤΟΥ͂Θ ἀπο Ὁ 
(86 }υγιβαϊοιίοη οἵ Ἡογοὰ Απεΐραϑ. 

8. Τιακο τσοϊαΐεβ (Αοῖβ χῖϊ. ]---ϑ.) (δεῖ ΠΈποῦ ἐλό ἀϊπρ᾽ δἰγοιολοά ζογιἢ ἡἷς παπὰ ἰο 
τὲ οογίαϊπ ο7 ἐλ ολιιγοῖ, απὸ ἰλαὲ ἠδ ἀἰδοα «ζ.απιοα, ἐλὸ δγοίλθν ΟἹ “οΐη, ιοἱϊὰ ἐδ6 
διοογα ; απαᾶ δοσαιϊιδδ ἂδ βαιῖο ἰλαΐ ἐΐ ῬΙ,(ἘΑΒΕΡ ἐδ «]οιυδ, ἀ6 ργοσοοαάοι ξβιγίλον' ἐο ἕαλε Τοί6»" 
αἷεο. Τῆι οογγοσίηοβ5 ΟΥ̓ {85 δίαίθιμθηῦ 18. 4130 σοηβγπιθ ὈΥ ΦόΌΒΟΡΒ 3, ἔγοπι τ] οπὶ 
Ὅὸ ἸΟΔΥ δαὶ ἐμ8 ΗοΓοα ντῶ8 ἃ σταπάβοη οὐὔἩ Ἡογοὰ ἰμ6 ἀτγοαῦ, σοῦ {Π6 ἔλνοιι" οἱὨ 
1Π6 ϑιωρογογβ Οαϊσυ!α δηὰ Οἰβαΐλυδβ πιὰ ταῖϊβοὰ ἴο σόγαὶ ἀἰρτῖγ, δὰ ἴο νι] 
ΠΘΑΥΪΥ 811 [Π6 ἰονγίἰογῖοβ ἐμαῦ μϑἃ Ὀ6ΘῺ ροββθββαα ὈΥ 18 ρσυδηίδι ΒῸ Ὁ ὙΘΓΘ ρταάυ}}νῪ 
τοβίογσεἃᾷ. 116 ΜδῶὯ.8 8130 βχοθϑάϊηρὶν Ζϑϑ]ουϑ ὉΓ {86 Ἰηϑ01|10Π}8 Δηα Οἰὐιϑύοιηϑ οὗ {88 
ον; δηᾷ {18 Ζθα] οὗὨ 8 ἀοοοιηῖδ ἴου ρυξεηρ “98Ππ|65 ἰο ἀδαίδ, δηὰ οαυδβίηρ ῬοΙοΓ 
ἴο Ὀ6 Δρργοβοηάβᾶ. ὙΠ6 ἀθδίῃ οὗ {818 πιοπασοὶ 18 τοϊαιθα Ὀγ 1 υκΚα δηᾶ Φοβορμυϑ 
ὙΠῚ 860 τποοῖν ΒΩΣΙΠΟΣΥ͂, ἰμδὺ 17 (86 ἰαίίοΣ δὰ Ῥθθπ ἃ Ομ γίβιϊδη, οὔθ σοι! μᾶνο Θ0Γ- 
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ἰδ ηἶγ Βα ]ονοᾶ ἐἶἰπδῦ πα ἱπίθηἀοά ο Ὑυῖϊῖα 8 ΘΟΠΙΤΩΘΠΙΔΡΥ οὐ ἔδδὺ ἡδίταῖῖνο. Τ᾽ 
ΒαΌΡὮΙΥ πιοπάροῖ μαὰ ἀοίεγτεα ρσὶνίησ δὴ δυάϊθηοα ο [86 ΤΎτΙΔη δηὰ Β᾽ ἀοηΐδη δη1- 
Ὀαββδάοτβ, Ὑ8Ὸ δὰ 8011 68 "Ὁ" αὶ Ὠΐπι, ὕη0}} ἃ οογίδίη ἀαγὶ “πῶ ὑροπ α δεέ 
αν Πογοά, αγταψοῶ ἴῃ τοναΐ ἀρρατεΐ, δαἱ ἀρυὴ ᾿ΐδ ίλτοπο 5, απ πιαδ απ ογαζίοπ πηΐο 
ἕλοι. Δπα ἐλθ ᾿ομδύα αὖθ ἃ δλοιιέ, ϑαψίηρ, “71 16 ἐἰΐλ6 υοἷοο Γ᾽ α ροά, ἀπά ποί Οὗ α 
πα." 4. Απά ἱπιπιοαϊαξεῖν ἰλο αηροὶ 97 (λε Ἐνὰ δηιοῖε ἀὶπι δ, δοσαιδο ἣθ ραυε ποί Οοά 
ἔλο φίογν. 5 Απά ἢδ ισαα δαίοπ οὗ τρογηῖδ Ἶ, ἀπά ραῦε πρ ἰλε ρλοεί. (Αοἰδ χῖ!. 20--28.} 
Βοιὰ Βιϑίογδηβ σγοϊδίθ {π6 ἰδοῦ, 88 [0 {86 ἙοὨιεῦ μαΥ σα γ8, ἴῃ [ἢ 6 8816 ΤΩΒΠΠΘΡ. 
Τα ἀσβουῖθ68 ὑπ 6 ῥγς οὗ 168 Κίηρ, Δ8 Μ6]1] ἃ8 ὑἰῃ6 παίυγα οὗ 818 1} Π|688, ΤΏΟΓΟ αἷγ- 
Οὐ ΒΕ ΔΉ ΓΔ }}Υ ; διὰ Ομ 18 ἃ ΒΌρΟΓΒ οι 8 Δ το η ὙΠ ΟὮ 18 τοοογά θα ὈΥ Φοδβαρίιυϑ ;--- 
8 ῬτΟΟΥ͂ ἰμαῦ [16 ΌΓΙΙΘΡ ΒΌΓΡαΒΒ68 ἴ Βα 61} Υ, ΔΟΟΌΓΔΟΥ, δηὰ Ἰυἀρτηρηῖ, ονοη (δἷ8 
Ἰοαγποά ἰβίοτίδη οὐ (μ6 ὅονγθ" Ἡρογοᾶ δα ἴῃγοο ἀδιρπύογθ, ΒΟΓΏοΟ, ΜΑΥΔΠ.Π6, 
δῃὰ Ὠγυ81}1; 186 ἰΔ8ὺ οὗἨ ὙΒοιη, δοοογάϊηρ ἴο Φόοβαρδιδ δπὰ 1,0Κ6, τγᾶδ τηδτοα ἴο 
Ἐφ ΙΧ, ῆο νγα8 ἀρροϊπίθα σονθῦθοῦ οὗἩ υἀδθα οἡ ἴϊ6 ἀυδίἢ οὗ Ηετγοά. 

4. Αοοογάϊησ ἴο {δ ὑδϑιϊοηΐε8 οὗ “Γμοϊϊυδ δηὰ “οβαρῆβ, (818 ΕΕΣΙΧ 88 δ 
Ορργδββῖίνο, δναγείουβϑ, δῃηὰ ὑὐγαηηῖοδὶ σΟΥΘΓΠΟΣ, 0 δὰ ρεγβυδάοα ὨὈγυ51:8 [0 
τόμ ΠΟΥ ἰαττ Ὁ] ΠυβὈαηα, ΑΖίΖιυβ, Κίηρ οὗὨἨ [86 Εγηθδβοῆθθ, δπὰ ἴο ᾿ἰνὰ πιὰ Ὠΐπ). 
10 τδβ ποῦ ὑπηδῖυγαὶ [ῸΓ 806} ἃ τῆδηῃ [0 ἰγϑυ 6, βοὴ Ῥδ] γϑαεξοηεά οὗ γτἱρλίροι- 
η.688, ἐδηιρέγαποα, απὰ μάρπιοπί ἰο σοπιθ, ἀπ ἴο Πορα ἐμαὶ {6 Αροβίὶα σουϊὰ ἤδνθ 
εἴνοη ἷπιὶ ΠΊΟΠΘΥ ἴο ᾿ἰθογαΐα πη. (Δοῖβ χχῖν. 2ὅ, 26.) 

ὃ. 1ιακο (Αςἰβ χνϊ!. 14:---16.) σῖνοβ δῇ ΒΟΠΟΌΓΔΌΪ]α οἰδυϑοῖου οὗ [86 ἰδ ΡΟ δηὰ 
ὩΔΏΏΘΙΒ οὗ ΑΙ οἷδ; δηὰ {818 δοοουῃί 18 οΘομβτιηοα ὈΥ (Ὑ41110᾽8 Ὀσοίμον, ἴἢ6 οο6- 

1 Ψοδορῆυβ (Αηϊ. πᾶ. 110. χνὶ!. 6. 8. ὃ 2.) 848 ποὺ πιοηϊοηοαὰ (18 ραγίου σ οἰγουτη- 
δίδποο; Ὀπΐ ΒΟ ἰΠ ΟΥΙΏΒ 8, [μι [Π6 (οΥτηϊπδιίοη οὗ (᾿ς ΚἰηρΒ 16 βαοοοοάθα ἃ [οβιϊν8] ν ἰοἢ 
δὰ Ὀδοη δρροϊηϊθαὰ ἱπ Ποποῦῦ οὗ ἴ[Π6 δηλρογοσ ΟἸδαάϊα8. ΗἩσηοθ Ἧ͵Ὑὸ ΤΩΔΥ͂ ΘΟΠοοῖνο ὙὮΥ 
Ἡετοά ἀοίοιγοα ἴὸ γϑοοῖνϑ [η6 δι θαββδάοτθ ἤγοπι ΤΎΓΟ δηὰ δίάοη π0}}} [μδὲ ΡΑΣΟσΌΪΑΓ ἀαΥ͂, 
γἱΖ. [δὲ πὸ πιϊσῆϊ βῆονυν Πἰπιβ86}  ν}ἢ 80 τηυ οἷ σγθδῖοῦ ῬΟΙΏΡ ἴο [6 Ῥθορῖθ. 

3 Ζοθορδυβ ἀοίοττηΐποβ (118 ΔΔΥ ΘΧΡΓΟΒΒΙγ. [0 8 [86 βοοοῃη ἃ ἀδὺ οὗ ἰδο δον 5, Ἡδίοῖ 
Ὑ6Γγ0 ΘΧὨΪ οἰ οα δὲ Οσϑαγοα, ἴῃ ΒΟΠΟΌΓ οὗἩ [Π6 ΘΙ ΡΘΓΟΥ. 

3 Φοβορἢυβ ΒΑΥΒ, [Πδὺ ἢΘ σϑη26 ἰηΐο ἴΠ6 {ΠΘδῖτγο, ΘαΥΪΥ ἴῃ 116 πιοχμΐηρ,, ἀγοβϑοὰ ἴῃ ἃ σοῦθ 
ΟΥ ρατιτηθηΐ τηδᾶθ ισλοίϊῳ ο δίϊσεγ (στολὴν ἐνδυσάμενος ἐξ ἀργύρου πεποιημένην ΠΑΣΑΝ) οὗ 
Ἰηοϑὲ οηάοσῆι! που Κα ΒΏΒΏρ; δηὰ τὲ (6 ταβοοϊίοη οὗ [16 τγβ οὗ [6 ΣΙβίηρ δῦ ΓᾺῸΤὰ 
[86 Βῖ|γ  Γ γᾶνα ἢΐπὶ ἃ 12 8]65016 Δη ἃ ΔΥΓΓᾺ] ΔΡΡΘΔΓΔΠΟΘ. 

4 [πῃ 84 βδβογὶ ἰἰπη6 (8878 ΦοΒ6ρῃ8) ἢΪ8 βδιογοῦβ οχοϊδίπηθᾶ, ΟῊ6 ἔγΟΠπὶ ΟΠ6 ΡΪδοθ δηὰᾶ οὔθ 
ἔγοσα δηοῖμοῦ (ἸΠουρἢ ποὶ ἴογ ἷβ ροοάν), τὴ “ ἢ6 τὴη8 ἃ χοὰ;᾽ δηά [Π6Υ δηϊγοδῖθα Ὠἷπὶ τὸ 
6 ῥγορίουβ ἴο ἴμοῖὰ, βαυίηρς, “ ΗἸΠοσίο τὸ μδυθ γσουοσοησοα [ἢ 66 88 8 Πγη8η, δι ΒοΠοοίο ἢ 
ν6 δοκηον]οάχο ἴπδὲ ἴποῖι τὶ ὀχδ θὰ ἀθονο πποσχίδὶ ἡδίαγο. ἢ 

5 Ψοθορἢ 8 ἢ88 ΒΕΓ ᾿ηβογίοα ἃ δ: ΡΟ ΓΒΕ Π]ΟῈ 8 δίοτυ, {πὶ Ηοτγοά, ΒΠΟΥΟΪΥ αἴοσ, Ἰοοκὶπρ πρ, 
ἱνοὰ δὴ οὖ βι1Ὡρ ΟΠ ἃ οογδίη οογὰ οὐοσ Ηἷβ δοδὰ, ψῃΐοι μ6 Πο] ἃ ἴο Ὀ6 8ῃ 6ΥἹ] οπιθῃ. 

Τὴ γαοί 1861 Β6 [Ππ8 ΤΟ]ΑῦοΒ: ---- Ἰπημοἀἰδίο Υ αἴἴοσ, ἢ6 γγᾶϑ ϑοϊζοὰ Ὑ 1} Ῥδ1Π8 ἴῃ 18 
ὈοννγοἾ8, ΘΧΟΓΘΙΔΘΙΥ υἱοϊοηϊ δὲ 1Π6 ὙΘΙΥ͂ ἢγβί, πὰ νγβ σαττίϑα [0 ᾿ἰδ ῥα ]δο 01} 

6 ΤῊ ὙΟΓΙΥ͂ 5816 σΑΠ186 18 αβϑίρῃβα ὈΥ Φοβδρῆιβ, νἱΣ. Βθοδυδο [860 Κίηρ δὰ ποῖ Σ 
Τορτονθὰ ἢ18 ΠαιῖοΓοτΒ, ΠΟΥ τοὐοοιθα {ΠῚ ἰηρίουΒ δα υ]διίοη. 

7 Φοβορῆῃβ ἢ88 ποῖ ἀοβογί θεὰ {Π6 ἀΐβοδβο 80 οἰγουτηβί 41}: ἢ6 ΓοΪαίθδ (μαἱ Ἡογοά ἀϊοὰ, 
ὙΟΓ οὐϊ ὉΥ ἴδο ὀχογαοίδιϊηρ᾽ Ραΐῃ ἱπ μἷβ θονγοῖ8. [Ιλικα βίδίοβ ἰμδΐ ὧδ τσαϑ εαΐεη Ο τρογπιδ. 
ΤΏοδο Πδιτά το 8 ΓΟ ῬΟΓΘΟΠΥ οοπδίϑίθης, ΤᾳΚο χσοϊδίοβ [ἢ 6 σαμϑέ, Φοβορῃυδ ἴΠ6 εἤέεοί οὗ 
.ιἷ8 ἀΐϑεββο; οἡ [Ὧ0 πδίῃγο οὗἩ ψ οὶ (86 Τοδ ΘΓ ΤΩΔῪ σοηδυὶὶ τ. Μοδὰβ Μοάϊοδ βὅδοζα, 6. δ. 

8. 1..88 Οἢ [9 ΑἸ ΘΠ ΕΟ Υ οὗ 186 Νονν Τοδβίδιηθηΐ, Ρ᾿. 8314, 8156. 
9 Το μγοοίβ οἵ 41} τ26 δῦονο ραγιρυ]αγβ ἀγῸ βιαἰοὰ, δὲ ἰοηρτῆ, ΌΥ 1)᾽. Ταγάποσ, ἰπ Ηἷβ Οτος- 

αἰ ὉΠ οὗ [86 ἀοδροὶ Ηἰδίοσυ, μαζὶ ἱ, θοοῖ ἱ. ΟΡ. ἱ. --- οὐκ, νοϊ. 1, ὑρ. 11--31. ϑγνο. οΥΣ 
νΟΪ. 1. ῬΡ. 9--.-.Ὁ70. 40. 

9 Ἐτοπὶ ἴΒ6 σοπάπςοϊ οὗἉ (4}1}1οὸ οὐ [86 οσοαβίοη ἀδβοτὶ θα ὈΥ [π6 ουδηροὶ δὲ [αἰκο ἴῃ Αςἰδ 
αν! 14---16. 100 ΤῬΟΓΠΙ8 “ (ΔἸ οπίβιη ἢ πὰ “ (14}110-}Π|κ0᾽ ἤδνο Ὀθοη ἰηνοηϊοά, δηὰ τὸ ποῖ 
ἘΠΕ ΟΔΠΘΏΕΥ ἘΠΟῸΡὮ ΟΥΓΟΠΘΟιΒΙ ν᾽ υ86ἅ, ἴα ἀδποῖδ πῦον ἱπά βογθηοο ἰο το] ζίοηθ.Ό Βα “τῆδὲ 
᾿ιὸ ἴοοῖ ποῦ δορηίβδηοο οὗἁ [6 σαιι86 νυ ἰοἢ τγᾶ8 Ὀγοῦυρμὶ Ὀοΐοτο πἰπι, ργοοοοα θα ηοἵ ἔτομι ἢἷ8 
βιαρίἀ ἐγ, ἱπάοίοποο, ΟΥὍὨ πορ]ίζοηςο, Ὀαῖ ἔγοπι Ὠ18 δέγίοἑ δά πούθησα ἰο ἴπ6 Ιλοτηδη Ἰδυνδ.ἦ... 
“Τὺ 18. Μ6]1 Κπόνῃ, [Πδὶ ἴπ6 ΔΙ ΓΒ ΟΥἨ το] σίου γΟγΘ δἰ ννΔγ8. ἃ ὑΥΠοῖραὶ ρματίὶ οἵ [6 οᾶγο οὔ 
1η6 Ἠοιδη παρ ϑίγαίεβ δηἃ δοηδῖα; δηα ἃ8 (ΠΟΥ Δ ΤΏΔΗΥ ἰαννθ οἡ ἴπαξ δι} 0] 6οἵ, 80 γγ6 6 - 
αυοπεν σοδὰ οὗ ἐΠποὶγ Ἄὀχοουοη, Τηθ ἔτιθ γοΆ80η, ὙΠῪΥ Ο4}11Ὸ αἀἰὰ ποῖ ἱπίογροδα ἱπ [86 
ἀθαῖγ Ὀτοῦ σης ὈοίΌΓΟ Ὠπη, γα8, Ὀοοδαδο (Π6 δϑηδίθ 8Πη4 ΘΠ ΡΟΓΟΥΒ δα ΟΥ̓ ΥΔΓ]ΟῸΒ ἀδογθοθδ, 
Δηἃ ραγι συ εν (86 τπ6η τοϊχηΐηρ Ομ ροσοῦ ΟἸδιάϊα5, ΑἸ] οννοα (πὸ ΦονγΒ ὀνογγνογα ὑπο Γ 
1Πεἷγ ἀοπιϊπίοη (0 φόγεγη (Ποτηβοῖνοβ δοοογάϊΐηρ [0 {ΠῚ ονγη [Δ Ὺ8 ἴῃ 81} τηδίζογβ οἵ γε ἰσίοη. 
ΤῊΐθ Ὀρίηρ βιιο, ἢ οδίϑοιηθὰ 1ΐ ηρὶ οὗἁὨ Βὲ8 σοχηίδαηοα: ΠΒΟΓΘίΌΓΘ ἢ6 δΑΥ5 (νογθο 15.) . ιοὲΐ 
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Ὀγαίθα ὑΒΠ]Οδορμον β'θηθοδ, ἩἘῸ γοργθβοη δ ̓ΐπὶ 59 ἃ ΠΊ8Ὲ ΟΥ̓ ἃ δυγοοῖ δηᾶ ροϑηΐ]ο ἃ15- 
ἰξοη, δηά οὗὨ το ρΘΠΘΓΟΒΙΟΥ͂ ἀπα νἱτίυ6.1: (σΔ]|}0Ὸ 18 βδιγ]θὰ ὈΥ {86 ουδῃρο ϊοαὶ 

ἰδίοτίδη, ἴῃ ΟἿἿ ἰγδηβίδίίου, (μ6 ἀδρμίῳ, Ὀὰὺ ἴῃ 1Ππ6 ογ ρίηδὶ ατϑοῖ, [μ6 »γοσοπειὼ οὗ 
Αοβδῖα. ὙὍὨὈΘ ΒΟΟΌΓΘΟΥ οὗ [0Κ6 ἴῃ {818 ᾿Ἰηβίβηοα 18 ὙΘΥῪ ΓΟΙΔΑΥΚΑΌΪ6. [Ιἢ (86 ρᾶγ- 
εἰτοη οὗὁἨ [86 Ῥγονίηοεβ οὗ [86 Βοπιδῃ οηρίγο, Μδοθάοηϊβ ἀπὰ Αομαῖα γοῦα αβϑιρτιοὰ 
ἰο {8:6 ΡΘΟΡΙῈ δηὰ βοπδῖο οὗ Εοπι ; Ὀαδ, ἴῃ {Π6 τοῖχη οὗ ΤΙ ογῖαβ, ἸΠΘΥ Τογα, δἱ ἐποὶν 
οττ τοσυσβί, ἰγϑηδίουσθοα ἰοὸ {Π6 ΘΙΏΡΟΓΟΥ. [ἢ ἰδα ταῖσι οὐἁ ΟἸδυάϊα (Α. νυ. σ. 797, 
.Α- Ὁ. 44), ΠΟΥ πΟΥΘ δρδίῃ σοϑίογα ἴο 86 βοηδῖθ, δέον τ Β]οἷ ὔτηθ ρΓΟΘΟΏΒῈ1]8 γγΘΓῈ 
δος ἰηΐο {818 ΘΟΌΠΙΤΥ. ῬΔῸ] γαϑ Ὀγουρης Ὀοίογο Ο81110, Α. ὕ. 62 οὐ ὅ8, οοπβ6- 
ΨαΘΠΕΥ ΒΕ τγ88 Ῥγοοοηβα οὗἩἨ Αοβδῖδ, 88 [ψΚ6 ἜΧΡΓγΘδδὶυ ὕθγπιβ ἢΐπι. ὙΒΘΓΘ '8 Κ6- 
ΓΒΕ ἃ ῬΟΟΌΪ ΔΓ ρΓΟΡΓΙΘΙΥ ἴῃ {86 Ππδπι6 οὗ [86 ργονιηοθ οὗ τ μοι (Δ4]}10 ττᾶ8 ργοσοηδβαὶ. 
ΤΗΘ ΘΟΌΠΟΥ δ ])6οὲ ἴο πὶ νγ88 81} στοθοα ; Ὀαΐ (6 Ῥγοραῦ ἤϑῖλθ οὗ [6 ρσχγουΐποθ 
ὩΤΩΟΏ σ᾽ {86 Ἰζοπηδη8 Μγὰ8 Αὐῇαῖα, 88 ΔρρΘΔΓΒ ἔγοπὶ ὙὩτου8 Ῥαββαρθβ οὗ (86 Ἐοιμδῃ 
Ββῖουιδηβ, δη ἃ ΘβρθΟΙ ΔΙ ἔγοτη ἴΠ6 ὑθβιιοηΥ οὗ (6 Οτεοῖκ σοορταρμοῦ Ῥαυβδηΐαβ, 
ὙΠΟ Ὅ4Γ6 ρσίνθῃ δὖ ἰθηστα Ὁγ ὮΓ. [αγάπογ. ὃ 

11. Ἐᾳυδ!]ν βυγικῖησ πὶ {86 ργϑοθαϊηρ ἰοβυϊ το 65. ἰοὸ {π6 οΥγΘα]- 
ὈΠ1γ οὗἉ {Π6 ΟΝ Ταερβίαμηθηΐ Πιβίοσυ, 18 [ῃ6 ἀρτοσιηθηΐ Ὀούνοοη [ἢ6 
ΘΥ̓ΔΏΡΘΙΙΟΑΙ Ὠἰβίοσιδηβ ἂἃπὰ ρτοίδμπ τυίίουβ, γοϊδνο ἰο [η6 ΒΈΟΤΒ, 
ΜΌΒΑΙ,8, ΑΝῸ ΟΥΒΤΟΜΒ ΟΕ ΤῊΕ «ΕὙἾ8. 

1. Τπὺβ τὐ ὙΠ ἔτοπι Φόβερθυβ, {μαὺ ἐμΠῈγ δηϊογοᾶ (86 ἔγεβθ δχϑγοῖβο οὗ ἐμεὶγ 
ταὶ ρίοι, ἢ ἰλ6 ΡΟΥΤΟΣ οὗ δοσυβίηρ, δΔηα Ῥχγοβθουίηρσ, Ὀαὺ ποῖ οΟΥ̓Ἱ Ῥαςηρ᾽ ΔΩΥ πιδὰ 
ο ἄραι. 1 σομβοαῦθηοθ ΟΥ̓ (818 ρόνγοῦ, ἔθογ ἱιηρογιυποὰ ῬΠ] αἴθ ἴο ὀγυ Ὗ «(6808 ; 
Δηα ὙΠ 6ὴ Β6 οοτηστπδηἀοθα ἰμσθῖν ἴο ἰδκ6 ᾿ἶπὶ δηᾶ οτγυς γ μἷπι, ὑΠ6Υ δα, 71 ἐδ νοΐ 
ἐσιο ει γ0Τ' ιι8 ἰο Ρει ἀν πιαπ ἰο ἀσαίλ. (Φομη χν]ϊ!. 81.) 

2. ΕΣ ΒΟΥ, ἴὉ ΔΡΡΘΆΓΒ ἔγοπλ ῬΆΗ]Ο, τι ἐαδο 8η4 οΟἰδον πττὶΐοσα, δαὶ ὑπὸ ὅ6:ν8 
ἬΓΟΤΕ ἀἰκρογβοὰ Ἰηῦ0 ΠΠΔΏΥ ΠΟ η ΓΙ68 ὈΘΙΌΓα {πα ἀσδιγασίοη οὗὨ 6 γβδ] θη ; ἀπὰ [(υκὸ 
16}18 8, ἴῃ ΑἸ δγοηΐ ραγίϑ οὗ {Π6 Αοίβ οὗ [9 Αροβίῖθβ, ὑμὺ δ] ργοδομβδὰ ἴῃ (86 
δ 5} ΒΥΠΑΡΌρταΒ δὲ Απιϊοοῖ, Ιοοηίαπι, ΓΤ  ββα]οηΐοδ, Αἴἤθηβ, ΕΡμθβυδ, ἀπὰ Βουμα. 

8. Τἢ6 δοοουηίδ, γοϊδιϑὰ Ὁγ 6 Ἔνδῃρο]!ϑἰ8, οὐὔἵ {86 βοείϑ οὐὗὁἨ ῬΒασίβοοβ, ϑαάδάμοθθα, 
4ηἃ Ηρτγοάΐδη8, 88 τ }} 45 οὐ 1π6ὸ ἀσργαυ οὗἉ [86 “ον 88 πδίϊοη, ἰπ ἴ86 {ἰπι6 οὗἁ 
Ομ γιδῖ, δπᾶ οὗ {86 δῃηιρδίῃγ {μαῦ βυδβιϑίθα Ὀοΐπαθη (ἢ6 ΠΑ Σ [8Πη8 δηὰ [86 “608, 
ὥΓΕ 811 οοηβττηθαὰ ὈγΥ ΦοΒΟριιΒ; δηα (6 Εοιηδη τιοᾶα οὗ ἰΓοαύπο ΓΙ ΒΟΏ 6 Γ8 δηᾶ 
στα [γ]ηρ᾽ ΟΥ̓ τα ΠΑ 18) 28 τπϑηοηθα ἴπ {6 Νονν Ταβίαπιθηΐ, 5 Θοστοδογαϊθα Ὀγ {Π6 
᾿οϑ!ἸτοὨ 68 οὗἁἨ Οἴοογο, Ρἰ υἱδτοῖ, δηὰ οὔδοῦ ττὶῦοτβ, γο ἤᾶνα ᾿ἱποϊ θη δ} πιδητιοποὰ 
1.2 Ασροοταϊησ ἴο 1υ[ο᾽ 8 παγταίϊϊνα (Αοἰβ ἴχ, 86.)., (6 ροσβοὴ σῇοπι Ῥοῖου σοϊβοά 
ἔγοτῃ {86 ἀοδὰ δ Φόορρᾷ τδ5 παιηοᾶἂ ΤΑΌΙ 8 ΟΥ ΠΟΓΟΔΒ; δηὰ Ὁ ΔρΡρΘ418 τοι 086- 
Ῥυδβ ἐμαὶ (818 Ὡδ)6 γγὰβ δ (παΐ ὑτα6 ἴῃ σοϊηηοη 86.5 ΤῊ δδη6 δυὐδηρο  ϑὺ το] αἴθ5, 
1παὺ ΠΟ τα γα ἃ στοαὺ ἴδεηΐπο ἰπτουρδουῦ {π6 Ἰδηὰ οὗ Φυάεε ἴῃ [86 σοῖρῃ οὗ {π6 
ΘΙΏΡΟΙῸΣ ΟἸδυάϊῃΒ (Αοἰθ χὶ. 28, 29.) : Φοβορνϑ 4180 τη θῇ {1:8 οδ αμλ ἐγ, τ ΒΙοἢ 

δε π9 } Ὁ δι τοδίϊετβ:᾽ δ γουὺ δοςιιβοὰ (8 πιδη οὗ ἱπ)διΐοθ, υἱοΐθηα, ΟΣ οὐ πιοα 
αραΐηδὲ ἴἢ6 δίδῖα,  που]ὰ τ] πΡῚΥ πανο μοασγὰ γοῦ; ὉΠῈ 1 δΔπὶ ποῖ βθξ ΠΟΙ 88 ἃ μιάρο οἵ 
ὙΟῸΣ τοὶσίουθ ἀιβάγοηςοβ: [686 δσὸ ἴο Ὀ6 τος ῆθὰ διηοηρ ὙΟΌΓΒΟΙΥΟΒ.᾽ Βίβοοθ οῃ ἴῃ6 
Αςί8, Ρ. 55. Οχίοσά οἀϊοη, 1829, Ρ. 55. 

1 “ὁ ΒΟ]οῦδπι ἐδ] ἀΐςογα, ΘΑ]! ΟΠ πὶ ἔγδέγοηι τυ ΘΠ (416 πὶ ΠΟΙΟ ΠΟΙ ῥϑιτίηὶ ἀπιδί, ΘΙ 8Πὶ 
4Π| ΔΙΏΔΙΘ ΡΪ]Ϊὰ8 ΟΠ ρϑίδδβί), 4}18 νυἱεῖα ποῦ ποββθ, ἢος οἴἶδηι (ἡ. 6. δά] δι! Οῃ 611) Οὐ 886. ---- 
ΝόοτΟ οηΐπλ τρουίϑ] πὰ πηΐ ἴδτη ἀπ] οἷΒ οβὲ, φυδπλ ἢἰς οπππίθυ8. --- Ηοο ἀαοαιθ Ἰοοο ὈΪΔη- 
ἀἰε118 ταΐβ γοϑε εἶδ, αὖ ἜΧΟΙ ΑΓΒ ᾿ν ΘΠ Ἶ886 ἴ6 ἸΠΟΧΡΌΤΒΌ 61 νἱγαπι ϑάνθσβιιβ ᾿η81 4 188, 4188 
ΠΕΠΊΟ ΠΟΙ͂ ἴῃ δἰ πιιπὶ γοοὶρίς." 1... Αἥπη. ὅδηδοβ, Ναίαγαὶ, Οὐδὲ, 11. ἰν. ἴῃ φγϑῖ. Ορ. ἴοιη. 
ἶν. Ρ. 267. οἀϊε, Βίροπῖ. ὙΠ Ἰοασποὰ Φομη βοϊάθη, ἴῃ 4. Ἰεῖζοσ ἴὸ Αὐομίβῃορ ὕβῃοῦ, ᾿δ8 
οοἸϊοοϊοα {π6 νατίοτιβ ρβαββασοδ, τ ῖοἢ ἀγὰ τῸ Ὀ6 θππὰ ἰη 186 δπείθηϊ οἸδβϑὶς δα ΠΥ Β, γοϊδνθ 
10 ΟΔ]1|ο. βεϊάδπὶ Ορογα, ἴοπι. 11. ραγί ἰϊ. ο018. 171 δηὰ 1718. 

32 Γαλλίωνος ΑΝΘΥΠΑΤΟΥ ΟΝΤῸΣ τῆς ᾿Αχαΐας. ΑΟΙΒ ΧΥ ΙΝ. 12. 
3 ΤΑ ΠΟΥ 5 ΟΥ̓ ὉΠ Υ, ραγῦ ἴ. ὈοοΚ ἱ, οἰδρ. 1. 8 χὶϊ, --- ἡ οσΚ8, νοὶ]. 1. Ρ. 82, ϑγο. Οὗ 

το ]. ἷ. Ρ. 90. 40. 
4 ΤΏ ἅνουο ποιϊςοὰ ρϑγ συ ]αγα ἀγὸ 1]υδιγαίοὰ, ἐπ ὰ, ΝΟ]. 1Π, Ὧγ. δυο Σ Πδ8 ἰγοδιοα 

ἔπ 6 πὶ αὖ {41} Ιοηστῃ ἴῃ ἢΐ8 Οὐ ἀ Ὁ] ΠΥ, ρατί ἱ, δοοῖς '. σῃηδρίοσβ ἰϊ.--- χ, Ὅτ ΚΒ, γο], ἱ. ὑΡ. 83 
--237. ϑνο. ; ΟΥ̓ νο]. ἱ. ΡΡ. 20---Ἰ 30. 4ϊο. 

δ ΟΝ ϑϑριοϊ]αρίαπη οχ Φόοβορπο δὶ Νουνὶ Τοβίδιρ θη 1Ππδ80 Γαι! 6), ΡΡ. 278, 279. δϑνο, 
ἴλις Βλὶ. 174]. 
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ἴῃ (Π6 ΤΟΌΓΙΝ γοᾶν οὗ ἐμδῦ τοῖστι, Ὀαὺ ταροά ΤΙ ΘΗ͂γ ἴῃ [86 ὕντο [0] Οἱ Πρ’ γ6ΔΓ8 ; 
8ηα ΒΆγ8, {πδὺ ΤΒΏΥ ὈΟΥΒΟΠΒ ἀϊοα [ὉΣ ψαῃῦ οὗ Ἰηϑᾶπ8 ἴ0 Ῥχοσῦγα ἴοοά, ᾧ 

4. ἜΗΝ Ῥδὺ] νγἃ8 ἴδ ζθη ῬΥΒΟΉΘΥ, ἴῃ ΘΟΠΒΟαΌΘΠΟΘ Οὗ δὴ ὌΡΓΟΔΣ πδΙΟΝ ἐμ “608 
δὲ Φεγυβαίθπὶ μδὰ οχοιοα δσαϊηδὺ Πίτα, ἰμῃ6 Βοπιδῃ ἈΠ] ΔΓΟΝ, δοοογάϊηρ ἰο ἴΠ6 τα ]4- 
(οι οὗ μυκο (ἈΑοἰϑ χχὶ. 88.) δϑικϑὰ μἴπι, «γέ ἑλομ ποὶ ἰλαί Ἐφγυρέϊαπ, ιολίολ δεΐοτο 
ἐλ6866 ἀαψϑ (οΥ ἃ βμογί {{π|6 81066) πιαοδέ απ ὨρΤΟαν, απ ἰφαεδέ ομμἐ ἑπίο ἐδδ ιοϊϊάογποδς 
οι ἱλοιβαπά πιο, ἐμαΐ ᾿σεγ πιμγάοτοτδ ὃ «Π ϑαρθυβ μα8 τϑοοσάθα δὲ Ἰθηρία [86 
ἘΓΔΏΒΔΟΓΟΠ8 ΒΟΓΟ ᾿ποϊ ἀθη δ ΠΥ τηθηϊοηθὰ, Πυγίηρ ἴδ6 ρονογημθηὶ οὗ ΕοΙχ, δα 
ὈΟΠΕ Πα ΕΓΕΥ δῦ {π6 {ἰπ1|6 Δ αἀδὰ το Ὀγ [Κ6, 8Δη ρσγρίϊδη, ψὙ8ο ρτοίαπαρα ἴο Ὀ6 8 
ΡῬτγορδοῖ, 16 ἱπῖο {116 ν] τ 6 58 βανθγαὶ πουϑαηα πιθῃ, δπα πλδγομοα ἀσαϊηϑὺ 6 γπ- 
ΒΆΪΘτ), Ὀχγομιϊβίησ τμαὺ {6 τ 8Δ}}18 βμοιϊὰ (Δ}} ἀοτῃ δὖ ἢ18 οοημηαπᾶ. Βυὲὶ Ἐπ Ϊχ 
τΩΔΥ Βοα οὐδ οὐ {86 ΟἿ ὙΠῈᾺ 84 βΞίγοηο ἔογοθ, δπα δἰίδοϊκοα 186 ἱπιροβίοσ, σῶο 
οϑοδροὰ τ 0} ΟΠ]Υ ἃ 8:18}} ρατί οὐ Ὦϊ5 ἃγτῶγ. ὙΏΘΓΟ 18. 8 ΤΟΙΔΡΪΚ40]6 ἀργθοιηθηῦ 
Ὀοίπθοηῃ {86 ΟΠΠΠΙΑΓΟΪ οΥἩ οἰ ο σαρίδίη ἴῃ {Π)6 Αοίϑ δηὰ Φοβορῇυβ. ΤῈ ἔΌΓΙΏΘΡ ΒαυΒ, 
Αγ ἰλοιι ποί τη ΑἹ ΕΟΥΡΤΙΑΝ ἢ ᾿ Οϑορ8 48 ΠΟΤ ΠΘΓΘ πιθηἸοποα [86 ἢδπηι6 ΟΥ̓ {{π|5 
τηϑη, Ὀὰῦ 6818 εἶπαι ΤΗΕ Ἐργρίέϊαπ, Δ ἃ ΤΗΕῈ ΕΟΥΡΤΙΑΝ 2186 ῥὑγορλεί.3 

ὅ. Ιῃ Αοἰβ νὶ, 9. {86 βαογοὰ δἰβίουϊδῃ “" ϑρθακβ οὗ ἃ βυπασορὰ δὖ Ψογυβδίοση 
Ῥεϊοπρίηρ, ἴο 8 6488 οὐὗἨ Ῥϑύβοῃϑ τ βοτὰ 6 0818 Λιβερτῖνοι" (1π Οὰν νϑυϑίοῃῃ τοπάογοά 
ΤΛΌΘΓΕΠ6Β), “4 ἴοστ ὙὩ ἢ 18 ον ἹἀθΕγ (86 βαῖλα 1} ἴ86 1,αἰίη Ζιδογίπὶ. Νον, 
ὙδίουοΣ τηθδηΐηρ γὁ6Ὸ Δχ ἰο (18 πογὰ ((ὉΓ ἰὉ 18 νυϊουβΥ ΘΧΡ] δἰ 64), -- ὙΒΘΙΒΟΡ 
Ἧ6 ὉΠΟοΣβίδπα δια πο ραύθα 514 ν068 ΟΣ {Π6 80η8 οὗ οἸηδηοὶραίθα 518 }0υ68, ---- [Π6Υ τασδὶ 
ἰᾶανὰ Ὀδοη {ππ6 8β᾽ανϑϑ ΟΥ̓ {86 ΒΟη8 Οὗ βίανοβα ἰο Ἐοιηδη τηλϑίο 8: Οἰβου 86 {86 1,δ0ἰπ 
σπορὰ, Ζιδογεπὶ, πο ὰ ποῦ ΔΡΡΙΥ ἴο ἐδοηι. Τμαῦ διηοηρ ΡοΥβοῃ8 οὗ 1818 ἀδβοσιρίοῃ 
{ΠΟΥ ΘΓ ΠΔΗΥ αὖ ΠοπὶΘ ὙΠῸ Ῥγχοίοββθα [86 «6188 Σοὶ σίοη, ΒΘ ΟΡ 8] ανθ8 οὗ 
9618} οΥἱρῖπ, ΟΥ Ῥτοβαϊ γίθθ δ τη 58 0η, 18 ΠΟΙ Πρ ὙΟΤῪ ΘΧΙΓΔΟΓΪΠΑΓΥ. 
Βαϊ (δαῦ ὑπο βῃουϊὰ ἴανθ Ὀθθῃ 80 ὨΠΔΘΓΟΙ 8 δὖ 6 Γβ8] 6 πὶ 88 ἰὼ ὮανΘ ἃ ΒΥπαροόρια 
ἴῃ ὑμδὺ οἱὔγ, Ὁ. [ῸΓ ὑμοῖν ῥδγ ΑΓ 86, ἈΡΡΘΑΙΒ δὖ ᾿δαϑὺ ο Ὀ6 τότ {8 8ῃ ταὶροὺ Ὀα 
Ἔοχρϑοίθα. ϑοιηθ οοϊημθηίδίογβ, ὑμογθίογο, ἤν βυαρροβοὰ (μδὺ (μ6 ἰσστα ἴῃ α1.68- 
(ἰοη, ἰπδίθαα οὗἁὨ ἀφηοίηρ οπικηοραῖθα οπίδη βανθβ, ΟΥ {16 8008 οὗ ΒΟὮ ῬΘΥΒΟΏΒ, 
Ἧ28 8ὴ δ ]θοῦνο Ὀσδοηρίηρ ἴο {86 πδῃλ6 οὗ βοῖηθ (ΠΥ οὐ αἰβίτιοῖ ς ἢ} ]6 Οἵδοτγα, οἱ 
ΤΊΘΓΟ οΟπ]θοίαγα, πᾶν ῬγΓΟροβοα ἴο δ]ῖθν {86 ἴοτπι ἰἴ861. Βαϊ {86 Ὑ80]6 Σου Υ 
8 τοαπιογοὰ ὈΥ 8 ραβϑβᾶρα ἴῃ {86 βοοοπὰ ὈοοΪϊς οὗἁὨ {π6 “ Αηπαΐβ οὗἁ Τδοϊτπ8βὃ ς" ἔγοπι 
ὙΓΒΙΘΝ Ὁ ΔρΡΡΘΆΓΒ (Πδί [86 ῬΘΥΒΟῚ8 βοπὶ {παὺ ἢ βύοτίδη ἀ βου 068 88 θοίηρ ᾿δογίἐπὶ 
ξεπογίκ, διὰ ἱηξδοιοα (18 6 04118 10) τ 10} ζυτοϊ σῃ ---- (μδ΄ 18, τ 8 “60 018}} --- ΒΌροΓ- 
8ΠΠ1|0Π|, 66 80 ὨΠΙΏΠΘΓΟῺΒ ἰη [86 πι6 οὗὨ (6 Θπροτοῦ ΤΊ υῖα8, ἐπα ἴοὰΡ ἱδουδαπὰ 
οὗ {Π6πὶ, το ΤΘΓΟ ΟὗὨ δρ6 ἴ0 ΘΑΥΓΥ͂ ΔΓΙΏ8, ΘΓ δϑηΐ ἴο ὑΠ6 ἰβἰαπὰ οὗἩ δγαϊηΐδ; δηὰ 
{πα 4}} (86 γοϑὺ οὗ ὑπδπὶ τοῦθ ογάδγοα δἰϊμον ἴο σθηοῦηοα {ποῖν το] σίοη ΟΡ ὑο ἀδρατγὶ 
ἔγοιλ ΠΥ Ὀοίογα ἃ ἀδύ ἀρροϊηϊοα. Τἢΐ8 βίδιθιηθηὶ οὗ ΤἘδοϊζιβ 185 ΘΟμβγτηθα ὮΥ 
ϑαθίοηίιβ 4, γ]|.0 τ ]δίεβ {μαὺ ΓΙ οτίυθ ἀἸβροβαὰ οὗὨἨ 86 γοιῃρ' τηθπ δηιοηρ [μ6 6 ν8 
(πη δ Βοτλα (πον ρτοΐθηοα οὔ ὑπο ῖγ βουνίηρ ἴῃ [Π6 ψ818} 10 ῬΓΟΥΙΠΟΘΒ οὗ δῇ ἘΠ- 
ΒΟΑ ΠΥ οἰ πγαΐθ ; δηὰ ὑπδὲ μ6 Ὀδηϊβι θα ἴγοπι {{π οἱ 411 {π6 τοβὲ οὗ (μδὺ παίϊου, οὗ 
Ῥτοβοὶ γίββ (0 ἐβδὲ το ρίοπ, ἀπᾶάθν Ῥθῃϑ]υ οὗὨ Ὀδϑὶπρ σοηἀοτηποα ἴο ΒίαΥΣΥ ἴον 116, 
1 1Πογ αἸὰ ηοῦ σΟΙΩΡΙΥ͂ πῖι ἢ} 818 σοιμιηδηβ. Κ}Ὼ ὁὰπ ΠΟῪ {βογθίΟγα δοοουηΐ [ὉΣ 
186 πυιλθοῦ οὗἉ 1,10ογηὶ ἴῃ Ψυάερα, δὖ {86 ρογιοά οὗὨἨ πϑιοῦ ΓΚ τγᾶϑ βρϑαϊκίηρ, 
ὙΓΒΙΟΒ 8 δρουΐ ἤἤθθη γϑαῦΒ δον Πα ῖν ὈδηΙβμιοηῦ ἴγομι Π{8]γ. 

11. Τὴ ΟΗΑΒΑΟΤΕΕΒ ΑΝῸ ῬΌΚΒΌΙΤΒ ΟΕ ΤΗῈ ΗΒΑΤΗΕΝ 
ΝΑΤΙΟΝΒ, ἩΓΏΊΟΝ ἀγὸ πο ἀοηίδ}}Υ ᾿Ἰπἰγοαυοοα 1ηἴο {πὸ Ν᾽ Τοδίδιηθηΐ, 
ΔΥΘ ΘΑΌΒΔΙΥ σογγορογαίθα ὈῪ {Π6 ὑοδίϊπηοπῖθβ οὗ ργοίδῃβ τυ ῦθυβ. 

1, Τὸ ἀπΠίρσοηι ἱπνοβι ραύίοη δηὰ ρυγϑαΐῦ οΥ̓ πβάομι ἰοστηϑα (Π6 ρΟΏΘΓΑΙ ΟΒΑγδοὶ Ὁ 
οὗ τὰ6 ατθοῖβ. 

Ἔμπυ8. 1.41 ἀθοίαγοβ, --- δα Ογοοῖς δοοὰ αὐἴον ιοϊδάοηι (1 Οὐον. '. 22.) διὰ {19 
δοσοουῃῦ ΟὗἁὨ ἔπθπὶ 8 ἈΠΙΡΙΥ αὐἰῤαβίθὶ ὉΥ 411 {π6 δυΐβοῦβ οὗὨ {μοβ6 {ἰπλ68, τὺ ἰαἸκΘ 
Πούο6 οὗἁὨ {μοῖρ δυϊγ τὼ (86 ου]εϊνϑιοη οἱἁ ῬΒἢΟΒορἢν πηὰᾶ 1 ογαΐατο. Νοῖῦ ἴο 
ΤΑΌΪΕΙΡΙΥ ὉΠΗΘΟΘΒΒΆΓΥ ον άθποθ, Ἧ6 ΤΏΔῪ ΤΟΠΙΑΤΙς, (μδὺ ὑΒ6ΓΘ 18 8. ραϑβαρα ἴῃ Ηδχο- 

λ Απὶ, δαά. 110. χχ. ς. 2. πε, ἀπὰ ἐα. δ. 8ὶ 2. 
5 Ταγάῃοτβ Οὐ 1} 7, Ῥατὶ ἱ. θΟΟΚ ἰϊ. ομδρ. υἱἱ, Ὑ͵ότΚϑΆ, νοὶ]. 1. Ρρ. 414---419. ϑνο. ; 

ΦΥ͂ γο]. ἱ. ΡΡ. 2325----228. 410, 
5. ΛὨμαὶ. 110. ἴϊ. ς. 85. Βρ. ΜαγΒ}} 8 Ιβοίαγοβ, Ρασὶ ΨΊ. Ρ. 70. 
4 Τὰ Τίθοτίο, ο. 86. 
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ἀοΐξι8, τί οἱ ταοβί βίσοη σἿ Υ οοΥτοδογαίθβ Ῥδι}}8 σμασγδοίον οὔ ἔβθ. Ηδ βαγα, δαὶ 
16 ῬΘΙΟΡΟΠΘβ18Π8 “ δῆσαι ὑμαὺ ΑΠΔΟΙΔΓΒ1Β 1788 δοηῦ ὉΥ {μ6 βγη τη ἢ ἰηΐο 
τνϑθος [ὉΓ [86 ΘΧΌΓΘΒΒ ΡΌΓΡΟΒΘ οὗ ἱππιργονίηρ Εἰ Πι86 1 ἴῃ δοίοποθ; δηὰ {86 δαἀᾶ, ὑἐμαὺ 
δὲ ἢΪ8 τοϊασῃ 6 ἱπίοστη θα ἢ}5 ἜπιρίοΥον, ἐλαέ αἴ ἐλ6 ροορίε οὗ Ογεθοθ τρεγὸ οσοιρὶοα ἐπ 
δοϊδηἑ ῆο Ριγδιιϊέδ, ὁχοορέ ἰλθ Ζιποραοπιοπίαπα.᾽ ἢ ἴς 118 σοῆθΓΑ] Ομαγδοίον οὐἩ (ἢ 8 
Οτσθοκϑ ἔπ γ6 ἃΓ6 ΤΩΔΩΥ͂ Δ] βίο ἴῃ (6 τσ ηρβ οὗ δι]. Ἧς ἸηΌΓπ8 8, [Βα ὑπ 6 
τοραγάδα τ1Π6 ΟἸχιβείδη ἀοοίτη6 τ Ὴ 0} δον ογοῖρη σοπίοτηρί, 88 “οοἰϊεῆπόε5, Ὀδοδυβο ἰδ 
ψ88 ποῖ ΟΥ̓Δ ηἰοα τι} νυ βάομι οὗἩ ψογάβ, δπὰ τιν (πα ρογοβ δηὰ ἤονογ οὗ ἃ 
ὙΔ]Ὲ πὰ ΒΒΟΝΥ τῆδίοσῖο ; δηα ἢ6 ὈΓΡΘΒ [18 ὙΘΤῪ ΟἰἸΓΟῸβίϑηο 6. 85 8 βίρτδὶ ὑσοοῦ οὗ 
86 ἀϊνίπο γαῖ δηὰ δι βου! οὗὨ ἴῃ6 ΟὨ τ βείδῃ τεϊϊσίοη, (μαὲ 1 πηδὰδ ἃ σαρίἃ δηᾶ, 
ἔσιατρμαπί ᾿ἰὰς τβαι ἴῃ ἴ.6 ποῦ], δηὰ δυθὴ διηοῃρ {818 ΨΟΥῪ γοῆποα δηᾶ ὈΒι]οβο- 
Ῥδῖσαὶ ρϑορῖθ, ἰβουρῃ ἰοία!]ν ἀϊναβίθα οὗ 411 ἱμοβα βιυάϊοα ἀδοογαιίίοηβ τὶς τ ὨΙοἷιϊ 
ΚΘΙΡ ΒΟνΟΥ Δ] βοθθιηθ8 ΟΥ̓ ΡὨἢΠΟΒΘΟΡΌΥ ΟΓΘ 80 1Π4 8 ΥἹου ΒΥ οι 6} 1536, Τῆυ8 6 
1618 με ΟοΥϊπἰμΐαπδ [δῖ πβθη μ6 ἄγβὶ μι ] βμ6α ἐπ (χοβρβὶ ἀτηοπρ ἐμ δι, ἢ βιὰ 
ποῖ ἴο ογῃδιηθηῦ δ ὈΥ͂ οἸεράπος οὗ ἀϊούϊοπ, ΟΥ̓ ὈΥ {Π6 ΑἸΒΡΙΑΥ ΟΥἁ ΒΌΡδγίοσ υίϑάοπι 
ἴον ἢ γγδλβ ἢ18 ἄχοα ἀοίοστη πο ἴο αἰ80]αἱπὶ αἰ Κηονίθαρσο δηηοηρ ἐμ 6Πὶ, ὀχοοθρὲ 
(Π6 Κηον]οάρε οὗ “681 Ομ τῖβὲ δηὰ 18 οττιο! βχίοη ; ἐμοῦ ἢ Δρρδασοὰ δπιοιρ (μι 6πὶ 
ἴπ σοῦ δηὰ αἰ οποο, ἰῃ 8 ῥἱαΐῃ, ἀΡ 1658, δηα ἀπαϊβρυΐβοα ἸΔηΠΟῦ; δηὰ ἐπα 
153 ΡυΌ]ς ἀἰβοουγβοβ αἀἰὰ ηοῦ ΓΟσουλπηδηὰ {ΒοτΏβοῖνο8 ὈΥ ΔΩΥ οἰδογαΐα Ῥογϑιυδϑῖνο 
αιῖβ οὗ Βυπιδῃ οτυάϊξίοπ, θυΐ γογΘ σοπῆτγτηθα ἰο ἴποπὶ Ὀγ βρίγιῦυα] αἰ Π8 δπὰ ὉΥ 
ΤΑΙΤΒΟΪΟΒ.: 80 ὑδαὺ {μ6ὶ} οοηγνϊοίίοη οὗ {ῃ6 ἰγ } ΟΥ̓ {Ππ|Ὸ οιροὶ ἀἰὰ ποὶ δβίαπά ἰῃ 
Ἰοδγηθα δγρτιπιθηΐθ ΡὮ:]ΟΒΟρ ΟΠ} Οχργ β86α, Ὀμὲ 1η {116 ρόνοῦ οὗ ἀοα.3 

2. 18 τορσαγὰ ἴὸ {86 τδεειχτα ἴῃ Ῥαγιϊουϊαν, ῬδὰΪ σοργθβθηβ {Π6 Δ ἃ8 νΟΤῪ 
ἀονουῦ, στοαιὶν δἀαϊοιοά ἰο ΤΕ ΕἸΟΝΕ Ῥγδοίίοθϑ, δη ἃ Θπ γον ἀδνοῖοα ἴο {Π|6 σογβῃ 
ΟΥ̓ (π6 πιυ εἰ ρ οἱ γ οὗὨ ἀοἰε169 ποῖ ΠΥ μαὰ τοοοϊνοα ; δηὰ μα ἔδίκοβ ποίϊοβ ἐμαὶ 
ἐοῖν οἰ τγλβ [1] οὐὗὨ 18015. (Αςίϑ χυὶϊ. 22, 28.) 

Τὸ (86 οοττθοίηοϑβ οὐ {118 ἀδβοσιρίίοη οὐ 86 ΑἸΠοηΐδη σμδγδοῖεν 41} δηξίαυ 
ὈΘΩΓΙΒ ἰο5.ἸΠΟΠΥ͂ ; δηα {παὺ {Π6Υ δαορίοα [86 ροΐϑ οἷ 41} παίϊοπβ, δῃηὰ οσοχάβα ἰῃΐο 
ἘΒΟῖΓ σδρ104] 41} {π6 αἰνη {168 οὗ ΤΠ 6 ἰθη Κπονη που]. ὙΠΘΙΡ βίγθοίβ 6 ΓΟ ΘΠ ΌΙ- 
ἸὈοτγοᾶ π|} βίδίιοϑ, 80 ἐπαξ 10 τῦῦϑ βα1ἃ ἰὸ Ὅ6 Θαϑίθῦ, αὖ Αἰμθῃβ, ἰο ἢηά 4 (ἀοΐ ἤδη ἃ 
τωδη.Σ ῬΤδα δοοουπὺ ρίνοη οὗ 6 ΑἸΒοηΐη8 Ὀγ 56. [μ016, -- (δ αἱ ἐλ Αἰδλεηπίαπε 
απ εἰγαηρεῦς τυλὶοἡ ἰσοῦὸ ἴῃ ἰλοῖν οἷν δρομΐ ἰλοὶν {πι6 ἐπ ποίλίπρ᾽ οἶδε, διιῖ ἰο ἰοἷϊ ογ' δαν 
δοηιδ ποῖῦ (λίπρ (ΑοἰΒ χυὶϊ. 21.) - 18 ΘΟ ττηθα ὈΥ {Π|6 ὑδδυϊ πη ηΥ ΟΥ͂ ΠΟ Π ΟΊ ΒΘ Π68 4, 
ψεΐο ἀσβουῖθ68 {Π6πὶ 859 Ἰοἱἰοτίησ δϑοιῦ δηὰ ἱπαυτῖηρ' ἰὴ [86 Ρ]δοο8 οΥ̓ ρυ ̓ς τοβοτί, 
ΠῚ νρνὰν οἶς ΔΩΥ ΠΕΡ [Δ᾽ 0} 16}18 ΡΆ5868 ἃ 8᾽11118 Ὁ ΟΘΏΒΌΆΓΟ Ὁροὴ ἴη6 ατοοκβ ἴῃ 
ΘΏΘΓΑΙ. 

Ξ 8. ΤΠ6 ρΌΠΟΓΑΙ σμδγδοίου οὗ (6 ΟΒΕΤΑΝΒ, ποίϊοθα ἴῃ Ῥδ}}}5 ορίβι 16 ἰο Τίϊαα, 8 
οοπῆγιμοα ὉΥ {μα ἰα5ὉΠΠὩΟῺΥ͂ οὗ Ἀπιϊαυγ. 

ΤῊΟ Αροϑβίῖς, τυϊτηρσ ἰο ΤΊτα8, τ δο ἐμὰ Ὀθοη ἰοῖς ἴῃ Οτοίο ἴο γοσυϊαίθ (ἢ 6 αἰ Γ8 
οὗἨ 1:6 ΟΠ τ βυδη οἰυτοῦ ἴπ ἐμ δὺ ἰδἰδη, σΟτΏ 0181 }8 ΟΥ̓ ΠΊΔΏΥ ΕἸΕ ΝΣ ΒΡ Σ 6 ἰῃ6ΓΟ, -- 
ππατν πηγιΐν απᾶ υαΐπ ἐπίμογε απα ἀδοοίΌοΥα, τολο διδυογί ιυλοῖδ ἀοιδδ5 (οΥ ἴλτα1}168), 

1 Ἡοτοάοίμπ, 110. ἱν. ὁ. 77. ἴοτῃ. ἱ. Ρ. 277. Οχοῃ. 1809, 51 (ον. ἰ. 1---Ὁ. 
5. Ὅτ. Ηλσνοοά β [ηϊγτοἀποίίοη ἴο ἴΠπ6 ΝΘ Τεβῖ. γο]. 11. Ρ. 69. 
4 ΤΒο ρῥβϑδββαρὸ οὗ Ποπγοβί 68 δῦονο αἰ πἀ θὰ ἴ0 ΟΟΟΌΓΒ ἰῃ ἢΪ5 ἢγβέ Ἥγδιοπ δραϊηδὲ ῬὮΠΠΡ 

κίηρ οὗὁἨἁ Μδοοράοῃ, δηὰ ͵β τιοϊσθὰ ὉΥ 1οπσὶπ8Β (δεοῖ. 18.) 48 8 ἤπο βρϑοϊπηθῃ οὗ ἴδ υ8ὸ οὗ 
ἑπέεγτοσαξίοπα ἴῃ ἴΠ6 810]1Π|6. ---- “8. ἰϊ,᾿ ΒΔΥ8 18:6 ΟΓΔΊΟΥ, --- δ 18. 10 γοῦΓ 8016 Δι ΐοη ἴο 
ὙΠῸ ΘΓ τὨγουὴ [86 ῬΌὈ]}ς ῥἴδοσθα, ἐαο ἐπσμίσγίπο 0 ἰδὲ οἰλεν,"  τπιλῦ ΝΈΤΥΒ ἢ Οδη δΔῺΥ 
ἐπίπρ 6 πιοῖα πεῖσ, ἤδη τἴμ6ὲ ἃ τχδη οὗ Μδοδάοῃ βῇοι ἃ σοπαῦοσ [6 ΑἸ οπίδηΒ, δη ἃ ρῖνο ἰανν 
ἴο ατοοςοῦ ἢ --- (Οτδίοτοβ ἀγροὶ, 8 Εδίβίκο, ἴομῃ. ἱ. Ρ. 43.) Τονναγάβ ἰδ οἷοβα οὗ 1)οτηο- 
ΒΙ ΒΟ 68᾽8 οΥδιΐοη οἡ ῬΉΠΠ ΡΒ 1οἴἴοσ ἴο [6 ΑἸΒΘΗΐΔ}8, [86 ΟΥΔΙΟΥ͂, Βρεα κίης οὗ {Π6 δσορεδοβ οἱ 
ῬΒΙΙΡ, 888 186 [Ὁ] ονγίηρ, Ραββδᾶρο:---- ον ἰ8 ἰδ 1πᾶι, ἴῃ (86 ἰδἴο νγᾶγ, 18 ἈΥΓΠῚΒ ἢδἃ βαοῃ 
δαρογῖοῦ [οτίπηοῦ ΤῊΪ8 18 10 ὁδιβο (0 γ 1 ψ}}} βρεδὶς σι ππαἀδαηίοα (το οΠ}), ἢῸ ἰακο5 
(ς δε! ὨἰτηΒ6 1; ΘημἀΠΓΟΒ 118 (0118, δη ἃ ΒΠδτοΒ 18 ἀρ γ8Β; 0 ἔβυΥοαΓΔΌΪΟ ᾿ποϊἀδης ΘπΟΔροΒ 
πηι. ὙΏΙ16 το (ἔογ ἴΠ6 ἐτυὰὰ τησδὺ ποῖ Ὀ6 ὁοπορϑὶ θα) ατὸ οοηῆποα ὙΠ Π1Ππ ΟἿΓ νγ4}}8 ἴω 
Ῥογίδει ἰηδοιἑνίιγ, ἀοἰαγίης, δηὰ νοϊηρ, απὰ ἐπφμίγίπῳ πὶ ἰλὲ ριειδίϊο ρίαξεδ, ιολείλεν ἐἦόγα ᾿ς 
ΑΝΥ͂ ΤῊΙΧΟ ΝΕῪ ἢ ΟΔΗ 8ΠΥ (Ὠΐηρ ὈοίίοΥ ἄσβοσνο [6 Πδιη6 οἵἨ πεῖ, [ἤδη {παὶ ἃ ΜαἼσοάοπιδη 
δου ά 1τιδ}}} ΑἸΒοη8."---(ἬΙὈἱά. ΡΡ. 156, 167.) ΤὨ6 τπιοάογῃ ΑἸΠΘΗ ΔΒ ΓΘ Ποῖ 1688 ἰπαιι}- 
δἰτῖνο τῃδὴ (Ποῖγ δῃηοοβϑίοσβ. 366 8} ἰηβίδποο ἰῃ Μγ. Ηυρηο8᾽8 ΤΊδν 8 ἴῃ Κ᾽ οἶγ, δια. νο]. 1, 
Ῥ. 806. 

5 ΤΟΥ 816, β8γ8 (8 ῬὮΣΟΒΟΡΉΟΓ, στοδιὶν δἀαϊοιο ἃ ἴο που Υ, ῬοΓρΟΙΠΆ}}Υ7 ταππίηρ; 
αὐοπί, ἴτοπι οὴς ὈΪδοθ ἴο δῃοίμοσ, ἰῇ ρπγβιῖς οὗἉ ἱϊ, ---- Πβί80]10, δηὰ πθιουῦϊ θα] Ἰαοῖ. [Ιατὰ- 
Β] οἢπ8, 1)9 Μγϑιογί!8, βοοῖ, νἱ}. ὶ δ. 

Μ4 
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ἐεαολίπρ ἰλίπρε ιυλὶοὐ ἰλεν ουρσλέ ποῖ, ον Μἰέλν ἵμονο᾽ 9 δαῖε (Τις, 1. 10,11.) ; ἀπ μι 
αοίεβ (12.} 186 [Ὁ]Πονὶηρ νϑγβ ἔγοιῃ οη6 οὗ ἐλεπιβοῖσθβ, α ργορλεί οΥ ἐλοῖν' οιση, υἱζ, 
Ρἰπιθηι 68, ὙΠῸ τᾶ 8 Ογεΐδῃ ροθῦ, δῃὰ πΒοδῈ τσὶ ἶἷηρ8 ΓΘ ὈΥ (86 δηοίδϑῃί 

ἰοσιθὰ ΧΡΗΣΜΟΙ, ΟΣ ογαοῖΐδ8, 

Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται, κακὰ ϑηρία, γαστέρες ἀργαὶ 

ΤῊ ροπαγαὶ ἱμιροχὶ οὗὨ ΒΟ ραββασα 8, ἰμδὺ ἐδ6 ΟὙδίαῃδ τόν αἰισανϑ α ζαἶθ6 Ῥεορῖο; 
απά πιϑὰ ΠῚ ἐλεὶν ολαγαοίοτ' ἐλ Ὑσύδεν ΟΥ̓ (λό ιοϊϊὰ δϑαϑέ ιοϊέλ ἐΐε ἜΡΟΝ ̓  ἄρα 
ἐϊοαίο οπθ. Ὑ8μα οἰγουπιϑίδηοαβ οὗ Ῥϑυ 8 βίυ] ησ ΕἸΡ᾿ θη 68 ἃ »γορλοί 18 Βυ 8] οἰ ΘΕΟΥ͂ 
Ἔχρί αἰποὰ ὈΥ (86 [κοῦ οὗ [86 νγογάβ ροοέ δῃὰ ργορλοί Ὀρϊηρ οἴϊθη υδοὰ ρχομιϊβουουβὶ 
ὈΚ 186 ατδοῖκβ απ Βοπιδηβ,---ῬΓΟΘΔΌΪΥ Ὀδοαι86 ΟΡ Τῦεις Ῥγοϊθηἀρὰ ἰο Ὀ6 ἱπβρὶγ 
δηὰ ποῦ ὈΥ 8οιὴθ Ὀα6]θνβὰ ἴο Ὁ6 8ο.0 ΤΒ6 Αροβί]θ δα 8, (μαὺ [86 ὑδβιπιοηγ οὗ ΕΡὶ- 
ταθηϊάθβ 8 Ὀυὺ ἴοο (Γπ6, --- ἐλὲδ ιοϊΐι688 18 ἔγιθ. ον ἰχὰθ [86 ἢγβὶ ραγί οὗἁ ἴδ 18, 
ὙΠῸ γτοβροοῦ ἴο {δ ῖν ἀθοοὶδ δηὰ ᾿γίηρ, [86 ζ0]ονίης [Δοἰ8 ν}}} αἰεί. Ετοι 188 
ἴπη6 οὗ Πρπίαε, [16 ᾿ἰδἰδηὰ οἵ Οτϑίθ νγ88 τοραγαβα 88 (86 βοθηβ οὗ βοοπβ. Μδηγ 
δῦ ΟΥΒ δίδτηι {Ππαΐ, 88 ἃ ρθορίθ, 118 ᾿πμα ἰδ }8 Ῥ ΘΓΘ ἰπίΆμπλοιιδ [0 Υ {861 νἱοϊδίίοῃ οὗ 
ἐγρυς ; δηὰ δὖ ἰδησία {μον ζαἰϑαμβοοα Ὀδοδηλθ 80 ποίοτίουβ, ἰδὲ Κρητίζειν, ἴο ογοἴΐδ6, 
ΟΣ ἰπιϊίδία [6 ΟΥθίδηβ, γγἂϑ ἃ ῬΡΥΟΥ ΟΣ ὉΪ8] ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῺ ΔΙ ΟΩρ ἴῃ6 δηοίθηςβ [ῸΓ ΨΥΙΝΟ. 

ΤΥ. ΤῊΕ ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΕΒ ΕΥΕΝΙΒΗΕ. ΒΥ ΨΧΕΜΙΒῊ ΑΡΥΕΒΒΑΒΙΕΒ 
ΤΟ ΤῊΕ ΝΆΑΜΕ ΑΝῸ ΕΆἈΙΤῊ ΟΕ (ἫἪΒΙΒΤ ΑΕΒ ἘΠΕΤΗΣΞΕ ΟΟΒΒΟ- 
ΒΟΒΑΤΙΟΝΗΕ ΟΕ ΤῊΒ ΝΕῊῪ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ. 

1. Ὑμὺϑ ΦόΒΕΡΗΙΒ, --- ἴῃ 8 ραβδᾶρα οὗἁ δ18 “6 ννιδῃ Α π ϊαυ 168, 0 (86 Ορροβο 
οὗὁἨ ΘΟ νυ βυ ΔΏ ΠΥ (απ Ό6 ὕο ταβίϑὶ 18 ἔΌΓ66} αν, ΘΟΠΊΓΑΓΥ ἴο 4]} ουϊάθηοθ, δ γπιοὰ ἴο 
86 ΒρυγίουΒ, ---- ὈΘᾶτθ ἐπ ΤΠ] ὑδβυ ΔΟῺΥ ὕο ὑπ Ομαγδοῦου, τΐγδοὶθβ, δηὰ ἀοο- 
υχῖη68 οὗὁἩ 6808 ΟἸγταί.3 

«Αἴον σοϊδιίϊηρ ἃ βοἀϊίοῃ οὗ ἴδ6 6718 δρϑιηβίὶ Ῥοῃίϊι8 Ῥ᾿]αΐα, τοι {86 Ἰαἰΐον Βαὰ 
406}16ἃ, Βα 84γ8,--- “ ΝΟῊῪ {Β6γ0 νγαϑ δοοιΐ {818 {ἰπ|6 }6β8, 8 τῖδα πηδη, ἰδ ἰὺ ὍΘ 
Ια Ἢ] ὑο 6811 Ὠΐπὶ ἃ τηϑῃ ; ὍΣ Β6 ΡΟΥΘ ΤΩΒΩΥ͂ ἩΟΠΩΟΥΓ] πουκβ. Ηδ τγᾶ8 (86 
ἰοῦ ον οὗὨἨ βυο ἢ πιθῃ 88 σϑοοϊνοα [86 ταῦ] ἢ ρίθαϑυσο. Ηθ ἀγονν οὐοῦ ἴο Βα 
ΤΩΒΩΥ͂ ΟΥὗἨ (86 9678, δηὰ 4180 δὴ οὗ (Π6 (ἀβηῦ]68. 718 τοα8 ἰδ Οὐγίεέ (ὁ 
Χριστὸς οὗτος ἦν). --- Απᾶ ποη Ῥ᾿]δῦθ, δ (6 ἰπδυϊφαιίοη οὗἉ {Π6 ρυϊποῖραὶ τηθη διποην, 
ι.8, δὰ οομάἀαπιηρὰ πἴτα ἴο [86 σγΟΒ8, {Πο86 80 δα Ἰονϑᾶ ᾿ξὰ ἔοι 6 ἢγϑβὶ ἀϊὰ πος 
Ο6Ά88 ἴ0 δάμογο ἴο Βίτω. ΕΌΓΡ ἢ6 δρροαγθὰ [0 ἔπιθι αἰϊνθ δσδίη, οῃ {μ6 {τὰ ἀΑΥῪ ; 
{86 ἀἰνίπ ρυορμδϑῖβ Ββανὶηρ ἐοσοίο] ἃ {8686 δηὰ ἴδῃ ἰμβουβδηᾶ οἶμον ποηάογα] ἐππρϑ 
ὈΟΠΟΕΙΠΙΣΙ δ. Απὰ {πὲ {ρα (ΟΣ 8600) οὗ ΟΥἸβ. 1805, 80 πδιηρα ἔγοσῃ ᾿1π|, βι 858 
[0 {}}18 61Π16.᾽} ᾿ 

2. Το ΤαΑιμυν8, ἰδβουσὴ Ὀϊοπᾶάοα τὙῖϊπ τηυοΐὶ ΓΔἸδοβοοα δηὰ Ἡ ἢ τηδ]οἰουβ ἴη- 
ΒΔ ]ΟῊ8 Ἔξ Πρὶ εδὺ8 ΟὨγὶδὲ, τοῖον ἰ0 Ἀ18 παυ 1, τοῖδία 18 ᾿ΟΌΣΠΟΥ ἱἰπίο Ἐσγρί, 
δὰ ἀο ποῖ ἀδῃγ ἰΒαὺ 6 ρουίοσιηθα πΠυπιθγοὺβ οἰ θη ΠΣ 8668. 

Βαυΐῦ [Π6Υ̓ ΔΟΒυΓΤΑΙΪΥ ἈΒΟΣῚΡ6 μ6πὶ ἴο Ἀ18 Ββανίηρ δοααϊγοα {π6 τίρῃῦ ργοπυποίαδἰΐοη οὗ 
186 Βαμα δρθοσοϑῆ, ΟΥὁ ὕδ6 ᾿Π6 ΗΠ 016 Ὥδτιο οὗ αοά, τ βίο ἢ (ἸΘῪ 887} 86 οἷδπᾶθβ- 
{ἰ|Π6}γ βίοἱβ ουαῦ οὗἨὨ [86 ἰθίηρ]6 ; ΟΣ 867 ἱπιραία ἰξ ἰο ἴ86 τηδρὶο ἀγίβ, ἰοῦ Βα Ἰοαγης 
πῃ Ἐσγρί (γΒαποο [Β6Υ αἰῆγηι ὑπαὺ Β6 Ὀσουρμῦ ἔποπὰ, μανϊὴρ ἰπβογίθα μοι ἴῃ Ηἷ8 

. Ἑρίπηθηΐάοβ, δραὰ Ἐδϑγίοἰϊ ΒΙὈΠ] οἵου. ἄτα. 110. 1. α6. 6. 8 8, Ηαγποοά β [πἰτοάπο- 
εἰοη ἴὸ [6 Νονν Τοδβί, νο]. 1ϊ, ὑρρ. 70,71. Ὁϑοδά᾿Β Ὑτδπδβδιίΐοη οὐ (δ) ππδου8᾽ 8 Ηγτηηδ, 
Ῥ. 8. ῃηοῖθ, Ἡ ΟΓΟ ἰξ 18 δῃοννῃ ἰμδὲ ῬΔ}] ἀἱὰ ποέ οἶδ (δ ΠἸπιδοῖυδ, 86 ϑοσηα Ἰοδγηθὰ τη ὮδΥθ 
βουνῆῦ; δπὰ βοπὶο δ  ἸοηΑ] ἑοϑυλοῃΐο8, ΤΌμι οἰαβοὶς δυῖπογβ, ἃσο ὑσοὰποοὰ ον [Π6 Ὀδὰ 
Οἰδύδοίοῦ οὗἩ [6 δηείοηῦ ΟΥοίδηΒ. 

" Φοβορῆυδβ, Απὶ. Φυά, 10. χνὶ. ο. 8. ὃ 8. Τδαῦ (10 ρᾶδβεαρὸ τοϊοιτοὰ [0 ἐθ ζϑηπίπθ, 560 
[π0 Αγρροπάϊχ ἴὸ τπἷ8 Ψψοίαπιο, Νο. [1], ἐπ ἃ, 

3 ΤΊ ΤαἸπηὰβ 8γῸ ἴγγχο ἴῃ ΠΌΠΙΌΘΥ, πὰ οοηβίβί οὗἁὨ ἔνγο ρασίδβ, νἱζ. [89 Μ|ὸ2ὼδπα δηὰ {Π0 
Οἴ΄ηιαγα. --- ΤᾺ Μίβηπηα ἷβ ἃ οοἸἸθοῦίοη οὗ Φοιν 8 (γα οη 8, τ ἰ ἢ το βαϊὰ 10 αν ὈΘΟῺ 
σοτηπηἰ το ἴο υυττηρ ὑγ Παυνὶ Φοϊιυ δῇ, δυγπδιιθὰ αλλαάοοὴ οὐ ἴ06 Τοῖν, αὐουϊ (ἢ 
τη] 1416 οὗἨ 186 βοοοιὰ σοηϊυΣγ. Οἷἱ {Ππ|8 1Π6ΓΘ ΔΥῸ Οχίϑδηϊς [0 ΟΟΙΏΠΙΘὨ ΑΥ65 ΟΥ̓ {Π6 2608, 
οδ]]οαἃ Οεπιαγα, ἱ. 6. Ῥοτίθεοϊου ; νἱ2. {Ππδὶ οὗ Φοσιβα]6πι, ἡ ἰο νγ88 σοι ρ ]οἃ ἴῃ [Π6 (Πἰγὰ ΟΥ̓ 
Τοῦτ} σΘΠΌΤΥ ; δηὰ {πδὲ οὗἩἨ ΒαθΥ]ΟΙ, σοι ρα ἴῃ ἐμ6 δἰχίῆῃ οϑηίυγ. δα (6 Μίβ᾽ηδ 
ΟΥ ἰοχί, δῃὰ {πὸ Οἰοπιασα ΟΥ̓ ΘΟΠΙΠΊΘΠΙΆΓΥ ΔΟΓΟΙΊΡΘΏΥ ΘΔΟΙ ΟΥΠΟΥ, ΠΟΥ δγα 68]16ὰ 186 
Ταϊπιμά ; δἀιιὶὶ Δοσογάϊ ΡΥ 88 106 ΦοΓιβα]6 πὶ ΟΥ ΒΑΌΥ]ΟῊ ἰδ ΘΟΙΙ ΠΙΘὨἾΔΥῪ ΔΟΘΟΙ ΡΒ. Ϊ68. 1.6 
Μ|ΙβΏηδ, 1 8 «Δ]]οἀ 1ὶς ἜΘΚΌΣΝ οΟΥ ΒΔΌΥ]ΟΙΪΒ} Τα] θα, 
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4.658), δηᾷἃ οχογοϊβε Ὑἱι ρτοαΐοσ ἀδχίου υ 88 ΔΩ ΟἾΝΟΣ ἱπηροδίου ασὸρ ἀϊὰ 
ἼΌΘΥ 04}} Ηἶπὶ 6808 οὗ Ν᾽ ζασγθί, [86 βοὴ οὔ Μᾶσγ, [6 ἀδιρμίοσ οὐ ΕΠῚ, τ ο86 βοη 
Πο νγδϑ σιμβουΐ π6 Κηον]οᾶρθ οὗ μοῦ δυβδθαπά. ΑΥΟΡ υ}.16, (ΠΟΥ 88γΥ, μΒο6 Βοὰ 1πῖο 
Ἐργρῖ, ἀπά {δεγὸ ἰθαστιθὰ [8086 τηδρὶς δγὺβ ΕΥ̓͂ τυ ΒΟ Β6 γγ88 Θη Δ ὈΪ6α 0 ῬΘΓ ΌΣΤΩ 8]} [ιῖ8 
ΤΑΊΤΔΟΪΘ68. 1η, ΠΟΥ͂ οὐγῃ ὑπδΐ ὑπὑῦῸ ἩΠΙΠ6Β8Θ65 ἩΘΙῸ ΒΘ ΟΓΏΘΑ ἴο ΒΎΘΑΓ ἀραὶηδὲ Ὠΐπι, 
δηᾶ ἀρθοΐασγο ὑπδὺ Β6 γγδϑ οσυοβοα οὐ ἴΠ6 ονυθηΐης οὐὗὁἨὨ [86 Ῥϑβϑϑουθῦ. ΜοηΠΟΩ 18 6180 
ταϑθ ἴῃ ἰμ686 ττιηρβ οὗ βουθγαὶ οἵ ἢ8 ἀἸβοῖ ρ[68, οὗ Μαιίηον, Τβδάάδυβ, απὰ Βαυηΐ, 
186 Ὠδπια οὗ Ηἷτη ὙΠΟ γγᾶβ δἰζουσαγὰβ ο}]οὰ ΝΙσοάσγλυβ, δηά οὗἨ Τ ὮΟΠῚ, 88 ἃ γΟΥῪ ρτοδῖ, 
διὰ , 84 ρΡίουβ ΓΌΪΟΓ, του οἢ 18 το] θα ἴῃ ἴπ6856 ὈΟΟΚ8. [Ιἢ οπ6 οὗὮὨ ἰμοπὶ ΕἸ] ΟΖΟΡ 
6115 δ18 ἔγιοπὰ Αἰῖθα, ὑπαὶ δ πιοῦ ἢ Φἀπι6β, ἃ ἀϊβοῖρ]α οὗ 9685 οὐὗὁἨ Νζαγοίῃ, ἴπ 
Ζίρρου, ἃ ἰότπ ἴῃ Ο411166, 0 σάνα εἶμι ἰπ6 ᾿πἰατργοίδιίοη οὐἁὨ ἃ ραββαρὸ ἰπ ἐπ ΟἹὰ 
Τοβίβδιηθηΐ, δ] οἢ δ6 δά τοοοϊνοὰ ἴσοι “65118, ἀπα σι ῖἢ τ ιο ΕἸ] 6ΖΟΡ τγ8 δὶ ἐδμδῖ 
ἐϊτηα ρἰοαϑοᾶ. Τα 1Π6 ἀἰθοῖρ 68 οὗ “6808 δὰ [86 ῬΟΥΤΟΡ οὗἨἁ ποσίκίῃηρ' ταΐγϑο]οβ, δηὰ 
δε γιῆδ οὗὨ Βοδιηρ, ἴῃ [6 πᾶῖῖθ οὗ ἔπ6 1} Μαβϑίοῦ, 8 οοῃήδβϑοα ὮΥ {1686 618: Ὑ80 
σῖτα δὴ ᾿πϑίδῃοο οὗ 1 ἴῃ ἴμ6 σταπάβου οὗ ΒΔΌΌΙ “οβῆυδ, [Β8 βοῃ οἵ 1μονΐ, βο Ῥεΐπο 
ἢπ στοαί Τ, ΟὨΘ οὗ 88 ἀϊδοῖρ]68 οδπι6, ἀπ που]ὰ πᾶν ουγοά Βἴτα ἴῃ ἢ Πδπὶ6 
οὗἁὨ “ΜΔὋεδυ8. 18. ῬΟΎΘΙ 8. δρδη δοκποπ]οάροα ἴῃ {86 6836 ΟΥὨ (86 βοὴ οἵἁὨ ἤδῃιδ, 
Βταπάβοη οὗ 1βθπηδαὶ, ὙΠῸ νγ88 αἀγίηρ οὗ Π6 Ὀϊΐϊα οὗ ἃ βογσρϑηΐ, πῇθῃ «}4π|68, (ῃ6 
ΒΒΙΛ6 ὙΠῸ Βαὰ ἴδ6 ΘοΟπέδγοποθ τ] ἢ ΕΠ ]6 ΖΘ, οᾶπιθ δηὰ οἥθτοὰ ἴο οὐὑγα [86 γουπᾷ 
τάδ, Ὀσ( [Π6 ρταπαίδί μον ἰογυδα 1, δηὰ Βα ἀϊθὰ. [ἢ ἃ πιυοῖ ᾿δίονῃ: τοῦ οὗ (86 9 68 
(86 Τοϊοάοί 68), δπὰ ἐμαὺ {86 πιοϑῦ νἱγυϊοηΐ οὗἁ 4}1 {π6 Ἰηγδοιίνοβ δσαϊπϑί “6818, 
18 ῬΟΤΕΡ οὗὨ ταϊβίηρ ἔγοια 86 ἀδδᾶ, δηὰ μϑαϊϊησ Ἰθαρτουβ Ῥϑύβοῃβ, 18 σρθδίθαϊ 
δοκηον]οάσοεά. ΕὐΣίποΥ, ὃ ἀρροδῦβ ὥῸπι ἴπ6 Ταἰπηυάδ, ἐμαὶ ΟὨγδὺ τγδ8 ρὰΐ ἴὸ 
ἀοδιῖ οὐ ἴδ6 ὀνθηΐηρ οὗ ἐμ6 ῥρββουοῦ, δῃὰ {μα 8 οΥοσ ργθοθάρα Εΐπι ἴῸσ ΤΌΓΕΥ 48γ5, 
Ῥτοοϊαἱπηίην, “ ΤῊΪΒ Ἰηϑῃ ΟΟΙμ68 ἴογ ἢ 0 Ὀ6 δίοῃθα Ὀδοϑυ8Βθ ἢ6 ἀφδδὶϊ 1 ΒΟΓΟΟΣΥ, δηὰ 
Ῥογβυδάοα δηὰ βοἀδυοοθᾶ 18γϑδ6]." Βυΐ ἔπ6 Τα α]ο 8] δοκηον]θαρτηοηΐθ οὐὗἩ (86 
τηΐγϑοϊθβ, οὗ Ὦ18 ργθδοβίηρ, δπὰ οὗὨ 818 βιι βδυϊηρ 88 ἃ τηδλ᾽ οἴδοίοῦ, ἃγὸ Ὀϊεπᾶάρά πιὰ 
τηοϑί νἱση]οηξ 08 οὗἉ 5 ομβδγδοῖοσ, οὗ 8 πηοῦμον ΜάδτΥυ, δηὰ αἶ8ο οὔ [6 Ομ γῖδ8- 
τἰδῃβ.32 Ὅδ6 ἐδιδοιοοα οὗἁἩ [1686 ἈΒϑΟΥ ἸῺ 8 88 66 Ὅ76}} οχροβοὰ ὮὈΥ Ῥχοίδββου 
ψεσγηοι. 5 ΟὈποοσπΩρ (Π6 ἀοσδιχαοίίζοη οὐἨ οΓι38] 6 ὮΥ Υ οδραϑβϑίδη δηὰ Τίιαβ, (86 
ἸοΒΕΪΣΏΟΩΥ ΟΥ̓ [86 ΤΑ] πιυ 8 18 ὙΘΥῪ νδ δ ]6. 

Ὕ. ΝὸΣ δζὸ (86 ἰδϑιηοηθθ οὗ μοαίμθη δανοσβασῖοθ ἰοὸ ΟΠ ΒΕ ΔΏΣΥ͂ 
1688 δχαρ οῖῦ οὐ 1688 βδ ἀβίδοίοσυ {μὴ ἴο86 βία θα ἴῃ {86 ργοοοαϊηρ, 
ΡῬᾶρΘΒ: ὑΠ686 ΤΑΥ͂ Ὀ6 ΔΥΤΔΏΡΘΑ ὉΠ6ΘΥ {ὑὔὙ0 Οἶδ8868, ν1Ζ. 1. Τ ΘΒ ΠΟ Π168 
ἴο 186 16 ἀπᾶ οδδγδοίοσ οἵ «6808 ΟἸ μγιϑὺ ; δηά, 2. Τϑβ πη οη168 Το ]α- 
{πνὸ ἴο {Π6 ΟἸὨ ΓΙ ΒΟ ΔΏΒ. 

1. ΤῪΈΒΤΙΜΟΝΙΕΒ ΤΟ ΤῊΒ ΠΙΕῈ ΑΝῸ ΟΗΑΒΑΟΤΕΒ ΟΕ ΨΕϑὺ08 
ΟἩΕΙΒΤ ΑΒ Α ΒΕΑΙ, {1ΥΊΝα ΑΝ ΗΙΒΤΟΝΙΟΑΙ, ΡΕΕΒΟΝ. 

(1.) Ῥοκντιῦβ ΡῬΙ ΑΤΕ. -- ΤῊΘ δῃοϊοηῦ ΒΟ ΠΒ 6͵Θ ΑΓ ΟΌΪΑΥΙΥ 
σΑΓΘΙᾺΪ (0 ῬΓΘΒΟσ 6 [86 ΤΩΘΙΔΟΤΥ οὗ 8}} τϑιλαυ κα Ὁ ]6 ουθηίβ τυ ϊοῖὶ Πὰρ- 
Ρδηδά ἴῃ {86 ον ; δῃᾶ {18 νγαβ' ἀοῃδ οἰ πεν τη {μοὶν “4ςἐ8 οΥ ἐδι6 ϑεπαέε 
(“εία ϑεπαξίδ), οὐ ἴῃ [π6 7Ζαϊϊψ «Αεἐδ 0. ἐλ Τεορίο (Αεἰα έκγπα 
Ρορεἶ), πιο ογο αἸΠΡΟΠΌΥ ταδθ δηὰ Κορὲ αὖ Βοιβθ. ἴῃ [κὸ 
ΤΩΔΠΠΘΥ, 1 γγ88. ΟἸΒΙΟΙΩΔΙῪ [ὉΓ {86 ΘΌΥΘΓΠΟΥΒ ΟὗἨ ρΓΟΥΪΏ66Β [0 ΒΟΠα ἴο 
1:6 ΘΙΡΘΙῸΣ 8ῃ δοοουηΐ οὗ βε δας ἘΡΙΔᾺ ὑγδηβδοῦοη8 ὑπαῦ οοουχτοα ἴῃ 
{π6 Ρ͵δοθβ ἤοσ {ΠΟῪ τοδὶ θα, τ ἰοΐ ΤΟΥΘ ὈΓΘΘΟΥΥΘα 88 {86 αείς οὗ 
{Π6}} τϑβρϑοῦνα ρονθσημηθηΐβ. Οὐ {818 ουβίοπι {Π6 οἰ 6. ἔγομι Ῥ]ῚΗΥ ἰο 
Ἴτα͵δη, ρίνϑα ἢ ρΡ. 178, 179., 18 ἃ ΤὨΘΤΏΟΤΑΌ]6 Ἔχαλρ]6. ΘυΟὗ ἃ συδίομι, 
1η6.664, 18 ὨΘΟΘΒΒΑΤΙΥ ἱποϊἀθηΐ ἴο 41] βίδίθδ ροββϑϑδῖπρ' ΘΟ απ Γϑα οὐ Ὧ6- 

1 Ὅγ. Οτο ΣΟΥ Κθδλγροβ Ατρτποηΐ ἰη Ὠείοποο οὗ ΟΠ τ δε ΔΉ ΠΥ ΑΚ η ἕγοσα [6 ΟΠ ΟΘΕβ'Οη8 
οὗὨ [δ τηοβὲ δῃοίθηϊ δ υευβαυθβ, Ὁ. 40---48. (1 οπάοη, 1755, ϑνο.)ὺ [ἴῃ [6 ποῖδθβ ἢθ 888 
εἰνθῃ (6 Ῥδβδαροβ ἔγομῃ [Π6 ΤΑΙ αἴ. 41 τ [6 Ὑ8 αἵ Ἰοη στη, ἰῃ ΗἩΘΌΓΟΝ δηὰ Ἐηρ]8ἢ. 

3 γ)γγ, ἸΑτ ΠΟΥ Β 96 0718} Τοδιϊπηοηΐθθ, ΟΡ. νυ. ὙΌΥΚΒ, νο]. Υἱῖ, Ρρ. 138---161. ὅνο. ΟΥ 
γο ]. 11}, ῬΡ. δ647----560. 410. 

8. Τῃ ἢ5 Τταὶό 10 1 Υ᾽ ἐτὶ"ς ἀδ ἰὰ Βοϊσίοη ΟΒγέιίοππο, ἴομι. χ. ΡΡ. 253---264. 
4 8.68 8 ἔπυτΠοΣ δοοοιηῖ οὗ ἐθεϑὸ “(δέ ἰὰ Αὐδηλ» Σδυδη Απεααίοδ, Ρ. 18. 
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ἰΔο 64 ρῥγονίποθβ [Ι͂η σοπ στ ἢ {818 ἀδᾶσο, Ῥηδίο Κορέ ΤΠ ΟἿΓ8 
οὗ {π6 «6 18} δαῖτ ἀασίηρ ἢ18 ργοσυγαίοσβῃιρ, Ἡ ΒΙΟἢ ἡ γα ὑπο γοίοσο 
οὩ]]6α 4εέα ΤΙαΐ. οίδετιπσ ἴο (818 ἀβαρθ, ᾿ὰαβοῦϊα8 (0 ττοῖθ 
δθουΐ {Π6 γϑαᾶῦ 818) βᾶυβ: ““Οὐἵ αν ουγβ ΤΟΘΌΤΥΘΟΟἢ. θαῖηρ τυ Οἢ 
{Δ Κοα οὗ {πσουσμουΐ Ῥαϊθβϑίϊηθ, Ῥηδίο ᾿πξοστηθα {Π6 δρόσου οὗ 1, 88 
ἸΚον 86. ΟὗὁὨἨ 18. ταϊγαοὶοβ, οὗ μοῦ μ6 μὰ πραγ ἢ δὰ ἰμαΐ, Ὀεϊηρ 
ΤΑϊΒοα ἊΡ αἰΐζοσ 6 ῃδὰ θθδὴ ρυῦ ἴο ἀδαί, 6 τῦδϑ δίσοδαυν δο]θνρα Ὁν 
ΤΩΔΠΥ (0 ὃ6 4 (ἀοα.ἢ} ὍΠοβο δοοοιηΐβ ΘΙ ΠΟΥΘΥ ΡΟὈ]ΒΠ6α (ῸΓ 
ΘΘΠΘΓΆΪ ρογαβΑ], Ὀὰὺ ἡ γα ἀαροβι θα διμοπρ {Π6 Δλοῆϊνοβ οὗ {Π6 δι ρῖτα, 
ὙΠογΟ {ΠΟΥ Βογυνθα 88 ἃ ἔπηα οὗ ᾿πἰοσιηδίιοη ἴο ᾿ἰβύουδηϑ. Πθησα 76 
Πηα, Ἰοηρ Ὀοΐοτο {π6 ὕτη6 οὗἩἨ Εὐπιβοθῖαβ, (μαῦὺ {86 ῥεϊμλίνα ΟἿ τ βίϊδῃβ, 
η {πο} ἀϊϑραΐθβ τ ἢ τΠ6 ἀΘὨ 6168, ρρθαὶοά ἰο {μ686 Αοἰβ οὗ Ῥι]αίθ 
848 ἴο τηοϑῦ ππαἀοιιθίρα ἰαδιϊπιοηγ. Τδυ8β, υ8ὲ1πὰ Ματγίυσ, ἴῃ ἢ18 ἢγϑὺ 
ΔΡΟΙΟΡῪ ἴον {86 ΟἸ γβίϊδηϑ, τ ΒΟ τγᾶβ ργοβοηύθα (0 {Π6 ΟΙΏΡΘΙΌΓ 
Απίοπίπιβ ΙΒ ἀπά {Π6 βομδαία οἵ οιηθ, δρουΐ ἴπ6 γοᾶῦ 140, Βανίηρ 
τηδηἰοηρα {δ6 ογυοϊῆχίοη οὗ «6818 ΟἸσιβέ, δηα βοιὴθ οὗ 1.8 αἰϊοπάδληϊς 
ΟἸΓΟΙτηβίδῃοο8, 8168, --- “ 4πά ἰλπαΐ ἐΐό56 ἐλίποϑβ ἰρότγ 80 από, ψοῖε πιαν 
ἄποιο ἔἥγοπι ἐδ6 ΑΟΥΘ πιαάς (οΥ, τογίζέοη.) ἴθ ἐΐθ ἐΐπιο οΚΓ ῬΟΝΤΙΟΒ 
ῬΙΠΑΤΕ," Αἰογναγαβ, ἴῃ {Π6 βαηλ6 ΔρΟΪΟσΎ, μανίηρ; ποί!οθα βοιηθ οὗ 
οὐ ἸωοΓ᾽Β ΤῊΊΓΆΟΪ68, Β. 0 ἢ. ἃ8 ΠΘϑ]ηρ ἀΙΒ68568 δπα γαϊδίηρ' {π6 ἀοδά, Π6 
ΒΆΥ8, --- (πά ἐλαὲ ἐΐε56 ἐλῖπφϑ 0676 ἄοπο ὃν ἢΐπι, ψοῖι πιαν ἔποιο γον 
ἐδο ΑΟΥΒ πιαάο ἐπ ἰδ ἐΐνιο 9.07] ῬΟΝΤΙΌΒ ΡΙΠΑΤΕ.Ἶ" 

ΤἼ6 Ἰοαγηθα Τογί ] 1] 4η, Ἰὼ 818 ΑΡοΟΪΟσῪ ἴον Ογιϑυιδηϊν, αρουῦ [86 
γοαῦ 200, δἰοῦ βρϑακίηρ οὗ Οὔἵσ ϑανιου γ᾿ Β ΟΥΌΟΙΗ ΧΊΟΝ. ἀπ α ΤΟΒΌΣΓΘΟΙΊΟΗ, 
Δ ἢΒ ΔρΡρθᾶσδῃοα ἴο ΛΝ αΙΒοῖρ]68, ἃπα δβοθηβίοη ᾿ηἴ0 ποᾶυθῃ ἴῃ {δ 
διρῃὺ οὗ [16 βαῖλθ α186010165, ψῃῸ γα οσαδίηθα ὈΥ͂ ̓ ϊπὰ [0 Ρ]188} [6 
(ἀοβρ6] ονϑγ {π6 του], {Ππ8 ρτοσθθαβ: --- “ ΟΥ̓ αἰΐ ἐδιοδο ἐπίπρΞβ τοϊαξίης 
ἐο Ολγὶδέ, ῬΊΤΑΤΕ λἐπιδοϊ, τὰ Ὦ18 ΟΠ ΒΟΊΘ ΠΟΘ ΔΙ ΓΘΔΑΥ ἃ ΟἸ γιβύϊδη, ΒΕΝῪ 
ΑΝ ΑΟΟΟΥΝΤ ἕο 7 ιδογῖι5, [6 δια ροσοσ. 5. Τὴ βαπια ὙΣΙΘΙ, ἴῃ [6 
βῆ Αροϊορυ, {ππ8 τοϊαύθϑ {Π6 ῃγοσθθαϊηρβ οὗ ΤΊΌΘΣΙΙΒ οἢ τϑοθὶνὶη 
{Π|18 Ἰπέουτωδ 0 : --- “’ ΤΉΘΓΘ νγὰβ δῇ δηοϊοηῦ ἄθογθα {μαῦ ΠΟ 056 5808} 
Ὅς γαοοὶνϑα [ὉΥ ἃ ἀο ΟΥ̓́, πη]688 μ6 τγᾶὰϑ βγϑῦ δρργονϑά Ὀγ {Π6 βϑηδίβ. 
ΤΙΡογαβ, ἴῃ μο86 {πὴ6 {86 ΟΠ γβίϊδη Πδπλ6 ἢ (ΟΓ το] ρΊο ἢ) “ δα 118 
τἶβθ, ἤδνληρ τοοοινθα ἔγοπι Ῥϑ] ϑίπα ἴῃ υτῖα δ δοοουηΐ οὗὨ βυοἢ 
{ΠΠ1Π9Β 48 τηδηϊδϑίθα {π6 τυ! οἵ 18" (Ο γιδυ Β) “’ αἰ νι! γ, ΡγΟροΒοα 
[ο (86 βΒομαίθ {πα΄ ἢ6 βιοι]α θ6 Θῃσο ]θα διηοησ [6 Βοιλδη σοάϑ, δηα 
ρᾶνο δ8 οὐὔῃ ργοσοσαῖδνο νοΐϑ 'π ίδνουσ οὗ {Π6 τηοίΐϊοη. Βαΐ (}6 
Βοηαίθ ἢ (νι ποὰῦ οβϑ6 δοπδοηῦ πὸ ἀοϊβορίίοη οου]ὰ ἴαΐκα ἢ]8466) 
““γρ]οοίοα 10, Ὀοοδαδα {Π6 ΘΙΡΟΓΟΥ Ἀϊπη80] Πα ἀ6ο]]π6α {Π6 βδπηθ 
Βοποῦγ. Νονογί 6688, [ἢ 6 ΘΠΙΡΘΙῸΓ ρογβιϑίθα ἴῃ [18 ορϊὶπῖοπ, δηά 
{πγοαίθηθα Ῥυπιβῃμηθπῦς 0 {π6 δοουβοῖβ οὗ {π6 ΟἸ γιϑύίδηθ, δεαγοὶ 
ΥὙΟᾺ ΟὟΝ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΕΒ᾽ (ΟΥ̓ ΡΌΌ]1Ο ΤΘΟΟΓΑΒ), “ ψοῖς τοὶ ἐλεγε πᾶ 
ἐλαΐ (Νάτο τσα5 ἐΐε, 3Υγϑὲ τοῖο τασοα τοϊξὰ ἐδι6 ἱπιροτγίαϊ διυογα ἀφαϊηδὲ ἐῤιὲὶξ 
δοοΐ, τιοδθη γτίβῖπρ πιοβὲ αὐ Ποπι0.)4 ΤΉρΒα ἰοβ πο 168 οἵἨ «πϑη δπὰ 

1 Ἐπι80 Ὁ. Τῆς], ΗΠβ.. 110. 11. ς. 9. 
3 ψυβιΐη Μαγίγσ, Αροὶ]. ρῥγίιηα, ρῃ. 65. 72. οαϊί, Βεηοάϊςοί. 
8 Τογ Δ, ΔΑΡοϊορίᾳ, α. 21]. 
4 Τυῖά. ο. δ΄ Τὸ Τογία δη Β ἀοοουπί Εὐπιδο 8 αὐ8, {πὲ ΤΊ οΥγ8 ἐπΠτοδίοποᾶ {ΠπῸ 

ΔΟσΏΒ8ΟΥΒ οὗ [πο ΟἾ ΓΒ 188 τ ἢ [Π6 Ῥυπίβῃπιοηῖ οὗ ἀσδῖῆ: δηὰ πὸ σοηβί οΥΒ ἐΠ8. ἰῃί6Γ- 
ἴογοηςα οΥ̓͂ πο ΒοΠηΔη ΟΠΔΡΟΓΟΥ 88 ργουϊιδπίαϊίψ ἀοδίστιοα ἰο ῥγοιηοίο (᾿ς ργοραραίίου οὗἉ 
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Του] 4η ἀΓῸ ἔλθη, ποῦ ἴγοπι δ Αοίβ οὗ Ῥι]δίο ἰπ {Ποῦ οση ροδ- 
βοββίου (ὙὮῸ τοσοῦ πᾶν ὈΘΘῺ πὶ ὍΡΟΏ ΟΥ̓ Δ ΘΑΙΙΥ ΓὈΓΡΈΓΥ)}", 
Βαϊ ἔγοτη ῬΡΌΒΠ1Ο ΔΡΟ]ορΊΘΒ ἴὸν {86 (γι βιϊδη το! ριοη, τ οἢ π6ΓΘ ργο- 
βοηϊοα οἰἴ πον ἴὸ {Π6 ΘΠΊΡΟΓΟΥ 8πα βοηδία οὗ Βοπιο, ΟΥ ἴο τηδρ᾽ϑίγαΐοϑ 
οἵ ῬΆΡ]1ο δ ΠΟΥ δηα στοῦ ἀἸβιϊποίϊοι ἴῃ {π6 Εολλη οι ρῖγο. ΝΟ 
10 16 ἸποΡ 1016 ἐπαῦ δος τσὶ ῦοσβ σου ἃ πᾶνα τΏ866 βυςοἢ Δρρ6 815, Ἔδβρα- 
ΟἸΔΙΠγ ἰο {86 ΨΟΥῪ ῬΘΙΒΟῚΒ 1π ΏΟΒΟ Οιιβίοα Υ {π686 ἀοσιιπηοηΐβ ΘΓ, 
[δα {Π6 7 ποῖ θδθὴ ΠΥ βαϑῆρα οὐ {πο ὶγ οχϊβίοηοα ἀπά Ἴοπίοπίβ. 
ΝῸΓ σδῃ {ποῦ Ὀ6 δὴν ἀουδί {παῖ 1 τγ88 ἔγοτα {818 βδοιισοα {μαὶ ϑυοίο- 
πὶὰβ δηα Τδοιίαβ (τυ ἤοβα ὑθϑ πο η168 [0]]οὐγ {8 ραγασταρἢ) ἀοτὶνοὰ 
{Ποῖ Κπον]οάσε οἵ ΟΝ γί δπὰ οἵ ΟἸ γι βίῃ ; }ι8ῦ 88 τηοάθγῃ ᾿ἰἰβίο- 
ΤΊΔΠ 5 ΟὈἰδίη {Π61Ὁ τηδίθυια]β ἵγοτα βίδίθ- ῬΑ ΡΟΥ Οὐ ο68 δηὰ ρονδγημηθηΐ 
ΔΙΙοῆϊνοα. Μοάοσγῃ 1η866]5, ᾿παδοα, Βανο αἰροιρα ἴἰο βϑηῆθοῦ δὖ ἰδοβο 
ἈΡΡΘΔ18 οὗ Ψυδβίϊη, Του] Δ η, δπα Ελιιβοθῖὰ8 ἰο τῃ6 Αοἰβ οὗ Ῥη]αία ἴῃ 
[16 Βοπιδη ἀγοθῖνο; Ὀαΐ 10 15 ἱπιρογίδηϊ [0 τοιπλγκ, [πδὲ {Π 686 ΔΡΡθα]8 
ὝΟΓΘ ΠΘΥΟΥ σοηἰγλαϊοίοα Ὁγ {πὰ Ποαίμοη 1η8416]8 οὗὨἍ {π6 ἔγβι [Ὁ οϑη- 
(υτῖο8, (οδβιιβ, ῬΟΥΡΏΥΤΥ, δπὰ «]11η. ““ (ἰοἴβιι8 αἰϊϑιηρίθα δῃ δἰαῦο- 
ταῖβ οοηδίαίοη οὗ {Π6 ΠΟῪ δι ἢ, δηα ρυθ] 5Π6α ἢ18 ἰγοαίῖβα δϑομί 
Α.ῬὉ. 17δ, τϊγίγ-ῆνο Ὑϑασβ ΔΈΟΣ {Π6 ΔρΡρδάγαποα οὔ «“υϑίϊη ΔΙΑγ τ Β 
γαῖ Αροϊοργυ. Τθὸ Ῥασδὴ ὑῃὈ6] 16 νοῦ πδα {Π6 (γ᾿ διϊδη ποσκ Ὀοΐογο 
δῖτ, δπα τηυδῦ πᾶν βἰπαϊοά 10 αἸ]Π]σοη ]γ, ρᾶρα ΌΥ Ρᾶσθ, δηἀ βϑηΐθησθ 
Ὀγ δοπίθποθ. ῊΥ αἱὰ ποῖ [86 Ἰοραγποά ἡ Μ, μα τ πυτ οι (ὐεἶδαβ τηθοῦ απ 
οοηίγϑαιοῦ {Π6 ΒΟ] ἀρρδαὶ οὗ “υδύϊπ Μαγίγν ἴο “{π6 Δοίβ πύθῃ 1ῃ 
(86 ὕπια οὗ Ρομθμυβ Ὀι]αία 2 ̓ Ηδ ἀϊ]α ποίΐ, Ὀοοδιιβ6 ᾿'6 ἀαγοά ῃοί. 
Βγ βυοὶ οοπίγδαϊούομ 6 νου] μανθ οομλα ἰηΐο ἀϊγοοῦ οοἸ]Ἰδίοη ἢ 
(86 ρΡΌΙ1Ο τεοοσὰβ οὗ {Π6 διαρίῖγο. 
“Αβουΐ [86 γοδῦ 270, δπά ἃ 11{016 τηογα {Π8Π ΒΟΥΘΠΗΤΥ͂ ὙΘΆΓΒ δου [6 

τς Θοπρ6}], ἱπ (8 ἱπίρδηςγ, τἱϊποῦξ τηο] βίου ; νυ ]6 ὉοΪὰ ἢὸ δηὰ ΟΒγυβοβίοπι σου οῦ 
1:6 τετηδσκ Ὁ] τοί] οἵ 186 ΒΟΠπιδΔη δβοηδὶθ ἴο ἀοἰ ἵν ΟὨγίβι, ἃ8 θα Δ} οὐΐης το ἐδο Θ0η- 
ὯΟΪ οἵ Ὀϊνίηο Ῥγονίάοπος, ἰῃ ογάογ ἴπδὲ τῃὴ9 Τὲν 1 οὗὁ ΟἸγίδὲ ταϊσηϊ θ6 6βι δ} δῃοᾶ, ποὶ 
ΌΥ Βαπηδη δίδουν, Ὀὰὶ ὉΥ τἴ6 ΡΏΪΥ ΡΟΥΟΣ οὗ ἀοά; δηὰ ἰδδὲ 9 65π6 τοῖρῃξ ποῖ ὃθ 
ΤΑΙ ΚΟ ΟΥ̓ δ8δβϑοσίδίθα διλμοης ἴΠ6 ΙΤΩΔΩΥ͂ ἰπίδιηουβ ΟΠδΓβΟῖΟΥΒ ὙΠῸ ψοτὸ ἀοὶῆοά ὮὉΥ͂ (Π0 
Βοιηδη8Β. Ἐπδουίπδ, ΗἾκι. Εςο]. 110. 11. ς. 2. ΟἘΒγγβοβίοπι, Ηομη]. 26. ἰῃ 2 ὅοτ. Ορ. ἰοπι. χ. 
Ρ. 624. Α. ΤΠ οτὶ χζίπδ]β οἵ 41} [86 ργεοοάϊησ ρβαββδροϑ δ΄Ὸ ψίνϑῃ ὈΥ Ὦγ. Αγ σ, 80 
᾿λ5 ἰηγοδι χα [Π6 βι) 6.5 οὗἩ ἴμ6 Αοῖϑ οὗ ΕΣ]αῖο, δπὰ ἢἷ8 Ἰοῖτοῦ ἴἰοὸ ΤΊθεγία8, ἢ ἢΐδ 
δοςυδίοτηοα τη πίθη688 δη ἃ ΘΔΟσΌΓΔΟΥ,. ὅθε Ηοδίμοη Τοβιπποη 68, ΟἤΔΡ. ᾿. ὝΌΣΚΒ, γο]. 
ΥἱΣ. ΡΡ. 331---344. ϑνο. ; ΟΥ̓ ΥΟ]. 111, ΡὈ. 599---606. 4Ϊο. ΤῊ 58π|6 Βα ]οοὶ 16 8190 ΘΟΡΙΟΌΒΙΥ͂ 
τγοκίοὰ Ὀγ Ψοεχποῖ, ἰη πὶβ Τταὶτό ἀς ἷα Ὑ γι ἀθ ἴδ Βοϊσίοη ΟὨγέθεοπης, ἴοπι. ἰχ. ΡΡ. 388 
«---354. 

᾿ Ῥχοΐ, ΤΙ βοβοηδοτῇ (ἴ0 τοϑα ἰσασηοα Δ ὈΟΌΓΒ βδοσοὰ 1 ογαίῃσο 18 πιοδὲ ἀθορὶ Υ ἱπάἀονιοᾶ) 
Ὧ28 διχυοὰ (Πδῖ, 88 δὶ! ἰδὲ γὸ ἤοδὺ οὗ ἴπ6 Αςἰβ οὗἩ ἘΊ]δῖθ ἔγοτῃ Διιδιη δὰ ΤΟΓ Δ η 
“ σοἰποϊά 65 νῖτἢ δαὶ νγὸ ἢπά ἰῃ ἃ Ὁ σίβείδη (ὈΓΡΌΓΥ, Κπουγ ἴῃ Ἰδίοῦ ΥΟΘΓΒ 88 ἴΠ6 αΟΒρ6] οὗ 
ΝιΙοοάςφιμαδβ, Ὀυῖ ἴῃ ΘΕΥΪΥ Εἰπ|68" (48 6 (Π1ΠΚ8) “ ὉΥ [Π0 ΨΟΓΥ Πδπιὸ οὗ [6 “ ΑςΙ8 οἵ ΡΙ]δῖο᾽ ἢ 
Β6 [148 ῥγίηϊεὰ (πο86 ῥχγοϊοη θὰ Αοἰβ ἴῃ Ρρῃ. 266---800. οὗ ὶβ “ ΕΔ ρΟΙΙοδ ΑΡΟΟΤΥρΙα,᾽" 
ἱρβίξββ, 18537, “ ἴξ ἰ8 Γθδβδοηδθΐο ἴο δαΐΐενο τῆδς 118 γγὰ8 {πῸ ὑγσοσκ δ] υάδοὰ ἴο ὉΥ͂ 1Ποπι.ἢ 

(ἰὐϊὰ. Ῥτοϊεροπι. ΡΡ. ᾿χὶ!.----ἰχνὶ, ΟἸγιβύδη ΟὈδβεογνογ, Αὐυρυβὺ, 1855. Ρ. 565.) Βὲὶ τΠὶδ 
σοῃόροϊωγο οΥἁ [86 Ἰολστιοὰ ῥγοίδθδου 18 ποῦ ὈΟΤΠΟ οὐ Ὀγ ἴδοῖ8Ί ὙΠοΓΟ 18 πὸ ονϊάθηοο ἴὸ 
Ῥῦουο ἰδαῖ 7υδιΐη δηὰ Τόσα δ η ΤΟΓῸ ΔΟΙΌΔΙΠΥ ροβδαβδεὰ οὗ {1650 “ Ας!8β οὗ Ῥι]δίθ;᾽" οἡ 
1.6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ͂, 88 8 δ νγ ἈΌΟΥ͂Θ, [ΠΟΥ Δρροδὶθὰ ἴὸ Ῥῥῃθὶὶς ἀοςσαπηοηῖβ ἰῃ [Π6 ΔΥΟΙἶνΟ8 οὗἉὨ ἴΠ6 
Ποτηδη δπιρίγο, ὙΠΟ Τά γα ἴῃ ἴδ6 Ουβίοαῦ οὗἁὨ ἴπ6 Θῃοπιΐο8 οἵ ΟΠ ΓΙβυ ΔΉ Υ, 0 ὩομοΥ 
οὐ ἃ τοσ ἀϊὰ ρδίπδαν οὐ ἀν πο ΠΟΙ ΕΥ͂ δπἃ ΒΟΟΌΓΘΟΥ οὗὨ ἘΠ6ΙΓ ΔΡΡΟΆ], ὉΠ οοπ)᾽οοἰΓο, 
τηδᾶὰο ὉΥ χοῦ, ΤΊβδοπβοηάογί πῃ [86 ῥγοϊοσοιηθηδ ἴο ἢἰ8 “ ΕὐνδηρῸΪ Ιοα. ΑΡΟΟΙΥΡΒΑ," ἢ 8π086- 
αὐ ΘΠΙΥ͂ ττδοο ποτὸ δὲ ᾿οηρτῃ ἰῃ 8η πΠΙνΟγΓΒ Υ {Πα 58, ΘηΕ 16 ἃ “ ῬΙδεὶ οἶσοα ΟἸγδίαπι αὐἹὰ 
Ἰαςὶβ ογδίῦ ὁχ Αοἰδ ῬΙ]διὶ,. . δογίρεϊς Ουηϑιίδηϊπηυβ Τιβοδβοπάοτνί, 1,1 ρ8148, 185δ. ϑνο. 
Αἡ ορίϊοπιο οὗ [δ 18 συγ ουΒ ἰγϑοὶ 18 σίνοη ἰπ ἴ6 ΟΠ γδεϊδη ΟὈΒΟΣΥΟΣ ἰὸν Αυκτιδὶ, 1855. 
ΡΡ. 5δ66---δ67. 
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Ῥυθ]οδίοι οὗἩ Τογ Πα π ΒΒ ΑΡοΟΪορυ, μοαίμοη ἸηΠ6 11 7, ῬΟΓΒΟΠ Πα ΌΥ͂ 
ῬΟΥΏΥΓΥ, οὁ.6 οὗ 18 πηοϑῦ ΓΟ πο ΠΘα ΟΠ ΡΙΟΏΒ, τηδα 6 18 ΒΘοομα στοδί 
οἴοτγι ἴο τὶ ἄοόνγῃ {86 410} οἱ [86 οὔοββ. Ορϑῃ Ὀεΐοσα {86 Ὄγϑβ οὗ 
ῬΟΓΡΉΥΓΤΥ ἰΔΥ {16 συϊπρβ οὐ (86 ὑπο ΟἸ γιδίϊδηη Ὡρο]ορ βίβ : ἷβ δασβ 
6 οουἹὰ πο οἷοβθ ἴο [6 ομδ!] θῆρα οὗ Τονγίυ ]δλη, ----  βθδγοῖῦ γόῦα 
ΟΥ̓͂Ν ΘΟΙΩΠΙΘὨ ΑΥΙΘΒ᾽ (ΟΥ̓ ΡΌ]16 τθοοσᾶβ), Ηρ οὐ ΒΘ] πηῖηρ τηπδὺ 
Βανα Ὀθοη {πΠ6 ἰχπτυτρἢ οὗ [16 Ῥάσδη δοτηραίδηΐ, οου]α ἢ6 αν δυοστοα 
δα βῆοναῃ ὑπαῦ {16 παροσῖαὶ ἀγομῖνοβ οσοηϊαϊηθα ποῖ {Π6 ρῥγοίθπαβα γ- 
Ροτύ ἔγοιω {μ6 ρσοουγαῖοσ οὔ δυἀα] Ηον σου]ὰ {π6 ΟΠ γι βίϊδη τ οὐἹά 
αν θη Βυμπ]οα ἀπά οοπέουπαοα, 848 1 ραΖοϑα οη {π6 ρῃ 16 ᾿τηπο- 
Ἰαϊζοη οὗ 18 ὑτὸ ἑβνουσιίθ δανοοϑίθβ ὈΥ͂ 1η8.6] ἤδηα8, ποῦ 88 τυ ΥΥ Β 
ἴο {π6 γαῖ, θαὺ δ8 ἐδουιοδίογβ οἵ δἰβοῃοοα  Ὑ οὗ, ὕροη [16 Ῥγθββιηρ, 
ΘΙΏΘΙΡΘΠΟΥ͂, {Π6 ΑΓ ῬΟΓΡΉΥΤΥ βἰοοα Βρθθο 688 88 {π6 στᾶνϑ. 

“Τ1ῃ {ηὴ6 ἔουχί οομύαγυ, δηα αρουὺ ΑΙ γϑᾶγθ δέου Εὐυβθῦϊαβ δά 
τοι ζοταίθα {μ6 βίδῃαιπρ Ἀρρθδὶ οὗ δνδῆρϑὶ οὶ δηαυυ ἰο ῬΙηδίο Β 
ΟἹο14] ταροτί οὗἁὨἨ 16 ογυοιϊβχίοη, {π6 ἀροβίδίθ “π]1|8π Ὀγαπα ΙΒ 6α ἢ18 
ΠΉΡΘΥΔ] ρθη δραϊηδῦ ἴῃ6 ΠΟῪ το]ρίοθ. Ηθ ψϑ δὴ δοοοιηρ) βῃθα 
ΒΟΠΟΪΑΓ ἀπά ἃ ῥσοίουπηα βίδίθϑιηδη. ἢῚ8 οὐ Θσρουΐθποο ἢδα ᾿πργοββοα 
ΟἹ ἨΪ8 τηϊπᾶ (16 ἀποιθηΐ πα ἀμίνϑυβαὶ ὑβαρὸ οὐ (86 ΘΙΏΡΙΓΟ, γϑαυτῖηρ; 
ἴτομι ρΌΨΟΓΠΟΥΒ ΟὗὨ ῬΧΟΥΠΟΘ8. ΟΠΟΊΑ] τοροτίβ οὐ δυοῖ Θχ γδου Ἰ ΠΆΓῪ 
δνοηΐβ 858 τρδυκοα {ποῖ δαπηηϊβίγαϊϊομβ. Ηδ δαά βοίογθ πῖτὰ {Π6 
ΜΓ ΚΒ οὗ δυβίη Μαγίγν, οὐ Τογί)]δη, δα οὗ Ἐπαβοῦϊα8, Ηδ οου]α 
πού δ6 Ἱρπογδηῦ ἐπδύ {86 Δρρθαὶ οὗ {μ6 ἈΠ} ἃ] ἴο [π6 τοροτί οἵ Ροιπ- 
{108 ῬΙ]δίδ δα Ὀθ66π βουμάθα, δηα θοπορά δὰ σονογθογαίθα δ]οὴρ [Π6 
ὑγϑοῖκ οὗ δϑηΐυσῖθθ. Ηδ πηυδῦ αν [6]Ὁ {6 ῥγδβδισθ οὗἩ [π6 ΔΌροδὶ, 
Υοὐ ονθὴ {86 ΘΙΡΟΙΟΙ «0118 ρῬ8ββοα οΥὐβ, 1 ΟΠ ΠΟΙΒ 8.16 Ππ06, (6 
Βι δ] θοῦ οὗ (μδὲ τηθιηοσγαῦ]θ Ἰοἰΐογ ἔγοτα (86 σΌνΟΓΠΟΣ οὗ «“πᾶφᾶ ἴο ἢ 18 
ἹΠΆΡΟΓΊΔΙ τηδβίου ἢ ψ μῖοῖ, ὉΠ]688 ϑυθίγαοίοα ὈΥ Ῥαραῃ οὐπηϊηρ,, 811} 
Βυτνῖνοϑα ---- ἃ ΒρΘΆΚΙησ γι 688 ἔγοόσωῃ ἢ18 Οὐ δυο νθ8.ἢ 

Μογθονθγ, “ 1ὖ 18 8 ὈΓΙΠΟΙΡ]6 οἵἨ ὑμῖν ῦβαὶ 78.166, ἐμαῦ, 1Γ ἃ ῬΑΓΥ͂ 
ΤἹσΒ Γ]]Υ ἀοτηδηαβ πα ργοαποῦοι οὗ ἃ ἀοουταθηῦ 1η {Π6 ΡοΒΒΘββίοη οἵ ἢ18 
ΔαΥΘΥΒΆΓΥ, 15 ΠΟΩ-Ρστοαποίίζοῃ ογθαΐθβ 8 ἀθοῖβῖνθ Ῥγθβαμρίοη ἀρδὶπβὲ 
{6 ΡΑγΥ ΠΟ] ἀὴρ; 16 ; [ῸΓ 18 ΒΌΡΡΓΘΒββιοη πηαδὺ αν ὈαΘη ῥγοιηρίοα 
ὈΥ νον ᾿πσου ρα 016 πιὰ σα, ΤὨ18. Ῥυϊποῖρ] 6 ΒίΓΟΠΡῚΥ τϑοοσὰ- 
ΠΙΘη8 186} το [86 δοταπιοι 86η86 οὗ τηδη πα. Τθο ΟΠοΪα] τοροσὲ 
οὗἨ (6 ογυοῆχίοη, ἰγδηβι 64 Ὁγ ῬΙ]αΐα (ο ΤΊ ουῖαθ, γᾶ8 ἃ ἀοουτ θηΐ 
ῬοΥμαρΒ ἀθοϊδῖνο οὐ {16 σγοϑαῦ Ομ ΤΟΥ ΓΒ Ὀούνθοη ΟΠ ΓΙΒ. ΔΗ ΠΥ ἀπά 
ΠΏ Π 6] 16. Τὸ γγ88 ἴῃ {Π6 ὨΟΒΙ1]16 ουβίοαγ οὗ Βοαδίμοη Ἔομμθ, 8οὸ οὐρὶιξ 
ἰο ᾶνθ [6]4 1 [ἴῸΓ [86 σοτηηοι Ὀοηθῆϊ οὗ 411] μαὺ ϑυδ)]θοίβι Τὴθ 
Δαἀνοοαίοβ οὐ ῥυπηλίνο ΟΠ δηϊν ἀρρθα]θα ἰοὸ {86 ἀοοσυμηοηΐ «πὰ 
ἀοιμδηαοᾶ 18 Ῥτοάἀποίίου ; (Π6Υ παιηθὰ {π6 ρΐἶδοα οὗ 18 ουϑίοαγ, δπᾶ 
βίαια 118 τηοπηθηίουβ οοπίθηίβ. ΤῊ ΟΠ ρίοηΒ οὗ Ῥαρδηΐϑῃι γϑηγαὶ ποὰ 
ἀυπιῦ 88 {π6 140]8 {ΠΟῪ ὙγοΥΒῃρροα. ΓῊ]Β 8] 6 ηο6, οοηθ παρα [Ὁ 4δη- 
{υ.Γ168, νγὰ8 ἃ νιγίθ 8] σοηΐοβϑίοη {παὺ {π6 ΟΠ γΙβῦ δ δβϑανοσδίοηθ ΝΠ 6 
οσχϊβίθῃοα δηᾶ οοπύθηϊΐβ οὗ {μ6 ἀοσυιμηδηῦ ΘΓ “ (86 γα, {86 νν}0]6 
ἰγυἢ, δηα ποίδῖηρ Ὀυΐ {π6 (τ}.᾽ ἢ} 

(2.) Βυξτοκχισβ, ἃ Βοιηδη Ὠἰβίογίδη 0 Πουτιβῃθα ἰῃ (6 τοῖρῃ οὗ 
186 ΘΙΡΟΙΓΟΣ Τταδη, Α.Ὁ. 116, τοίδσβ ἰοὸ ΟἸγιβῦ, ἤθη ἢ6 βδυβ ὑμαῦ 
““ ΟἸαυπάϊυβ βαῦ Ἔχρϑ]] δα {μ6 6.8 ἔτοπλ Εοιηθ, θθοδιβα {μι 0 ταϊβοα 

: πη αὐωροὶ [8 ογη Αἀνοοδίο, ρρΡ. 31---3Ξ34. Νον Ὑότκ, 1850. ὅνο. 



Οοηδυπιοα ὃν γοΐαπο Ἡγγίξον. 178 

σοπίιππα] ἐππι} 8. δὲ {86 ἱπβειραιίοη οὗ ΟἸτῖβϑὶ,᾽} νῆῃὸ (16 ἴδ πο ]]} 
ΚηοΤῈ) νγ18ἃ8 βοιηθίιπλθ8 68]]66 Οὐ τοσεαξ, Δηα δ18 ἀ18010168 ΟΠ γο βίη. 
ΤΜῖ8 ουθηΐ ὑ00Κ ΗΪδο6 Α. ἡ. ὅ2, ψὶῃη ἐισεηέν γὙ6Ά18 δέου ἴΠ6 οὐ οἱ χίοπ, 

(3.) Τάοιτυβ, {π6 δἰβύογίδη, ψοὸ αἶἰδοὸ Πουσίθμβθα ὑπάθγ Ττα͵δη, 
Α, Ὁ. 110, σθ συϊηρ {Π6 Βἰδίοσυ οὗ Νεσο (ΟἸ]δυάιαθ᾽β ϑασοαββου), 
Δη4 δροδκίηρ οὗ (16 ΟἸγβδηβ, ἃ. Ὁ. θ4, βαγ8 {παὶ ““ἰ86 δυίμοσ οἵ 
{π8ι (βθοῖ οὐ) “" πδπὴ6 νγὰ8 ΟἸγϊβίαβ, 80, ἴῃ {π6 τοῖρῃ οὗὨἨ ΤΊθογῖα8, 
ΜΆ8 ΡΌΠΙΒη6α τ τ ἀθαί], 88 ἃ οὐμϊπαὶ, ὈΥ {86 ῥτοουχαῖος Ῥοπίϊιν 
ῬιΠαῖο. 5. Απά, 

(4.) Τα γουῆρον ΡΕΙΝΎῪ, ἴῃ 18 οοἸθυγα θα Ἰοίύογ ἰο Τταδη, τυτὶ τἴ6 ἢ 
Α. Ὁ. 107, βαγϑ (Παΐ «688 νγὰ8 ἡ ΟυΒρροα ὈΥ ἢ18 [ὉΠ] ον δ δ (οά.--- 
Η ΤΉΘΥ βηρ διμοπρ' ἰποιηβαῖνθθ, αἰτοσμδίογ, ἃ ἤγιὴμ ἰοὸ ΟἸτῖβὺ 88 ἰὸ 

οἂ.᾽"": 
(6.) Τπο Πιδίοσίδη ΖΒ ΠΑΜΡΕΙΌΙΒ τοϊαύθθ, ἐπδὲ ἐΠ6 ΘΙ ρ ΓΟ 

ΑἸ χδπάθυ ϑϑύοσιβ (80 τσεϊσηθα ἤἸῸπι Α.Ὁ. 222 ἰο 236), μαᾶ ἱἵπνο 
Ργῖναῖθ ομδρθὶβ, ΟΠ6 τογῈ ΠΟΠΟΌΓΘΌΪ]6 ἤδη {π6 Οὐ ; δῃὰ {πα ἴῃ (ῃ6 
ἴοττηοῦ ““Μ6γΘ {π6 ἀοΙῆεα ΘΙΏΡΟΓΟΥΘ, δηα α]80 βογθ δι ΠΘΏ ΠΥ σοοά 
Τ6Π, 8Π4ἃ διηοηρ ἰθθτὰ ΑΡΟ]]ΟΏἾι8, δηα, 88. ἃ τοῦ ΟΥὗἁἨ 18 ἔϊπη6 βαγβ, 
Ολγίεί, ΑΌγδμδτα, δῃὰ Ογρῆθυβ (πβοπὶ 6 ΘΟΠΒΙἀοτθα 88 Ἃ61{168) 
δα {Π6 ἱτηᾶρθθ οὗ [18 δησοβϑίοσβ,᾽ ὃ Ὑη6 βαπλθ Ὠἰϑίοσίδῃ δα 8, {πα 
16 ΘΙΩΡΘΙῸΓΣ ““ ΙΒ δα (0 ογοοῦ ἃ ἰθρ]6 ἴο ΟἸ γῖβῖ, δπά ἴο σϑοϑῖνα Ὠΐπὶ 
δι ηρ {π6 σοάθβ. Βαυΐῦ πα νψγὰ8 Του! ἄθῃ ὈΥ ἔποβα ὙΠῸ Θοηδιυϊοα (Π6 
ΟΥΔΟΪ68, {ΠΟΥ δανηρ ἔουπα {παΐ, 16 ἰῃαὺ ψὰ8 ἄοπθ, 411 τῶθη σουἹὰ 
Ὀοοοτο ΟΠ σιβδηθ, δπὰ (π6 ΟἾΒΟΙ ἔθ ρ]68 θ6 ογβακθη.᾽ ὁ 

(6.) ΟΕ 1,ΒῦΒ, οὁπ6 οὗ {86 Ὀἱτίογοϑὺ δηϊδροπιβίϑ οὐ ΟἸἈσβ δηϊγ, τ ἘῸ 

1 Ζυάφοοθ, ᾿πρυΐϊδοσο ΟἸὨἸγοδίο, δδείάπο ἑυτπηυ]υληΐοα Βοιηᾶ ΟΧΡ. βϑαοιοηίΐτ, ἱπ 
Οἰδυάϊο, ς. 25. ΤΒουσι 1Π6 96 8 δοπθ ἃσὸ τῃηθηιὶοηοα Ὁ [ἢ6 Ὠἰδίοτγίδη, γαῖ, ἔγοτῃ 1Π6 
πδίυγο οὗ 1π6 τῃΐηρ, τὸ υπάογείδηα ὑπαὶ ΟἩ γί δι 88 γ γο ΠΟΙ ρτγομοηἀοά ἴῃ ἰδ; ἴοσ {πὸ ἔσει 
Ἀτοίδβδοσβ οὗ ΟἿ γι βεδη Υ θείης οὗἁὨ [Π6 ο᾽εισίδἢ παίίοπ σοῖο ἴῸΣ βοσιο τἰπι6 οοηΐουππάοα τ ῖτὰ 
186 ἀϊϑεῖ 165 οὗ Μίοβοβ, δαπὰ ραγιοϊ ρϑιθα ἰἢ 8}} 1π6ὸ αγάβηϊρβ τῃδὲ σογο ἱπηροβοὰ οὐ ἰπθπι. 
«ΛΕρογάϊην]γ, ἱπ Αςἰδ χυ . 2. νὸ τοδὰ οὔ Ααῃΐα δηὰ Ῥγίβοι ἶα, ἔσο ὁ ον δ ΟὨγδιῖδπβ, ννῆο 
πιδὰ θδθοὴ Ὀαηβμοα ἤῸπι Βοπιθ ὈΥ ἴθ Δρονθ-σηθητοποα οαϊςοὶ οἵ ΟἸδυὰίη8, ὙΠα ἰδιογίδῃ 
αἴΓ δπῖοβ [6 τατη}}8 οὗ 186 Φον8 ἴῃ (ἢδὲ ΟΥ̓ ἴὸ [826 ἱπδιϊαϊίοη οὐ ΟἸσίδυ; Ὀπ τη6 ἔγιιθ 
δῖδίε οἵ 186 δῇδὶσ ττδ8 (818 : --- ΤΏ6 βαἀπ)Ῥϊδβίοη οὐ τὴς Οφητ]ο8. ἱπῖο ἴΠ6 ΟὨγίβείδη σἢ το ἢ 
τ ΒουΣ συ δ)]οοιίηρς [ΒΘ πὶ ἴο {Π|6 ᾿πδεϊτποηΒ οὗ Μοβοβ αἰνίηρ στοαὶ οἤἴδξησθ ἴο 186 ΨιιΔαἰδὶπρ 
ΟἸ τι δῃ8 δὲ Ἐόσηθ, [ΠΟΥ ἡοϊηοα {ποῖγ ὉΠ 6] ονηρσ ὈΓΟΙΏΓΟΙ ἰῃ ορροδβίημ, ποῖ ον 186 αδη- 
1116 σοηγοσίβ, Ὀαϊ 6180 βιο οὗ ἐποὶγ οση παιΐοη 88 οβροῦβοα {ποὶγ οδιιβο, ΟΥ̓ 41} παιΐοιιδ, 
[6 δεν σσοσα [ἢ τηοθὶ ἤστος δηὰ οὈβείπδῖο ἴῃ {πε} το σίουβ ἀἰδρυΐοβ; δπὰ ἐμ Ῥγοβο ίην 
οὗ 16 ὐοδρεὶ ἴο 186 (6 η 0168 ταϑ Ῥαυ συ τὶν οἴθηβῖνα ἴο [Π61η. [Ιη Αβὶα Μίποῦ δηᾶ ἴῃ 
ατεθςοα {ΠΟΥ ΟρΡροδοὰ ἴξ ὉΥ πηδίῃ ἴοτοθ, 88 »Ἧ͵Θ ἰοδγῃ ἔἴγτοπι Αςῖβ ΧΥΪ.--α ].; ἩΒΘΠοΘ ἰδ ἰδ 
ὨΙΧΏΪΥ ργοῦθῦἷο τπαὶ ἴῃ (88 ἀύρΙτοὶ ΠΟΥ ργοοοοᾶάξα [0 Β᾽ Π}}}ΔΥ Οὔΐγαρμο8 δὶ Ἐοϊηθ δ]6ο. 
Δέδοκρ 8 ΟΥ̓ ΠΥ οὗὁἨ τ[ῃ0 Οοδροὶ Ηἰϊείοτυ, Ρ. 800.ὡ Τῆθ ἄθογθο δῦουϑ ποιϊοθᾶ, νῃῖο 
ΔΒ ἰδδιιοὰ, ποῖ ὉΥ̓͂ {π6 δεπαΐε, Ὀὰϊ ΟΥ̓ 1110 ΘΙΏΡΟΤΟΣ ΟἸδπάϊ5 ἢ π|561, σοητ πυρὰ ἰῃ ἔοτοΘ 
ΟΠ]Υ ἀυσίης δἰ5 11ἴδ, 1 δὸ Ἰοηρ; [ΌΓ, ἰῃ 0 Ἰοπρ (ἰπ6 ΔΙ͂ΟΣ (Ὠἷ6, Βοϊη6 δϑουπαοὰ δραὶη ἰὴ 
δον. 

9 Ῥρογρογϑῖῃ Ο΄γεβίαπμε ὑτοπυηοίδίν ἃ νοῦΐϊδ. Τογία ]δη, ΑΡοΪ. ο. 8. ϑεὰ ὀχροηθηᾶάα 
Π.}1}18 ΠοΟτη ἸΏΒ ΓΑΙΟ 651, ῬΡΧΟΡΙΟΥ ἱρηπουαητ τὰ ΘΥΤΟΓΟΠΊ, αυἱ οὔτ ἱπηπιαϊείὰ ΠΠογὰ Οἠγεδίμε 
80] πὶ ἀΐσογο. 1,Αοϊδηια8, [πιῖϊ. Ὠίνίη. 110. ἦν. ς. 7. Ταιοΐδη, ΟΥὁἩ [6 ΔΌϊΠΟΥ οὗἉ ἴο ἀϊαϊοχοθ 
οητ]6ἃ ῬΒΠΟΡΔ σΙβ, τυ ὨΙΟἢ 18 Θϑοσὶ θα ἴο ἷπι, 4180 “4118 68:8, Ολγεβίμδ. 1, Δ ποσ, γο]. υἱῖὶ, 
Ῥ. 78. 8νγο.; ΟΥ̓ ΥΟ]. ἱν. Ὁ. 154. 40. 

8. Αὐοῖίοσ ποπιΐη!8β ο)α5 ΟΠγίβιαδ, αἱ ΤΊ ασῖο τη ρογϑηῦθ ΡΟΣ ὑγοσυγδίοσοιῃ Ῥοπέπη 118» 
ζπτὴ ΒΡ) ςῖο αβδοῖαβ γαῖ. δεῖς, Δηηδὶ. Ὁ. χν. 6. 44. 

4 (δττθπαῖο ΟἸὨγίβίο, αυδδὶ 60, ἀΐσοτο βοοῦμλ ἰηγίοοῃ, ῬΊη, Ερὶβὲ, 110. Χχ, 6. 97. 
ἴοι. 1ὲ, Ρ. 128. οὐἀϊς, Βίροηῖ. 

5 ΤατΉΡΥ 8, ἴῃ νἱτὰ ϑαυοσὶ, 6. 39. δρᾷ Ηἰδίοσί Απρυδίρο ΟΣ Ρίοσοβ, το], 1. 278. 
εὐϊ!. Βίροης. 

9 [υἱὰ. ς. 48. νοὶ. ἱ, Ρ. 290. 
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τοί ἴῃ {Π6 Ἰαξίοι ρατὺ οὗἩἨ [Π6 βϑοοῃᾷ σϑηθασγ, ΒρΡΟΘ ΚΘ οὗ {πὸ ἔουπᾶοῦ 
οὗ (86 ΟἸγβέϊδη το] ρίοη 88 Βανίηρ ᾿ἰγοᾶ θυ ἃ νΘΙῪ ἴθ γὙϑαῦβ ὈοΙΌΣΘ 
ἢἷ8 ὥταθ, δπα στη Ὁ] 08 (Π6 ὈΥΙΠΟΙ͂ρΑΙ [αοίϑ οὗ [Π6 ὌΝ 6] ΠΙβίοσΥ τοὶδ- 
{ἶἰνα ἰο «688 ΟΠ τιβί, ----- ἀθοϊασῖηρ {Πδΐ πα πα οοριοα (ῃ6 δοοοπηὺ ἔγοτα 
{π6 τιϊθηρδ οὗ 186 δνδηρθ δίβι. Ηθδ αυοίεβ [8686 ῬΟΟΚΒ (88 γγ μαᾶνθ 
Δἰγοδαν μδαὰ οοοδβίοῃ [0 γϑιηδγὶ 1), Δ τηλῖκοβ οχίσγαοίβ ποσὰ ὑπ 6 πὶ 88 
Βοϊηρ᾽ Θοιηροβοᾶ ὈΥ {π6 ἀ]8010168 δηα οι ρβηῖοηΒ οὗ «6808, ἀπ ὉΠΩ͂ΘΥ 
[Π6 πᾶῖλθβ ψὨΟἢ (ΠΘῪ πον Ὀεαγ. Ηθ ὕβδικθϑ ποίϊοα ραῦ που αν οὗὨ ᾿ῖ8 
ἸΠΟΔΓΏΔΙΟΙ ; 818 Ὀοϊηρ' θΟΙΉ οἵ ἃ ὙἹΓΡΊη ; Ὧ18 Ὀθίηρ ΜΟΥΒΗΙΡΡΘα Ὀγ {δ 
ΤΩΔΡῚ ; δἷ8 πριύ ᾿Ἰηΐο ᾿ὐργρῦ, δηα {πὸ βαρ ὐοσ οὗ {μ6 ᾿πίδηίβ. Ηδ 
ΒΡΘΆΚα οὐὗὨἩ ΟΠ γἰβι β Ὀαρίϊϑια ὈΥ̓ Ψομπ, οὗ (6 ἀδθβοθοηΐ οὗ {86 Ηο]ν 
ϑρισγιῦ ἴῃ {86 ἴοτια οὗ ἃ ἀονυθ, δπᾶ οὗ {16 γοϊδα τότ μοάνϑη, ἀθοϊαγὶηρ' 
μῖπὰ ἴο Β6 {π6 ὅοη οὗ (ἀοα ; οὗὨἩ δ18 Ὀοϊηρ δοοουμηίοα 4. Ῥγορἰοῦ ὈΥ κῖ8 
αἸβοῖρ]68 ; οὗἁὨ κι18 Τογοίβ ησ 80 8μου ]α ὈούΓΑΥ τη, ἃ8 γγ86}} 88 1Π6 οἱτ- 
ουτηϑίβηοοϑ οὗὨ δῖ8 ἀθδί δηα γσοϑυγσγγοοῦοῃ. Η δ]ονε ὑπαὶ ΟἸγῖβὲ γγὰ8 
ΘΟΠΒΙΔΟΙΘΩ͂ ἃ8 ἃ αἰγ1η6 ῬΟΥΒΟη ὈΥ Ἦ18 αἸβοῖρ]68, ΠΟ νγουβῃρροα δι ; 
δ. ποίϊοοβ 811} (Π6 οἰγουτηβίδποοθ δἰθμαϊηρ {π6 ογιοϊῆχίοη οὐὗὁἨ ΟἸ γὶβί, 
δηα εἶδ Δρροδυησ ὅο δ18 ἀἸβοῖρ]θβ αἴογσνσασαβ. Ηθ ἔγθαυ θη Δ] υἀ68 
ἴο [16 ΗοΪγ ϑριγιῖ, ποθ οηβ (ἀοά ὑπμάον {π6 {116 οὗἩἨ {6 Μοϑὺ ΗἸρΉ, 
ΒΑ δρθακβ οοἰ]δοίλνοὶυ οὗἨἩ (88 Εδίμοσ, βὅοη, δπα Ἠοΐὶν ϑριτι, Ηρ 
δος ον] αροθθ {Π6 ταῖγο] 68 ψγουρηῦ ΟΥ̓ “6808 ΟἸγῖδί, ΌῚ στ βῖο ἢ Π6 
δηραροα ργοαῦ τυ] ἰαἀθ8 ἰο Δάθοσα ὕο ϊπὶ 88 {86 Μοβδβίδῃ. ὙΤῆδί 
[Π|686 τ ΪΓΆ0]68 6Γ6 ΤΟ] ροτίοττωθα ἢ6 ΝΈΝ ΕΒ ἀἰβραΐθβ οὐ ἀθηΐϊθβ, θυ 
ὉΒΟΥΪΌ68 ἔπ θη ἰο {Π6 τηλρὶο γί,  ΠΙΟἢ (Π6 8478) ΟἸσῖϑῦ Ἰϑαυηθα ἴῃ Ερσγρί.3 

(7.) ῬΟΚΡΗΥ ΒΥ, δῃοίδογ Ἰδαγηθα δηϊδροηϊδὺ οὗ ΟΠ ΙΒ δ (ΡΟΥ Δ Ρ8 
{πὸ ταοϑὺ Ἰθασηθα ἀπᾶ δουΐθ δηϊασοηϊδῦ ΟἾΥΒ Δ ΠῚ ουοῦ 84), 60 
βΒουγιβῃ α ἀθοιῦ ἃ ΘαμΥΥ αἴτον (ὐθίδιιβ, ᾿δ8 4180 θοσμα ουϊάθηοα ἴοὸ {Π6 
ΟΠ 6η688 οὗ (6 ὈοΟΪκ8 τϑοοϊνοα ΡΥ {μ6 ΟΠ γβυδηβδ: πα ἢ18 ἰδβ- 
ΤΔΟΠΥ͂ 18 411 {86 τηογὰ νϑ] δ ]6 ἔγοτα {86 ἔδοῦ (πῃαῇ ἢ6 οοηνουβοα ψἱτἢ 
ΟΠ γιϑύίδηϑ αὖ ΤΎσο, ἰπ δι γ, δμα αὖ ομιθ. ῬΟΥΡΆΥΤΥ ποῖ ΟΠΪΥ͂ 
ΔΙΙονοὰ ἰπαῦ {ποτα ὑγὰ8 δ ἢῃ. ἃ Ῥδβοὴ 8ἃ8 “9688 (Ἰμγιβί, Ὀπὺ 4180 
Βοπουγθα πὶ 88 ἃ ῬΊουΒ Ῥθῦβοῦ, ὙΠῸ νγἃ8 ΘΟμγΘΥΘα ᾿ἰηΐο μθάγ θη, ἃ8 
Ὀαῖηρ ΔΡργουϑά Ὀγ {μ6 ροᾶβ.᾽ 4 

(8.) Αβροαΐ {μ6 πλὶαα]6 οἵ {π6 ἔουγίμ ΟΘΠΓΌΣΥ τοϊρηθα 186 ΘΙΡΘΙῸΥ 
ΦΌΠΙΑΝ. [Ὁ 18 ἃ τοιαῦθ] ἰδοί, {πᾶς {118 ὙΘΥΥ Ἰοαγπθα δηᾶ 1ῃ- 
ναΐοσγαΐθ ΘῃΘΥ οὗ {π6 ΟἸ γιϑύϊδῃ ἤδὴθ δηα ἰδ σου] ργοάιοθ πὸ 
οοπηΐου ουάθποθ ἴῃ σοξαϊδίοη οὗ {πὸ ἰγα ἢ οὗὨ τῃ6 ουδηρο] 108} ̓ ἰβίοσυ, 
τἘπουσἢ (485 8 ἴδνθ δἰγεδαγν βθθῃ ὅ) 6 αἰΐοδίβ (ῃ6 σθῃηθπμθηθδβ ἀπά 
ΘΑΥΪΥ ἀαία οὗ {πὸ ἔουγ (ἀοϑρεῖβ; δπᾶ {μαὺ ἢ6 ΠΘΥΟΥ αἰξαηιρίοα ἴο ἄδην 
116 τϑα] γ οἵ ΟΊ Β ταῖγϑο68. «688, Β6 βαυβ, ἀϊὰ ποίη ΟΣ ΤΠΥ 
οὗ ἔλθ, ᾿}]688 ΔΠΥ͂ Οὴ6 Οδἢ ΒΌΡΡΟΒα ὑμπαύὺ ουτγίηρ (Π6 Ἰαπιθ δῃὰ {μ86 
Β]Π1π4, Δηα 6 σχογοιβιηρ ἀθηλοη8 ἴῃ {π6 ν]]ασο8 οὗ Βοίμβαϊάα, αγὰ βοπια οὗ 
{Π6 ρτγοαίθδ οσκθ. Ηθ δοκπον]οᾶροβ {πᾶὖ «688 μα ἃ βονθγοῖρῃ 
ῬΟΥΤΘΙ ΟΥ̓́Θ ἸΩΡΌΧΘ ΒΡΙΓΙ(8; (Παὐὺ 6 τα] κά οἡ {π6 βυγίδος οὗ {Π6 4660, 
Δα ἜΧρο 164 ἀθιηοηϑ. δ οημάθανουσβ ἴο ἀοργθοϊδίθ {686 πόπάογία! 

᾿ 8660 ΡΡ. 88---90. ϑαργὰ. 
Ὁ Ἰλγάποσβ Ἡρδίποη Το ϑυϊποηΐοδ, οἶδρ. χυΐ!. Ὑ͵υτίβ, νο]. νἱ. ΡΡ. ὅ---69, ϑνο.; ΟΥ 

γο]. 'ν. ΡΡ. 118--.-149. 410. 
8. 8.66 ΡΡ. 90, 91. διεργὰ. , 
4 Τιαγάῃοσβ Ηρδίμοη Τοϑε πο 68, ΟἾΔΡ, χχχυϊ, ὙοΥκ5, νοὶ, Υἱϊ, Ρῃ. 176---248. ὅνο.; 

ΌΓ νοἱ, ἶν. ΡΡ. 209---950. 410. 
5 ὅ06 ΡΡ. 9], 92. δερτὰ, 
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πΌΣΚΒ, θυΐ ἰῃ ναῖῃ. 16 δοπβθαυθηθθ ἴδ πάθη] 6; βοἢ ἸγοσΚϑ 
δΓ6 σοοά ρῥτοοίβ οὗ ἃ ἀἰνηθ τηϊβϑιοη.᾽ ἢ 

(9.) 1μα8Ε}γ, ---- ἴ᾿ο οταῖῦ {Π6 ὙΘΓΥ͂ ΠΌΙΠΔΘΓΟΙΒ ᾿η οτνθηΐησ' ἰθβεϊ τη ἢ Ἶ68 
τπδῇ ταῖρηῦ θ6 δααυοορα, ---ΜΟΗΑΜΜῈΡ (80 ᾿ϊνϑὰ ἴῃ {{π Ἰἰαϊίου οπά οὔ 
1ῃ6 ΔΗ͂ δηὰ {π6 ἔοστηοσ ραγί οὗ {π6 βίχί ἢ οϑηζυγυ.), ἱπουρἢ μ6 δδβυμηθᾶ 
1π6 Βοποὺγ οὗ ἀδ νθσίηρ [0 τηϑη κί πη ἃ ΠΟῪ γον δ θη, ΘΧΡΓΘΒΘΙΥ 80- 
Κηον]οαρσεά (Π6 δυϊβοΓ Υ οὗἩ [86 ἀοπροῖβ. Ηδ βρβαῖκβ οἵ 9 6βϑὺ8 Οτῖβὲ 
Δηα οὗ Π]8 τηοίμοσ ΟΥ̓ (80 }Γ Ὡαηθθ, δμα 694115 ἢ [86 ἡ οτά οὗ Οοά. 
Ης βαγβ, ἰμβαΐ ἴθ νγϑβ πιϊγδου ]ου ΒΥ Ῥοσα οὗ ἃ υἹγρίη ; δοκηον  θροβ 
ἴῃς ἐτυ ἢ οὗἁὨἁ 18 ΠΤ 1ΓΆ 6168 δηα ῥτορἢδοῖθθ ; δπα βρθὰκβ οὗ ἢϊ8 ἀθαίῃ δηά 
ἈΘΟΘΏΒΊΟΙ, Οὗ 18 Δροβί[6β, οὔ [16 Ἐπ 6] 16 οὗἩἨ {μ6 “6νγ8, οὐἨ Ζοοϊαγίαβ 
1π6 ἔμ νῦ οὗ ϑοδη {π6 Βαριϊδῖ, δῃᾶ οὐ {π6 Βαριἰϑὺ ᾿ν͵πλ86}}, ἀθβουι θην 
1.15 ομαγϑοίδυ 1 ἃ ΔΉΠΟΥ ΡΟΙΓΘΟΙΥ ΘΟΠίοσαδὉ]6 ἴο (ῃἢ6 (ἀο5ρ6]8.3 

2. ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΕΒ ΟΕ ΒΑΤΗΕΝ ΑΡΥΕΒΒΑΕΒΙΕΒ ΤΟ ΤΗΕ [1ΥῈΒ ΑΝῸ 
ΟΗΑΒΑΟΤΕΕΒ ΟΕ ΤῊΒ ΕἸΒΒῚΤ ΟΒΕΙΒΤΙΑΝΒ. 

(1.) Το ἔγβι ρουβθοιυθ οι οὐ ἴπ6 ΟἿ γβδηβ νγγχὰ8 σαὶβϑα ὉΥ {π6 δῃι- 
ΡΟΓῸΡ Νόέῖο, Α. ἢ. 6ὅ, {μαὺ 18, ἀρουξ {ΠΙΓΓΥ γοῶγβ δου (86 ογπο ἤχίοῃ 
οἵ δοβυϑ ΟἸγιβί, (ὐοποογηϊηρ [818 Ῥδυβθοιτοπ, 16 Βαανα {π6 ᾿ΘΒΕ ΠΟ 68 
οὗ το Βοιηδῃ Ὠἰβίογδηβ, Τ᾽ δοϊϊὰ8 δηα διυιοίοηϊυβ. 

ΤΑΟΙΤΌΒ τγ88 ΘΟΠ ΘΠΙΡΟΥΑΓΥ 1 (ἢ 6 ἀροβίϊθβ. Ἐοϊαίηρ (Π6 στοαὶ 
ἤγα δ οιηθ, ἴῃ {π6 θη γοὰῦ οὗ Νευοβ σϑῖρῃ, 6 βαᾶυβ, ἐπὶ (ῃ6 
ΡΘΟΡΙῈ ἱπιραϊοα {παΐ σΑΙΑΠ ΠΥ ὕο ὑμ6 ομρθτοσ, γιὸ (6 Υ ̓πιασὶη6 4) 
᾿Δ4 βού ἔγθ ἴο {86 οἰ, {παῦ ἢ6 τηϊρμΐ πᾶν {Ππ6 σ]ΟΓΥ οἵ γοῦν] αϊηρ; 
10 ΤΊΟΤῸ Π]ΔΡΉΙΠΟΘΒΙΪΥ, δηὰ οἵ Το] πρ' 1 αἰτοῦ 18 οὔσῃ παμα; θυΐ {πδὲ 
Νετο ομαγροα [6 ογαθ ου ἴδ Οσβθδηβ, δηα, ἢ ογάθγ ἴὸ ρῖνα [Π6 
ΤῊ ὈΪΔΌ81:0]6 οοϊουγ ἰο {π18 ΘΑ] απ ηγ, μ6 ρυΐ ρσγοαὺ υταθ ΓΒ οὐ {πθηλ 
ἴο ἀθδῖ ἴῃ (Π6 πιοϑύ γα 6] τϑηηοσ. ὙΥ ἴΠπ6 νιον οὗ σομο] Δ ηρ; 
186 ΡΘΟΡΪ6, 6 Θχρεπάβα στοαΐ βι1π18 ἰῃ δαἀογηΐηρ [Π6 ΟἸΕΥ, 6 θοβίονγϑα 
Ἰαγρθβδ68 οἡ {μο86 ἘΠῸ δαὰ βυβεγθα ὈὉγ {π6 ἢγο, δῃὰ οἴϊογεα Ἰἤδηγν οχ- 
ΡἰΔίΟΥΥ Βδουἤσο8 ἴο ἄρροαβο {86 σοάβ. Τ7]ι6 διβύου δ᾽ Β ὙγΟγὰ 8 ΔΓ: --ς 
“«Βυῦ ὨΘΙΓΠΟΥ ΒΌΠΊΔη ἃ 58᾽ϑίλῃοθ, ΠΟΥ {86 Ἰαγραββο οἱ [Π6 ΘΙΏΡΕΙΟΥ, ΠΟΡ 
411 [ῃ6 δἰοποιηθηίβ οἴἶεγοα ἴο {ῃ6 ροαϑ δνδι]θα : [η6 ᾿πέίδῃιυν οὗ {πδξ 
ΒοΥτΊ0}]6 ἰγαηβδοίίοη 80}}} δαμπογοά ἴο ἢ. ΤῸ βιρΡΓαβ88, 1 Ῥοββ1}0]6, 
{818 σομοη ΓΠΊΟΙΣ, ΝΟΙῸ ῥτοουτρα οἰμοτβ ἴὸ Ὀ6 δοουβοά, δηά 
ῬαΠΙΒημΘα ὙΠ χαυϊβιίθ ἰοσίατεβ ἃ σαθα οὗ τχθη ἀοίαβίθα ἴον {Π6}Ὁ 
6}}} ῥγδούϊοθθ, γῆο 6 Γ6 ΘΟΠΙΠΔΟΠΪΥ Κπονῃ ὈΥ [Π6 παηθ οὗ ΟΠ βυϊδΔ 8, 
ΤΙ δαίπονῦ οὐἁἨ ἰπαὶ βθοί (ΟΓ πᾶπι6) ν᾽ αϑ (ἢ γιβῦαβ, ὙΠῸ τη {Πα τοϊρῃ οἔ 
ΤΙθοτῖαβ τγ88 Ραμ οα 1 ἀδαί, ἃ8. ἃ οὐ πλῖηδ)], ὈῪ 1[Π6 Ὀτοσυγαίοῦ 
Ῥοπᾶυϑ Ῥι]αίθ. Βαΐ {818 ρμοβΕ 16 ηῦ ϑαροτγαίοη, {ποιιρὴι ομθοκαα ἐὸν 
8 8116, ὈγΌΚα ουΐ αἴτοβη, πού ΟὨΪΥ ἴῃ 4 τπἴπρα, ΠΘΥΘ {Π|6 ονὶ πγϑὺ οὐὶ- 
σὶπαίθα, θὰΐ ὄνθὴ 1η {π6 οἷἦγ (οὗ Ποπι6), {π᾿ Θοιηποη διηἰ πο ἡ Β]Οἢ 
ΟΥΘΙῪ {πὴσ ΔΙ ἀπά ΔὈουλ μα ]6 ἤἥοννβ ἔγοπὶ 4}} αἀυδγίοσβ οὐ {Π0 
νγοΥ]4ἃ, Αἱ ἤγϑὲ {ποβα ΟὨ]Υ͂ ἼΘΓΘ δρργοποηαθα τγῆο δοηΐοββοα {ῃ6ηὶ- 
δοῖνϑ οἵ {παΐ βοοῖ ; δου ψαγβ 4 υαδί πιμἰ(ἰἑμο ἀϊδοονογοὰ Ὀγ {μου ; 
411 οὗ νιβοπὶ 6 Γ6 ΘΟΠαἀοπηη6α, ποῖ 80 πιο ἔοῦ {86 ογτηθ οὐ Ὀυγηϊησ 
1Π6 ΟἿΌΥ δ8 [ὉΓ ΨΠΘῚΓ ΘΠ Υ ἴο τδηκὶηα, Τοῖς ΘΧΘΟΌΪΙΟΠΒ ἸΘΓ6 80 
οοηπίχιγοα 88 0 βχσροβα [βθῆὶ ἴο0 ἀουβίοη δηα οοῃίθῃρί. οπ6 Ψ6ΥΘ 

1 Ἰιαγάποτ᾿ οβῃ, Τοβῖ. οἢδρ. χὶνὶ, Ὑ͵ΌΥΚΒ, τοὶ. υἱϊϊ, Ρρ. 855δ---428. 8νο.; ΟΥ̓ΥΟΪ. ἰν. 
ΡΡ. 311--- 848, 4ιο. 

2 866 ἴΠ6 ογδη, σπδρίοιβ 8, 4, ὅ, 6. 19. Ὧγ. Μδοκηΐρης ἢδ5 οοἸ]οοιοὰ δηᾷ ἰπϑογίο ({6 
ῬΟΦΒΔΡῸδ δῇ Ἰοησ ἴῃ Ὠἰ8 ΟΥ̓ ΌΣ ΠΥ οἵὗὁἨ (0 αοβροὶ Ηἰδίοσυ, ὑρ. 840, 841. 
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ΟΟΥ̓́ΘΓΘΩ οΟΥΟΥ ΜΠ {Π6 8 κῖη8 οὐ ψ]]ὰ θϑαβίβ, {πὶ ΤΠ6Ὺ ταῖρμὲ θ6 ἴοσῃ 
ἴο Ῥίθοββ ὈΥ͂ ἄορβ ; βοῃθ θγθ ογο θα; ψ}116 οἴμοσβ, μανίηρ Ὀ66 ἢ 
ἀαυ οὶ ΟΥ̓ΘΥ τ] ΘΟ ΒΕ1016. πηδίθγ4}8, ὑσογα βοῦ ἊΡ 88 Πρ 8 τη (86 
πση-ἴτη6, δηα {πὰ8 Ὀαγηῦ ἴο ἀδαῖῃ, ΕΓ [Π686 Βρθοΐδοϊθβ Νοῖο ραν 
Ἠ18 οὐ ρΆγά6η9, Δηά, αὖ [Π6 βᾶτηθ {1π|6, Ἔχ ἢ] 64 {Π6γ6 (86 αἰ νθ β: 0 ἢ 8 
οὗ (86 οἰγοιιϑ; βοῃλϑῦϊηθ8 βία παρ ἢ [Π6 ογονγα 88 ἃ βρβοίδίογ, ἴῃ {6 
ΠΔΌΙ οὗὁὨ ἃ οΠδγιοίθοσ, δηὰ δὲ οἵδ {1π|68 αὐ νιηρ ἃ ομαγιοῦ Εἰπηβο  ; 
ὉΠ|1] αὖ Ἰδηρίῃ {8686 πηθη, ὑπουρἢ ΤΘΑΙ]Υ οτἸ πη] δμα ἀοβογνηρ 6Χ- 
ΘΙΙΡΙΑΓΥ ΡαΒΙβῃμηθηῦ, Ὀαρδη ἴο Ὀ6 ΘΟΙΩΠΙβογα θα 88 ρθορὶθ ΜΠῸ ὙΟΥΘ 
ἀοϑίσογοϑα, ποὺ ουαὖ οὗ τορατὰ ἴο {π6 ρ0}]}16 ψϑ]ΐασα, θα ΟὨΪΥ ἴο ρ,ΑΙ 
{Π6 σΥ 6 Υ οὗ ομϑ τρδη.ἢ"} 
ΤΠ (οβίπλοηΥ Μοἢ ΘΌΒΤΟΝΙΌΒ Ὀθασβ ἰο (μϊ8 ροσβαουϊΐοι 18 ἴῃ 

{πὸ ]οῖηρ πΟΓὰΒ : --- “ ΤῊΘ ΟἸ γϊβύϊδηβ ΠΟ 86 ΤΟΥ ΒΘΟΥΘΓΟΙΥ 
Ραμ βΠῃ6α, ---- ἃ βοτὺ οὗἨ ρϑορίβ δααϊοίβα ἰο ἃ ΠθῪ δηᾶὰ ταἱβοῃίθνουϑ 
ΒΌΡΟΥΒ ΠΟ. 
ΤΠ Ῥγθοθάϊηρ δοοοπηίβ οὗ {6 ρογβθουαϊίζοη οὗ {86 ΟἸ γἰϑέϊαπθ ὈῪ 

Νετο ἃγ ἔστ Ὁ Θοπῆγιηθα ὈΥ Μαγίαὶ, {π6 δρὶ σταιηγηδίβὲ (τ μὸ ᾿νοά 
δῦ [86 οἷοδβα οὗ {π6 ἤγδβί οϑῃίγυ), δηᾶ ὈΥ͂ ἀνϑμαὶ, (86 Βαϊ γῖβὲ (τ 8ο 
βου Βῃ6α ἀυγῖησ {Π6 τοῖρηβ οὗ ᾿ϑομ πη, Νόσνα, Ττα͵βη, δὰ Αἀτγιδηλ), 
ΒΟΙΝ οἵ πβοτι αυάθ ὑο 1πὸ Νοτοπίδη Ρογβοουϊοι, δπα ΘΒρθο 8 }}γ [0 
[Π6 ριοΠοα σοὺ ἴῃ ψμϊοῖ (ῃ6 ΟἸ τ δι 8 σσογο Ὀυχηΐ, 

Μαασία] μᾶ8 δῇ δρίρτγα, οὐὗἁ πμῖοῖ {86 [Ὁ] Οντπρ' 18 4 106 γὰ] ἰγϑη8- 
Ἰλοπ: - ἦοὰ πᾶν, ρουμαρ8, ἰαίοϊ νυ βθθὴ δοίβα οἡ {886 {πμπϑαίγο, 
Μυοῖυβ, πο {πγυδβὺ 18 μαπὰ ἰηΐο {π6 ἤγο: ἢ γουὺ (Ἀ1ΠΚ ΒΟἢ ἃ Ῥϑύβοι 
Ραϊ6ηΐ, να]αῃύ, βίοαϊ, γοὰ 8.6 ἃ Β86η86]688 ἀοίατά, ἘἘῸΓΣ 1 18 ἃ πχιοῖι᾿ 
στοαίου {πῖπο,  μΘη {πγοαίθηθα τοὐέᾷ ἐλδ ἐγοιιδίοδοπιο οοαΐ, ἴο Βᾶγ, “1 
Ὧ(ο ποῦ ββδουιῆσο, ἤδη ἴο ΟΌΘΥ {Π6 σοιητμηδηά, “ Βυγπ {86 μαηάᾶ.᾽ 8 
ΤῊ ἐγου Ὀ] βουὴ οοδὺ ΟΥἩ Βιιτύ οὗ {π6 ΟἸ γΙβδ 8 τγᾶβ τηδᾶθ {π|κ6 ἃ βδοῖς, 
οὗ ῬΆΡΟΥ ΟΥ̓ ΟΟαγ86 [1ηθη οἱοίϊι, οἰ 6. Ὀαϑιηθαγοὰ τ ιτἢ ΡΙοἢ, ΣΧ, ΟΣ 
ΒΌΪΡΒΌΓ, Δ Πα Β᾽ 118} ΘΟ θα Β[10]6 τηδίεσιαἶθ, οὐ ἀϊρροᾶ ἴῃ ὑπ θῖὰ: ἰΐ νγ88 
1ποὴ Ραΐ ὑροι {μ6 ΟΠ γΙΒ8η8 ; δηᾶ, ἴῃ ογάδθν (μαὺ {Π6 0 ταϊρΐ Ὀ6 Κορί 
ΡΤ, --- (Π6 ὈδύαΥ ὕο σθβοια]6 ἃ βδιηϊηρ ἰοΓΟἢ, ---- (Π6ῚΣ ΟΠ πΒ ὙΠ ΘΙῸ 
ΒΟΥΘΙΆΪΠΥ ἐαδίθηρα ἰο βίδκββ Ηχϑά 1π {Π6 στουπᾷ." 
1 [8 ἄγβὺ βαῖγ6,  ἀνθηδ] 88 {Π6 [Ὁ] ον πρ' 41} 810} : --- 

Νοῦν ἄδγο 
Τὸ ρἴδποο δὲ ΤΊρο ΠΠπ|8, δηὰ γοῦ ρίασο 
Ιη αι Ρἰ ΟΝ ἃ δῃιίγι ἴῃ τ ἢ βυσῖ Ἤτον δ ΟΧΡίγα, 
ΟΒδίη᾽ ἃ ἴο ἴη9 Ὀ]οοάν βίδϊικθ, δῃὰ τσαρρ᾽ ἃ ἴῃ ἤγο."" 

1 Τδοίξιιβ, Αππαὶ. 110. χν. ο. 44. Ταγάπουβ Ἠρδίμοθη Τοδβιϊπηοηΐθβ, οὔδρ. γν. ὙοΥ ΚΒ, νοἱ, 
Τὶ. ΡΡ. 351---259. ὅγο.; ΟΥ̓ Υ0]. 111. ΡῬΌ. 610-614. 4ϊο. 

9 βουϊοηϊδ ἰῃ ΝΟΙΌΠΘ, 6. ΧΥΪ. ΠΟΥ ΟὨΔΡ. Υἱἱ, Ὑ͵ΟΥΚΒ, νοὶ. υἱΐ, Ὀρ. 268---272. 
80. ; ΟΥ γο]. 11}. ΡΡ. 618---622. 410. 

8 Τὴ τηδίπ 8 ΠΌΡΟΥ Βροοίδίτ8 ΒΓΘΠ8 
Μαοίυ8β, ἱπιροδβιιῖῦ αὶ δ8 τροιη γα ἴοοΐδ, 

5: ρΡδιίθηβ ἰοτίϊβαιο 10] ἀυτιιβαπθ υἱάοξυγ, 
ΑὐάοΥ Δ η85 Ῥϑοίοσα ρ]θ 8 ἤ8 068. 

ΝΑπὶ οὔπὶ ἀἰείαίαυτγ, ἐμπίοᾶ »γαβοπίς πιοϊοβίᾶ, 
“ὍΤΘ ᾿ηδηυ1)," Ρ]ῈΒ οδὲ ἀΐσοσο: “ Νόη ἔδλοῖο." Μαγίΐαὶ 110. χ. ορίρτ. 25. 

4 Ἰ,μαγάηοῦ, ομδρ. νἱ. Ὑ͵ΌτΚΒ, νοὶ. υἱΐ. ρρ. 260---262. ϑνο.; οἵ νοἱ, 11], ρρ. 615, 616. 410, 
8 Μτ. ΟἰΒοσὰ δ ἰγδηβίδίίοη, ρ. 272. ΤὭδ ογί ἰπαὶ ραββαρο 18 [88 -- 

Ῥοπο ΤΊ Θ᾽] παπι, ἐρρα ἃ ̓ποοδ8 ἐπ 118, 
Ουδλ εβἰδηΐοβ δγάθηϊ, αἰ χο ρυΐίαζο Γυτλδηΐϊ, 
ἘΣ ἰδίαι τηοαϊᾷ δυ]οισα ἀρ πεῖν ἀσοπᾶ. Φψαγνεη. β'6ἱ. 110. ἱ. 1δ5-- ] 57. 
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Οὖὐ πούα 1} γα] ν, --- “ Ποβοῦῖθα 4 στοαί νυ] αϊη, βοὴ ἃ8. τνᾶ8 ΤΊ 6}}}- 
0.8 ᾽ (4 σονταρέ ΓΙ πΙ δῖον ἀπ ον ΝΟτο), “ δηᾶ γοιι βῖ)4}} βι δῦ {Π6 βαπηὸ 
Ραμ βητηθηΐς ἢ {Π086 Ὑγο βίδα Ὀυγηὶπρ ἴῃ {Π6ῚΓ οὐ ἢἤδπια δπὰ 
51.006, {π6 }ν οαδα Ὀοϊησ Π6]4 ὑρ ὈΥ «ἃ βίακε ἢχϑὰ ἰοὸ ἃ οδαίῃ, {11} {Π6 Ὁ 
Δ Κα ἃ Ἰοῃσ' δίγαβῃι᾽" (οἵ Ὀ]οοα 8δπα ἢ πιὰ 8.10.0.) “ οἡ {86 στοιηα,᾽"} 

Τθ6 ἀδονο οἰἑοα ἐδϑι ἱποὴν οὗ Ἰδοϊξαθ, σΟΥΓΟὈοΓΑΙΘ δ5. ἰδ 18 ὉΥ͂ σΟὨ ΘΙΙΡΟΓΆΓΥ 
ἩΤΊΓΟΥΘ, 18 ἃ ὙΘΥῪ πορογέδηϊ οοη γι δίοη οὗὨἉ [6 ουδηρο θα] ἰδίου. [ἢ ῦ (Π6 δ]8- 
ἰογϊδῃ δϑϑοσίβ, 1. Τδας 96808 ΟἸγδὲ ΤῸ 8}}γ ᾿ἰνοὰ δπὰ ἰδυυ ἢ, απὰ νὴ ρὰΐ τὸ ἀθδιῆ 
85 ἃ ΤῊ] οἴΔοΙΟΥ ὈΥ Ροπιΐυ8 ΡΙΪαΐθ, ργοσυταῦοῦ ὑπάον Τιυοτίυβ; 2. ΤὨδὶ ἔγοια Οἢ ταὶ 
186 ῬΘΟΡἑΘ οϑ]]οὰ ΟἸτίβιΐδηβ ἀθυῖνθα ἐμ οῖγ παπῖα δηὰ το σίου βϑη Ἰπιθπίβ ; 8. 'ΓΝδς 
τ ῖβ το ἢ σίοἢ ΟΥ βιυι μουϑο ἴοπ (89 Βα ἴοτηιδ 10) δὰ 18 τίδβα ἴῃ “υάδοα, τδογα ἰδ αἷβὸ 
δργοδᾶ, πού δία παϊπσ (Π6 Ἰσηοπιϊπίουβ ἀθαὶ οὗ [(58 Τουπάογ, δπὰ (86 ορροκὶ ΐοη 
ἩΒΙΟΒ 18 [Ὁ] 8. ΔΘ  ΤΑΓΝ Ἔχ ρου! οποοὰ ἔσο (Π6 γ6ορΐε οὗἉ (μαΐ σουπίγγ; 4. Τδαὶ 
ἰξ 88 ργορασαϊοα ἴγοπι υἄδα πο οἶμον ραγίϑ οὗ (})ὸ σου] δ8 (Ὧν 88 Βοπθ, ἩΠΟΓΟ, 
ἰπ 186 ἰδ οΥ δἰανθ γοαῦ οὗἨ Νοτο, δῃὰ Ὀδίοτθ {ἰΠπδι ὑϊπι6, {86 ΟΠ ΓΙ δι 85 ὙΤ6ΓΘ 
ὙΘΓΥ͂ Ὠυπιοτουδῆ; δηᾶ, ὅ. ΤΊαῦ (86 ῥργοΐδββουβ οὔ (μ]6 γεϊϊμίου σεῦ τοργοδοβοὰ δηά 
δαῖοα, ἀπ υπάογνοηὶ ἸὩΔΩΥ͂ δπὰ ρστίονσιδ βυ βοτίη χϑ. ὃ 

(2.) ΤΠ ποχὺ (θβ πη ΟΥ̓ ἴο Ὁ6 δαἀυοσοα 18 {παὺ οὗἩἨ (ὑαϊὰδ Ρ]Ἰηὰ8Β 
οι μι δϑουπάπβ, θοΐζον Κηόνγη ὈΥ {Π6 πδιηο οὔ (ῃ6 ψοησεν ῬΕΙΝΥ. 
Ης νῶβ8 Ὀόγῃ Α. Ὁ. 6] οΥἦ 62; 8δη6, αἴζον μοϊϊπο νατίουβ ἀἸβύ συ βηοά 
οἴδοαβ, νγὰβ βοΐ [0 {Π6 Ργουηο68 οὗ Ῥοηίιαβ δῃὰ ΒιΓμυ πΐα, Ὀγ {86 
Θπροτοῦ Ττα͵δη, Α. ἢ. 106 ---- 108, 88 ἢ5 οαὐδηαηί δὰ ρτορτρῦοσ, τὶ ἢ 
ῬΓΟΘΟΏΒΌΪΑΥ ΡΟ 6. Ὑῆο ρογβοουίοῃ οἵ (μ6 ΟΠ γιβύιαπβ ἀπάδν {μα 
ΘΙ ΡΟΙΟΥ Π8α οομμηπηθποορα Α. Ὁ. 100 ; δηᾷ ἴῃ {μα τοπιοίθ σου ΣΎ (ΠΘΥΘ 

ι Ταγάμογ, οἷ. νἱἱ, ὍΝ οτΚα, το], υἱΐ. Ῥῃ. 362---265 8γο.; ΟΥ̓ νοΐ. 1ϊϊ. ΡΡ. 616.--618. 4ἴο. 
2 Το οχργολδίοπ οὗ Τδοίξυ8 ἴ8, ἐπ φεη2 πιμι(ἐμάο, ἃ ναεὶ πεμἱ μά ; νος Ὑοϊεαῖγο, ὙΠ 

Ηΐ5 δοοσυεκίοτηοα αἰεταρχασὰ οὗἉἨ ἰγαϊῃ, 85 τοργοβοηϊθα 88 ΟἹ]Υ 8 ἔδυγ, ΡΟΟΥ τοῖο ἢοθ, ὙΠῸ ΘΟ 
βδετι βοοὰ ἴὸ ῬΌΡ])ς τοῆροδηοθ. ἘΒΒΑΥ οὐ ἢ ἰβίΟΓΥ, υο]. ἱ. οἢ. υ. Ρ. 60. Νυχζοπιβ ἰγαηβ]α- 
ἰοῦ. Ὧγτ. Μδοκηϊχες 86 οοταρίοἴο! Υ ὀχ ροβοιὶ ἢ ἐδἰϑοποοά οὗ ταὶ ργοβίχαϊο υυτὶϊοσ, ἴῃ 
Ὧ15 ΟΥ̓ 1 Π1Υ οὗὁὨἨ ἐδο αοΒρ6ὶ Ηἰδίοτυ, ὑρῃ. 300--802. Μτ. ΟἸΡὈΟοΣ᾽ 5 [8190 ἰγδπδίδιϊοη δηὰ 
ΤῊ ΤΟ ρΓΟβοη Δι 10Π8 οΟὗὨ [Π6 ῥαββαρὸ οὗ Τδοῖῖαβ δῦονυο οἶϊθιὶ ἀγα ΔΌΪ ἐχροβεὰ ἴῃ (ἢ6 δρρεπάϊχ 
ἴο Βίβῃορ Ἦ δἰβδοπ δ ΑΡΟΪΟΡῪ ἔογ ἴῃ Β:010, δἀ ἀγοββεὰ ἰὸ 186 ἰιἰδιοτίδη. Ὑ86 Γοδιυϊοηγ οὗ 
Ταδοίίαν ἴο [86 ναδὶ πυπιῦον οὗ ΟἸΓ δι 88 δὶ ἔξοπλα 18 ΠΟῪ σοηϑσγιηοιὶ ΌὉγ 186 ονἰάθησο οὗ 
186 σαξδοοτ  ἐἰοτα, τυ ἢ “δ. οδ]οπ]αἰοα ἴο οχίοηα ΟΥ̓ΟΣ ηἷπο πάρα πι}168 οὗ δβίσγοοϑίβ, 
δΔηὰ ἰο οσοηῃίδίη δἰπιοδὲ δϑύθῃ στη] ΟἹ οὐἨ γτανοδϑὶ".. , .. “Απιὲ τὴ ΠΥ τοραγὰ ἰδ 48 6δῖ8- 
δὲΙΒῃοἃ "εγοπὰ 8}} γα βοη δῦ] ἀυπδε, τπδὲ ἴῃ δρίῖς οὗ 1[Π6 φΈΌΠΟΓΑΙ σοηϊοιηρὶ δι Ὠαιγοᾶ, ἴῃ 
δρίὶϊα οὗ τ1ῃ9 σοπείδηϊ 11} πδαρο ἴὸ Ὑἢ ἢ [ΠΟῪ τ Γὰ ΘΧροβοά, δηὰ ἰἢ6 οσοδδίοηδὶ " ἤΘΤΥ {για 
ὙὨΙοἢ ργονεὰ {πο}, 86 ΟἸ Γϑι 1808, 88 ΟΑΥΥ δ8 [86 βοεοοπὰ σοηίογΥ, ἐοστηθὰ οὐ οὗ τΠ6 οἰ ιο 
Οἰεμοπι5 ᾿π [πὸ ρορυϊδιΐοη οἵ Εοπι6." ΗδῊ ηδοη᾿5 Βασωρίοη 1οίυγο ον 1859, "Ρ. 281-ὅ. 

8 0η [δ δδϑουοιοἰϊοὰ ραββαρο οἵ Ἰδοίζυβ, αἰ θοη 88 {Π6 [0] οννΐπρ τοπιδῖ : --- " 7Ὺε 
"ιοεί δοορίσαἱ στ ἐἰοίσπι ἴα οὐἰφεά ἰο γεερεοί (ἦς ΤὨ ΤῊ ὁ ἐλ εσιγαοτάϊπαγν [μοὶ (ἶἰ6 Ρ6Γβο- 
οπξΐοη οὗ τ6 ΟΠ γί βιίδπα πηᾶον ΝΌΓΟ), ΑΝῸ ΤῈ ἹΝΤΕΟΒΙΤῪ ΟΥ̓ ΤΗΙΒ ΟΕΙΈΒΕΚΑΤΕ. ῬΑΒΒΑΘΕ 
ον Τάσιτυϑ. 776 ἘΟΉΜΕΕΞ (ἰ18 {τ} ἐσ σοη πιο ὃν ἱλε αἰϊέσεπε απὰ ἀσοιταίε ϑμείοπϊιις, 
ιοῆο ᾿νιεπέϊοης ἰδὲ ριεπίεἠπιεης τολίοῦ Νίεγο ἱηΠιοίοά ἀροπ ἰδε ΟἸιγ εἰϊαπβ. Τὴθ τΑΎΤΕΚ (18 
ἸπΡΟρΘΤΙΥ δηὰ ραπηΐπθῃ 688) πισν δέ ΡΕΟΥΕῸ ὧν ἰλε οοηπδεπέ Οὗ ἐλε ποδὶ ἀποίεηξ πιαπιμοτίρίο; 
ὃν ἐλε ἱπιπιξαδίς οδαγασίον 9.7Γ Ταοῖίμα; ὃν ἀΐα τοριιαἰίοπ, ιολϊοῖ σματαεα ἠϊδ ἰετὶ ἤγοπι (δε 
ἐπίογροίϊαιϊοηδ Ὁ Ρίοιβ γγαμά ; ακπὰ ὃν ἰλὲ ρισροτί οΥ διὲβ παγταξίοπ." (Ὠσοὶπο δηὰ ἘᾺ]], 
γοἱ. ἰΐ. Ρρ. 407, 408.) ϑ'υς ἰδ {πὸ οὐδβογνυδιίοη οὗἁἉ [Ππ6 οἱοραπὶ ἐπα Ἰοαγποα Πϊδιοτίαη, τ᾿ ΒΟδ6 
Βαίγοα οὔ ΟΠ γι βυϊδηΥ [48 Ἰεὰ Ηἰπι, ἱπ ΟΥΠΟΙΓ ραγίβ οὐ 15 ννογκ, [0 τι ϊβγοργεβθης θοι ἰξ δηὰ 
116 ΟΠ βιίδηβ : γοῖ, ἰη ἀοῆδποα οὗ 4]1] ἰδίου! σα] απ ὰ οΥΕἸσα] το ΒΟ ΠΙΟΠΥ͂, ἃ πιοάογη ΟΡΡΟΒοΥ 
οἵ τονοϊδιίοη δδγπηοά τΠ4ϊ “ 1Π0 ἰασχὶβ νι ΙΟἢ ἄγ ἴὼ Πα ἔοι ἴθ [ΠῸ τ ΚΒ οὗ Τδοῖτιιδ ΔΥῸ 
ἴοο πιυςἢ δβιυβροοϊοά οἵ ἱπέσγροί δἰΐοῃβ ἰοὸ "6 δἀ ἀιιορ 85 δὴ διυίποῖῖν 1" ὙὍΤῊΟ ΟΠΓΟΠΙΕΙΥΥ οἵ 
εἰιῖ8. αβϑογίϊοιν ἰ8 ΟὨΪΥ βυγρδϑϑοὰ ὈΥ͂ ἴπ6 ν» 1} ἃ] ᾿σηόγϑηοο τυ ἈΪΟἢ Ὁ Ἔχ ΌΤ18, ΘΒΡΘΟΙ ΠΥ ἃ5. (86 
Ὑτ τοῦ δ] ἀρὰ το τερτγίπίοὰ ΟἹ ΌΟΩ Β Πἰβγα ργοβοη ϑιίοηϑ οὐ (τ βίίαηβ δηδ ΟἿΣΙ ΒΌ ΔΗ ἴῃ 
8. ΟὔΘΕΡ ΤΌ πη οΥοΓ ἴο ἀσοοῖνα δηᾷ τηΐβἸεκὰ [ἢ 6 ΠΉΨΑΥΥ. -- ΤΟ ΓΟΔΙΟΥ ΠΟ 18 ἀ ΘΒ, ΤΟΙ 8 ο 
Ρτοβοουικίπρ τἷ8 βιδ)εςὶ Γαγῖποῦ ᾿ν}}} πη {86 ᾿ιἰδίοτίς 61 ἐθϑιϊπηοπίοβ οὔ Τδοίίιβ πα ϑυειο- 
πα σΟΠΙΡΙΘΙΟΙΥ νἱηὰϊοαίοὰ ἰπ ᾿. 83δ2. εἰ δεη. οὗ Μτ. ἮΥ. Α. ΗΔΠ5 “ Ἠδπιαγκα οα Ὑ ΟἾΠΟΥ Β 
Ἐυΐπθ᾽" (1 οπάοη, 1825, 8νο.); 8 Ἰεαγποᾶ ἃπὰ Ὁ] ντιτοπ ἰγοϑιῖβα, ᾿π τυ ΠΪΟἢ ἴΠ6 ΒΟΡΠΙΒΙΓΥ 
ἀπά (αἾθ6 αβϑογίϊοῃβ οὗ [δὲ πιοϑὲ Ἰηβίἀΐοιβ δηὰ ἀδηρογοιιβ οὐ πῆ 40} ἩΥΓΙΟΙΒ 18 ΓἸΪγῪ ἀπά 
δεαιιδίβο ΟΥ̓ τοίμποι,. 

ΥΟΙ,. 1. Ν 



ι78 Οτγεασ δεϊέν Οἱ ἐλὸ ει Τεείαηιοπέ 

γα αὐ (8. ἄπο ργοαϊρίουβ πιμηθοτβ οἵ ΟἸσἰϑδηβ, δραΐϊπδὲ ὙΒΟπὶ 
Ρ]ηγ, ὈῪ 186 δ ρογοῦ Β οαϊοῖ, νγα8 ΟὈ] Πρ α ἴο 186 81] πιβΠ 6 οὗὨ βονθ- 
τὶν. Βοίηρ, ΒΟΎΘΥΟΓ, ἃ Ρούδοη οὗ ροοα δβθη86 δῃᾶ τηοἀεογαοῃ, Β6 
Ἰυάροᾶ 1 ρῥχυάθηῦ ποΐ ἰο ργοοθϑα [ο {6 δχίγοῃθ τῖρουσ οὗ {86 ἰδνν 
πη} 86 μαα τοργαβοηίθα (86 οδβθ ἰο Τγδδη, δηα δα γϑοοϊνοα ἢἷ8 
ΘΟ Δ ΠὯβ οΟποοτπΐηρ 1. Ηαδ ἰδογοίοσο στοίθ ᾿ἰπὶ 186 [Ὁ] ον ηρ' 
ορ 8116}, αἍ ἢ. 107 (τ ποῖ 18 ἴοο ᾿ἱπιρογίδην ὕο δ6 δουϊαρθα), δῃὰ ἴῃ (86 
ΒΔΠῚΘ ΥΘδ τοοοϊνοα {Π6 ΘΠ ΡΟΤΟΥ Β Γεβοῦρ, Τη δυϊποηνοὶίγ οὗἩ δοίὰ 
{π686 ἀοουτηρηίβ 18 δἀπιϊἐ6α ὈΥ {π6 Βοορίοαδὶ ῃϊβίοσιδη (ἸΡοη. 

“ῬΙ]Ίηγ, ἴο {π6 διροσοῦ Τγα)δη, τ βίῃ ἤθα ἢ δ Πα ΠΆΡΡΙΏΘΒΒ : ---- 
“ΤῈ ἰβ τὴῦ οοπβίβης ουδίομῃ, 57, 0 ΤΣ ίο ΠλΥ86}} ὕο γοῦ ἴῃ 4}} πιδίίουβ 

οομοοσηΐηρ ΜΒΙΟΝ 1 πανα ΔΩ ἀουρθέ, ΕὟΡ ὙΠῸ οδῃ Ὀούίον ἀἰγθοῦ τὴθ 
Πότ 1 Ποδιίδίθ, οὐ ἰηβίσιοῦ τὴ ὙΠΘΓΟ 1 8η} Ἰρῃοσδηῦ ἢ 1 ΠΔΥΘ ΠΘΥ͂ΘΓ 
θδθῃ ῥργθβθηΐ δὖ δὴν {1418 οὐ ΕΟ γιβάβηθ, 8ὸ ἐπαῦ 1 ΚΠΟῪ οὐ π6]]} 
ψΠαὺ 18 {86 500]6οὐ-τηδίίοῦ οὗ ῬαΠΙΒημηθηῦ ΟΥ οὗὁἨ ᾿ΠαΌΪΝΥ, ΟΥ τ δαὶ 
βἰγιοίμθββ ουρμΐ ἰο θ6 υδοᾶ ἴπ μοῦ. ΝΟΥ πᾶν 1 ὈΘΘῺ ἃ 1Π{|16 ρϑγ- 
ΡΙοχοᾶ ἰο ἀοίθυτηϊπο τ βϑίμου ΔῈΥ αἰ ἤδγθησοα οὐρηΐ ἰο 6 τιδᾶάθ ὑροη 
δοοοιηΐ Οὗ ἀρ, ΟΥἩ ΠΟΙ Ρ {[Π6 γουπρ; πα ὑβπάθσ, δηὰ {πΠ6 [Ὁ]} στόσσῃ 
δηα τορυδβὺ, οὐσὺ ἰο Ὀ6 ἰτγοαίθα 41} δἰ; πβθίθον σοροπίδησα βῃου]Ἱὰ 
6.116 ἴο ραγάοῃ, οὐ ὙΠ ΊΠ6 Ὁ 411 στο πᾶν ὁποα θθθη (γϊδίίδηβ οὐρῇς 
ἴο 6 ρΡυπιδιρά, {πουρὶν ἐΠΘΥ ΓΘ ΠΟῪ 10 ἸΟΠΡῸΓ 80; ὙΠΘΙΒΟΥ [Π6 ΠΑΠγ6 
1861, δμουρ πὸ οΥπιθα 6 ἀοίθοίβα, ΟΥ Οὐΐσηθθ ΟὨΪΥ Ὀϑοηρίηρ ἴο 
ἴπ6 παπιθ, οὐραΐ ἴο ΡῈ Ρυπίβῃθα. (Οὐὐποργηΐησ 411 {8686 {πϊηρΒ 1 δῃὶ 
ἴῃ ἀοιυδί. 

““7η [6 τηϑθᾶῃ {πὴ 1 παν ἰδίῃ {818 ΘΟΌΓΒΘ τ] 411 το ἢανο 
θδϑϑη Ὀτουρῇηΐ ὈοίογΘ πι6, δμα πανα 66 δοουβοα 88 Ο γβδηβ 1 αν 
Ρυὺ [86 ᾳυσδίζοῃ ἴο ἔπη, Υ ΠΟΙ Σ ὑπ πόγὰ ΟΠ τδαπβ. [Προὰ {πον 
σοηΐδβϑίηρ 0 πὴ ἐπαῦ ΠΟΥ ΜΓ, 1 σοροαϊθα {Π6 αυοϑίϊοῃ 8 βοοοπά 
δηα αὶ {Πγὰ ἴτηθ, {Πγοαϊθηϊηρ 4180 [0 Ρα πΙ8}} [Ποῖ τις ἀθαῖ. ΟΝ 88 
8.11} Ῥογβιβίθα, 1 ογάδσγθα αὐγᾶὺ ἴὸ Ὀ6 Ῥυπιϑηρα ; [Ὁ 1Ἢὺ γὰϑ πὸ ἀοιβί 
ὙΠ τὰ6, τ Βαΐονοσ τηὶσῃΐ θ6 {86 παίυγο οὗ {πο ὶῚ ορὶπΐοη, (μα οοηΐι- 
ΤΏΔΟΥ ἀηά ΠΟ χ]}]6 ΟὈΒΕ ΠΟΥ οὐρμῦ ἴο Ὀ6 ρΡυπίβηθα. ΤΒΘΥΘ Το ΓῸ 
οἰποσβ οὔ (86 βαὴθ ἱπίαϊυδίοη, σι βοπὶ, Ὀοοδῦβα {ΠΟῪ ἅτ Ἐοιηδῃ 
οἰ 1Ζ6η8, 1 παγα ποίθα ἄοψῃ ἴο Ὀ6 Βοηῦ ἴο {86 οἰΐγ. 

“ἴῃ ἃ ββογΐ {πι6, {16 ΟΥ̓ Π16 ΒΡΓΘΔαἸηο; 1186}, Θυθη Η18ὺ ἀμ ὧον ρου- 
ΒΟΟΌ ΓΟ, 88 18 8118] ἐπ βιοἷι οΆ868, ἀν 6 ΓΒ 8οσῖ8 οὗ βϑορὶβ ᾶτηθ 1ῃ ΠΙῪ 
ὙΑΥ. Α ᾿ποστηδίοη τγὯϑ ργοβοηϊοα ἴο τὴ, τι Βουῦ ταϑη οηΐηρ {Π6 
δ ΠΟΥ, σοπίδἰπηρ {Π6 ὨΔΠ168 Οὗ ΤΠΔΏΥ͂ ΡΟΓΒΟΠΒ, ΜΠ0, ὈΡΟῚ Θχϑηλίηδ- 
(ἴοη, ἀθπιθα {ὑπαὶ {πο Υ ποτα ΟἸγιβίϊδηβ, οὐ πὰ νοῦ Ὀθθὴ 80; ὙΠῸ 
Τοροαίθα δου τ δὴ ἰῃνοοδίίοη οὐἩ {ῃ6 ροίβ, δὰ πὶ πὶπο ἀπὰ 
ἐγ ΚΊΠΟΘηΒ8 τη8 6 ΒΡ ]Ποαίϊοη ἰὼ γόοὶῦ πᾶσα, ψὨϊοῖ, ἴοὸγ {παὶ 
ΡΌΓΡΟΒΘ, 1 πδὰ οαυδοὶ ἢ 6 Ὀσχουρῦ ἀπ ϑοὺ θαΐοσα ἔμθιω, ἰορϑί μοῦ 
νγ ἢ {Π6 δἰδίιοβ οὐ {π6 ἀοἰ[168β. Μογσϑονοσ, ἴπ6 Ὺ σου ]ϑᾶ {Π6 ἤδη οὗὨ 
ΟἸγϊδί, ποηθ οὐ σι {πηρ, 48 18 βαϊ, {πον ῈΟ ΓΘ το! ]γ ΟΠ ΓΒ δῃ8 
ὁδη ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ ΤΘΔῺ8 Ὀ6 ΘΟΙΩρΕΙ]]οα το ἄἀο. Τμοδβε, {πογοίοσγθ, 1 ἱπουρλὶ 

᾿ ῬΙΐηγ, Ερίδβι, 110. χ. ορ. 97. ἴοπι. ἰΐ, ΡΡ. 127-129. οαΐ(, ΒΙροῃξ. ΙΕ ἰβ γορτγίπιθᾶ Ὁγ Ὧγ. 
Τιαγάποῦ, Ἡ οδ6 (ΓΔ ἢδ]δίίοη τὸ μανὸ χίνοη, δηὰ ὙΠῸ 88 ἐἰ]υδίγδιθὰ Ὀοιἢ ἐδ ορίβεϊθ οὗ 1ῃ6 
ραν δηὰ 110 ΘΠΙΡΟΙῸΓ ΤΎΑΑπ᾿Β τοϑοσὶρὶ τε ὩπθογοαΒ γὙδίυδθ]6 Οὐβοσγυδίίομβ. 
Θϑίμοη Τοβιπποπΐ68, οπλρ. 'χ, ὙοΥΚϑ, νοὶ, Υἱὲ. ὑρ. 387.--- 844. ϑγο.; ογ νοΐ. ἱν. ὑρ. 10--- 

48, 4ἴο. - 
Σ᾿ Ὠεοίϊπο δηὰ ΒᾺ]], νοὶ, 11, ρ.409 



Οὐητπιορα ὃν Ῥγοξιπε Ἡργίέονε. 179 

ὈΓΌΡΟΡ ἰο ἀΙβοθαγοο ΟΥμοΥβ Ὑγ γα πδιῃοα Ὀγ δῇ ἱπίοστηοσ, ΠΟ αἱ ἢγϑι 
οοηίοββοα {Πιϑυηβοῖνοα ( γϑιϊδηβ, δη αἰϊογνγασαὰβ ἀθηϊθα ὃ; {Π6 γοϑί 
βαϊἃ {π6 ν δὰ Ὀδθη ΟἸ γϑιίδηβ, δαὶ Πα εἴν τη), ---- δοπηθ {Ἀγ66 ὙΘΆΓΗ 
Ἀ5Ὸ, ΒΟΙῚ6 ἰοηροῦ, ἀπά ΟΠ6 ΟΥ̓ πΊΟγΘ ΔΌΟΥΘ {ἸΥΘΏ ΤΥ γθαγβι ΠΟΥ 4} 
ΘΓ ρροα γουγ ᾿παρα, δπὰ {πὸ δβίδίιθβ οὔ [π6 ροάβ; {π68α α]βὸ 
του ]οᾶ δμηα. 71ῆεν αὐὴγηιεά ἐπα ἐδδ τολιοῖε 9. ἐλιοὶγ Καμῖἑ ΟΥ̓ ΕΥΤΟΥ 
ἰαψ ἴπ ἰλῖς, ἐλαὲ ἐΐλον τῦογὸ τσοπέ ἐο πιεοὲ ἐοσείλεγ, ὁπ α φἰαίεὰ ἄαν, δείοτε 
ἐξ τοας ἔϊσλέ, απὰ δἷπο απιοπρ ἐλεπιδοῖυθε, αἰξογπαίοῖψ, α ἄψπιη ἐο Οἰγεΐ 
ας αοά; απά ἐο δὲπα ἐλιοπιδεῖσος ὃψ α δοίσπιν οαὐ]ι (Βλογαιηθηΐο), ποΐ ἔο 
ἐδλο εοπιπιϊβδίον ΩΓ ἀπ ιοϊελεάηεεα, δμέ ποί ἰο δὲ σι 90 ἐλε, οὗ 
γοδδετν, οΥ᾽ αὐἀμίίεγψ, πδυν ἰο [αϊεὶν ἐῤεὶγ τοογὰ, ΠΟΥ ἰο ἄδην α ρίοάσε 
εὐπιπιξέἐεα ἐο ἐΐεηη, τολεπ οαἰϊεά ροπ ἐο γοίμγη ἐ. Ἡρλθη ἐΐοδο ἐδιέπσε 
Ἰρετ μεν [ογπιοά, ἐξ τοας ἐλοὶν' οιιδίοηι ἰο δοραγαΐε, απ ἑΐοπ σοπιε ἐοσείδεν 
αφαΐπ ἐο α πιεαΐ, ιολίοἢ; ἐδεψ αἱδ ἐπ σοπιπιοη, τοϊδομξ αην αἰδογάον; δα 
ἐλὲς ἰδεν λαά Τογδογτι δἰποο ἐδε ρμιδἱοαξίοπ ὁ νιψ οαἀϊοεί, ὧψ τολιέοΐ, αο- 
οΟΥαϊπ ἐο ψοι. σοηηαηίς, 1 ργολέδιίοα! αδεεπιδίϊε. 

“«Αἴἴον σϑοϑὶνιηρ (818 δοοουπί, 1 Ἰυδροά 10 {Π6 ΠΊΟΓΘ ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ ἴο 
ΘΧϑ]Π6, δηα {πᾶὺ Ὀγ ἰογίαγο, ὑπσσο πα! ἀ-ϑοσνδηΐβ, τ ]οἢ ποτα οδ] ]οα 
ταϊηἰβῖοσθ. Βυῦ 1 παν ἀἰβοονογθα ῃοϊμίηρ θ6 8:46 ἂπ 601} δπά οχ- 
ὁθδδῖνθ βρουβθη. ϑυδροπαΐπηρ {Ππεγοίογθ 41} 0 ἀ1οῖ4] ργοοθθάϊηρβ, 
[πᾶν ΓΘΟΟΌΓΒΘ ἴο γοὶ! [ῸΓ δάγ]οο; [ὉΓ 10 ἢα8 Δρροᾶσθα ιηΐο τὸ ἃ 
πλαίίου ὨΙσὮ]Υ ἀοβουνιηρ' ΘΟΠΒΙ ΘΓ ΓΟ, ΘΒρΘΟΙΔΙΥ μροπ ἀσοομηῃξ 7 ἐλε 
σγεαΐ πμηιδεν ΟΥ̓ ὈΕΥΒΟῊΣ τοῦο αγὸ ἐπ ἀση εν 07 σε βογησ ; 7ῸΓ ταν Ὁ 
αἷΐ ἀαφεδ, απὰ εὐεγν γαπᾷ, 07 δοίλ δεχέ8 ἰϊλδιοΐδο, αὐ ἀσοιιδοα, ἀπά τιοὐϊἱ δὲ 
αεουδεά. Νον ἢαδ {δ Ἄοοπέασίοπ 9. ἐδὲς διιρεγϑέϊίἑοι δεϊχοα οἰζὲε8 οπῖψ, 
δὲ ἐδλε ἴ66867 ἰοιοπ αἶεο, απά ἐδε ορεπ οομπίτῳ. Νανθυίῃ 6 1688, 10 ΒΘΘΙῺ8 
ἴο πι6 {παΐ 1Ὁ ΠΙΔΥ 6 τοδίγαι ηθα δπὰ δογγθοίθα, [ΤΕ ἴθ οογίδαϊῃ τμαὲ (ἢ 
θα ]68, τ Ὡ]Οἢ ὙΤΟΓ6 δἰπηοδῦ ἐογβακοη, Ὀορῖη ἰὼ μῈ ποσὰ ἰγοαιποηίοα ; 
Ἀπαὰ {Π6 βδοσβα βο] θη} 168, αἰ ΟΡ ἃ Ἰοηρ Ἰμ ουτη 8810, ἀγ6 σουϊνοά. 
γιοῦηβ ᾿ΚΟΥΤΙ86 ΔΥῸ ΘΥΘΤῪ ΠΟΤ θουρὮῦ 0, Ἡ ΘΓΘᾺΒ [ῸΓ Βοσὴθ {ἶτὴθ 
(Βοτθ ὙΈγΘ ΤῊ ΡΌΣΟΠαβοσΒ. ἸΒΘΠΟα ἰδ 18 ΘΑΒΥ ἰ0 ἱπιαρὶηθ Ὑ8Πδὶ 
ΠΌΠΑΌΘΙΒ Οὗ πηθη τηϊσὐ Ὀ6 Το! 66, 1 ραγάοῃ ΓΘ σταπίθα ἴο {8086 
ὙΠῸ 8}}4}} τορϑηΐϊ. ἢ 

Τὸ {86 ρῥγοοράϊηρ ἰοὐΐογ, (86 ΘΙ ΡΟΙΟΥ ΤΥΑδη βαηὺ (86 [Ὁ]  ηρ 
ΤΟΡΪΥ : --- : 

αἸβπήδη ἴο ΡΙΏΥ, τιϑμοίϊ Ποα ἢ ἃπὰ ΠΑΡΡΊΠΘ8Β ὁ -- 
“Ὑοὰ δᾶγα ακοη {πὸ τρις πηοίποά, τὰγ ΕΠΙΠΥ, ᾿ῃ γοῦν ργοοθθηρΒ 

ὙΠ Ἰμο86 ὙΠῸ Πᾶνα ἔρόῃ δηοημιΝ βοίοσε γοῦ 88 Ὁ τ βίλδῃβ; [ον 1ὖ 18 
Ἰπ) ρΡΟΒ61 0]6 ἴο Θϑίδ] δ ΔῺΥ Οὴθ τῦϊο ἰμαῦ 54}} μοὶ ἃ ὑῃίνουβα]γ. 
ΤΟΥ ἀγα ἠοὐ ἴο θ6 βουσδύ ἴογ. [ ΔῃῪ δῖ Ὀγουρεηΐ Ὀαοΐογο γοιι, δᾶ 
ΔΓ6 ΘΟΠΥΟΙΟα, ΤΠΘΥ ουρσὰΐ (0 Ὀ6 ρυπὶθμθα. ἨἩονθνογ, Β6 {πὶ ἀΘηῖε8 
δ18 Βοϊηρ ἃ ΟΠ γιβαη, δα τρδῖκοβ 10 ουϊἀθηΐ ἴῃ ἰδού, ὑπαὶ 18, ὈΥ βὺρ- 
ΡΙΙολύϊπρ ἴο ΟὟΓ ρσοάθ, ἐμουρῇ ἢ 6 δυδβροοίρα ἴο αν Ὀδθθῃ 80 
ΤΟΥ ΟΥΥ, ἰοῦ Εἴτα 6 ραγάοῃθα ὕροη σοροηΐδποθ. Βαΐ ἴῃ ΠΟ 6886, οὗ 
ΒΗΥ͂ ΟΥἾΠῚ6 Ὑ δίθνο, ΠΠΔῪ ἃ Ὁ1]] οὗὨἩ ϊπίοσταδίίοαι Ὧ6 σϑορινϑᾶ, πιϊουΐ 
Ὀαϊηρ δἰσηδα ὈΥ ἰπὶ ὙΠῸ ῥγοβϑηΐδ 1; [ῸΓ ἰδδύ νου]ά θ6 ἃ ἀδηροσουβ 
Ῥγοοραθμῦ, Δπα ὈΠΟΥΓΠΥ Οὗ ΤΥ σονθεπεηθηί.ἢ 

ὙΠῸ ῥγϑοραϊηρ Ἰοίίου πα σϑδουρὶ ἔπγηϊδθβ Ὡυτηθγοιιβ ἱπηρογίϑηῦ 
(ΘΒ ΠΟ ἢ168 [0 {886 εἰαία οἵ ΟἸΥἰβυδηλγ, δηα τὸ {μ6 ρυτὶγ οὗ ΟἸτῖδ- 
ἰδῆ ΓΙ ΠΟΙρΡΙ686, 6 ᾿οάτῃ ἔτγοπι 10, ἴῃ {1π6 ΣΙΚΒΤ μἷδοθ, {π6 στοαὶ 
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ΡΓΌρτοβΒ οὗ {μ6 ΟΠ γΙϑυδῃ το] ρίοι ἴῃ ἃ βμογὶ βρϑοὺ οὐἁ ἔπηθ. ΟἾγ]8- 
ὈΔΗΙῪ γἃ8 Ποῖον ΚΉΠΟΥ ΠΟΥ Ποατχὰ οὗ ἴῃ (86 που] Ὀοίογα {Ππ6 τοῖσῃ 
οἵ ΤΙρογίυβ. ΕἸΡΏΓΥ γοαγβ μαα ποὺ οἰαρβθα βῖποθ ὑπθ ογυοιῆχίοη οὗ 
“9688, ψ ἤθη Ρ]ΙΩΥ πτοίθ {818 Ἰουϊου, ΠΟΙ ΒΟΥΘΗΓΥ ὙΘΑΓΒ Β᾽π06 {πὸ α18- 
οἰρίθβ οὗ “6β8 Ὀδθρϑὴ ἴο πιβῖκα δῆγ ἵηθηίζοι οὐ ᾿ἴτὰ τὸ (86 (ἀθμίῖ]68 : 
δηὰ γοΐ {ποσὰ 6.6 αὖ {18 {1π|60 ρστοαῦ ὨθΌΘΥΒ ΟὗὨ τθῃ σοὶ Ρ]ΩΥ 
ΤΟροαίθαὶΥ ἰοστὴβ ΟΠ γἰβίϊδηβ, ἴῃ {μα ραγὺ οὗἨ Αβ6 βδεσθ 6 ῥγοδί δα, 
αὖ 8 στοαὶ ἀϊδίδποθ ἔγοτῃ 1428. ΟΠ Ἰθδπβ ὑπ γ6 6.6 ΘΥΟΣῪ ὙΠ6ΓΘ, 
{πγουρσμουΐ {π6 τ 0]6 οχίθπί οὗ ᾿ὶ8β ῥγόνησθ, ἱπ οἰϊ168, ἴῃ ὙἹ]Π]ΑρΘΒ, 
Δηα ἴῃ {86 Ορθῃ Θουηΐτυ. ιμοηρ ὕθθηι ΝΘΙΘ ῬΘΙΒΟΙΒ Οὗ 4]] δρ68, οὗ 
ΘΥΘΙῪ ΓΆΠΚ πα οοπαϊοη, δηα οὗἩἨ ὈΟΐΒ Β6Χ68 ; δηἀ βυτὴδ οὗ μδϑι 4180 
ΘΓ ΟἰἰΖοη8 οὗ ομμθ. Τδα ργϑνδίθμοο οὗ ΟΠ ΒΔ ΕΙΓΥ Ἀρροδῦδ 11|κ6- 
Ὑ186 ἔγτοτὰ [9 ὉΠΊνΘΙΒΆΙ] ἀΘΟΔΥ͂ οὗ ραρδη ὙΤΟΓΒΗΙΡ : {86 ὑθῃρ0]68 ΟΓΟ 
ἀοβογίοα, δπὰ {Ππ6 ββου ῆοοβ ἀἰβοοιϊπυθα, Βοδϑίθ, Ὀσουσαΐ ἴο τηγκοῦ 
ἴῸΣ νἱοίϊτηβ, μα ἔδιν ρυσομαβουθΌ 80 ΙΏΔΏΥ ὙΟΓῈ δοουδοά, δηἀ ΜΟΥΘ 
ἴῃ ἀδηροῦ οὗ βυ ουῖηρ οα δοοοπηΐ οὗὨ [Π6 ργδυδίθηοα οὗ (818 ΟΡΙ ΠΟΙ, 88 
δᾶγθ {π6 ῥγϑϑιάθηῦ ΠῸ 8118}} Θοθοοση, ΕΣ ΠΟΥ, 1ὑ 18 ουϊἀθηὺ {παῖ 
1Π6γ6 Ὑγ6 6 ποῦ ΟΠΪΥ͂ ΔΎ δὖ {Π18 {τ 6, ΏῸ Ὀοτο {86 ΟΠ γΙβδη πδῖηθ, 
Ὀαΐ {παᾶὸ δον ρϑορίθ ἤδὰ θθθὴ {βεῦθ [ῸΓ ΠἸΔΗΥ͂ ὙΘΔΙΒ; ΒΟΙΠ16, [ὉΓ 
ΒΟΥΘΡΆΪ ΥΘΑΓΒ ; 8Π4 ΟΠ6 ΟΥ̓́ΠΊΟΓΘ, ὙΠῸ Δα Ῥδθπ Ὀγτουρῃῦ Ὀοίογο Ῥ]ΙΏΥ, 
᾿ιδὰ γτοίοββοα γι ΠΥ, δπα μδα σϑηουποθα 1Ὁ πόσο {Π8ῃ ΘΠ 
γθᾶγθ. ΑἹ] ψΒοἢ οἰγουμηθίβηοοβ ρον ὑπαὺ ΟἸΥἸΒ δ Ὑ μδα ὈΘΘ 
Ρἰδηίοα {[Π6γ6 ΤῸ ΤΔΩΥ ὙΘαΣΒ ᾿αίογο ἢἷ8. αὐτῖναὶ. οὗ 80 ἸΠΟῦΘΆ86, 
᾿η466α, οοὐἹὰ οὐἱν μ6 {π6 ψόσκ οὗὨ [ἀτη6.--- ΘΈΘΟΝΘΣΥ, ῬΊΣΥ Β Ἰούίον 
ὈδΑΓΒ ἃ ΠΟΌΪ6 (ΘΒΌΟΗΥ͂ (0 {86 ἔοτὰ46 οὗἁὨ {π6 ΟἸγΙΒύϊΔη8Β 1ῃ βυ οσιηρ, 
Δ ἰο {Π61} Βί δα ΡΘΊΒΘ ΓΑ Π06 ἴῃ {86 δι ἢ οὗ «688 ΟἸγιβί ; δηὰ χὐ 
αἶδο δοιωηγαιηἰοαΐθβ βού σὰ] ᾿πίθγοϑύηρ ῬαγἀοΌ] Αγ 8 σοϊδῦνο ἴο {μοὶ 
ΤΟΙ Ιρίουβ Ὀ6]16 Ὁ ἀπ γνοσβρ. Μόογο ραγ οι ]αγ, 1. ΤΟΥ ἀἸβονηθα 
811 186 ροάδ οὗ {πὸ μοαίμϑηβ, δῃα νου] ποῖ ουβὮρ {πΠ6 ᾿πηαρ68 οὗὨ (86 
ΘΙΏΡΘΙΟΓΒ ΟΥ ΟὗἩἨ {πεῖν ροάβ. ΤῈ6 ρθορὶθ 80 δια γδοθά (ἢ18 σϑ] ]σἽΟη 
ἔογβοοῖς {μ6 Ὠοδίμθη ὑθιαρ]68 δηᾶ αἰΐδγβ, δηὰᾶ οἤδγθα πὸ ββουῆσθδ {8 6Γ6, 
2. ΤΉΘΥ Δϑβοι ]6α ἰοροίθοῦ οἢ ἃ βίαίθα ἄδυ, ψμῖο γγο Κποὸν ἔτῸΠπὶ 
[μ6 οΟἸ]αύογαὶ ἐθδίϊμηοην οἱὐὗἁ Ομ γιβύδη τυυϊῦουβ γὰ8 1Π6 Τωογα δ ὈΑΥ͂ ΟΥ 
ΘΟΠΟΔΥ, οἱ ΨΈΙΟΝ ἀδΥ ΟἸ γιϑυϊδῃβ οο]θσαΐθ (886 Θ  Κ]Υ (δ ναϊ οὗ 
ΟἸὨ τ δι Β σοϑυσγοοοη. 8. μοη ΤΠΘῪ Ὑ6ΓΘ6 8886: 0164, ῬΙΙΠΥ͂ ΒΑΥ8 
{μαὺ {πῸῪ βαῃρ ἃ γίὴπ 0 ΟἸ γϊδὺ δ8 οα: δηᾶ α͵580 δηραρβα {μθι- 
Βοῖνγθβ, ““γ δὴ οαὔβ, ποὺ ἴο οογημὶξ {π6 ἢ, ΟΥ ΤΟΌΌΘΙΥ, ΟΥ δαυ]ΐοσυ, 
ΠΕΘΨΘΙ ἴο αἷρεν {π6ῖν ποτὰ, ΠΟΥ ἴο θην ἃ ρ]θᾶρσα οοτημ {64 ἴο ὑμ6ῃ.᾽ 
ΤΙῖθ δοοοιηΐ 18 ΠΙΡΉΪΥ ὕο ὑπ6 Βοποὺν οὗὨἨ [86 ἢγϑυ Ομ νβῦδηβ. ΤΉΘΥ 
Ραϊα ἀϊνίπα ψουβῃρ ἰο {μοῖρ Τα δπᾶ ϑδανίουν, “6818 ΟἸτιβί, δῃὰ 
ἀενοίρα ἐμοιηξαῖνοθ ἴο {π6 ργδοῖίοα οὐ τηόγὰὶ υἱγίμβ.--- 4571, ὈΟΙᾺ 
186. δρ 8:16 οὗ ῬΙΐηγ, δηκ (86 Ἰοείου οὐ τοβοσιρὺ οὗ Ἰτα)δη, αὐΐθϑὶ {Π6 
᾿ΠΠΟΟΘΠΟ6 δηά νἱτγίαθ οὗ {π6 ἢγϑὺ Ογβδηβ, ΕὙΌΤὰ (16 ἴογιλοῦ 1Ὁ 18 
αυὐἱάθηΐὺ ὑμπαῦ πὸ οτίπιθ, Ὀθβι 68 ἐμαὶ οὐ {ποὶῦ σοὶ] ρίοη, νγαὰβ ῃγονθᾶ 
δραϊηδὺ ΔΗΥ͂ οὗὨ {μοβ6 γμὸ ψγοῦθ ὑσουρῃῦ Ὀοΐοσο ῬΊηγ. ὔνθη ὑπ 6] 
ΔΟΟΌΒΟΙΒ πα ρχοβθουΐοῦβ 8] ροα ποίμϊηρ 686 δραῖπβί ὑἤθι, Ὀυΐ ἐμαὺ 
{μον ψοσα ΟἸγιβδηβ : Β6 οχδῃλϊηθα δροβίαίθβ ; Π6 ρυὺ ἴο {886 ἰογίυγθ 
ὑνγὸ γοῦπηρ ΟΠπΊΘη ΜἘΕῸ ὙΈΓΘ ΤΩ ἰδίου ΟΥΓἨ ἀβθδοῦπθββ6β, πα γϑῦ ἢθ 
ἀϊδοονογοὰ ποίμίηρ θυύ τι μαΐ γ88 αυϊΐα Βδυη] 688. ΤῊΘ ΟὨΪΥ ΟΠδΓρΘ 
ἀραϊηδὺ {Π6πὶ 15 δὴ δοδυγα Βα ρουβυ οη, δηὰ οὐβύϊηδου ἴῃ Δαμογῖηρ 0 
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ἵἴ, Ἰγα)δπ᾿Β τϑϑουρύ αἰογαβ θα 081} βίτοηρ ῥσοοῦ οὗὨἨ {6 ἱπποοθῆοα οὗ 
1686 θη. Ηδ Κπον ποῦ οὗ Δηγ οἴἶθηοθ οἵ ὙΒ1Ὸ} {Π6Ὺ γογα σΌ ]γ, 
Θχοθρεπρ οὨ]Υ τπαΐ ὑπο γ ἀϊὰ ποὺ βυρρ!οαία ἐμ Βοδίπ θη ἀαι168. ΤῊΘ 
ΠΟΠΘΒΕΥ͂ 8 ἸΠΠΟΟΘΠΟΥ͂ ΟὗὨ [Π686 τηθῃ ΟὈ]ρ6 ὯΒ [0 ΡΔΥ͂ ἃ στοδῦ τερατὰ 
ἰο ἐδβοῖν Β6]1οΥ δπα ῥχοΐδδβδίοη οὗ (μ6 ΟἸσιβίδη σα]! ρίοη, ἢ {Π6Ὺ 6,6 
ΒΟΌΘΣ απα ἀϊδογοοῦ ᾿οίογο (ΠῸῪ ΘΙ ΓΔΟΘα 1, γὁ ΙΩΔΥ Ὀ6 δυγθ ἐμαὶ 
(Πογο ἐΐόπ ΟΓ6 βυοῖ ΘυἹ ἀθηο68 οὗἉ 118 ἱγα ἢ 88 ἀρργονϑα {πϑιγβοῖνθβ ἰὸ 
ΒΟΓΙΟῸΒ ΡοΙβοῦθ. [{ (ΠΟΥ ΔΓῸ Βαρροβοϑα ἴο μᾶνθ [οστη υυ Ὀ6θη υἱοϊουβ 
δηἃ ἱσγορίϊαν, ΠΟΘ ἰβ ἃ βίγτοῃρ' ὑγοοῦ οὗ {86 γα δηὰ ροοάποϑβ οὗ 
ΟἸΥ δύῃ γ, ᾿μαβι ἢ. 88 1Ὁ ἢδα 80 στοδῦ δὴ ἱηθπθηοα οἡ (86 ταϊηα8 
ΟΥ̓ πιθῃ, δ ἃ πη τ βθη ΠΟῪ τηϊρῆῦ Θαβγ Καον τ ΠοίΠΟΣ 10 τγϑβ ν᾿ γ6}} 
σιτουπαάοα οὐ ποῖ. [ἢ οἰϊποῦ οΆ86, 10 18 8ἢ ΠΟΠΟῸΓ ἴο {Π 686 ὈΥΠοΐΡ]68, 
ἐπαὸ (ποθ6 ὸ δ γαοθα {μθπλ ταδἰη δι ηθα βοῇ ἸΠΠΟΘΘΠΟΘ ἴῃ ἐπ6}Ρ 
᾿ῖν88, ἐμαὶ {Ππ6 Ὁ δῃθιῖθθ, ουθῃ δὕοσ (πὸ βίγιοίθδι ᾿βαυῖτῖοβ, οου]Ἱὰ ἀ18- 
οονοῦ ποι βῖπρ' οὐ πλῖηα] ἀραϊπϑὺ ὑπ 6πλ. 

(3.) Α.Ὁ. 176. ΟΕ δὺΒ τἱ σου ]ο8 (86 ΟἸ τ βεϊϑηθ ἴὸγ {πον ΤΟσΒΕρ 
οὗ Ομ γῖβῦ, δῃὰ αὐἰΐθδίβ 86 στδάυδὶ ἰπόγοδβϑα οὗ Ποῦ πυτθοσβ. Ηθ αἷβὸ 
δΔοκπον)οᾶροθβ ὑμαῦ μοτα 6 Γ6 τηοααβύ, ἰθπηροσζαΐθ, δηα ᾿πι6]] Πρ ϑηῦ ροτ- 
Β0Π8 διιοπρ ἔμθῖὶ ', δ ὈΘΑΓΒ Μ1Π688 ἴ0 {86 }Γ ΘΟΠΒίΔΠΟΥ ἰπ {Π6 ἔτ 
οὗ Ομτίθβ. αὐ [86 ὑυϑῦὺ ἔπη ἤθη ΒΘ σοί δραϊηδί {πθηη, (ΠΟΥ͂ 
ὙΓΟΤΘ ΒιΠοσῖπρ' ἃ ρτίθνουβ ρογβθουοη, θα ὍΓΟΣΘ ΘΩΔὈ]θ 0 τ! μδίϑμα 
θΟΙᾺ 18 βμδιρ- ρΡοιπίθα ρθῆ, ἀπά αἷβὸ [π6 βιυγοσὰ οὗ (Π6 τηδρὶβίγαίβ. 3 

(4.) Τύῦσταν, {116 ΘΟΒ ΘΠΙΡΟΓΑΤΎ οὗἨ (Ο6]βι8, γγχ8ὰ8 ἃ ὈΙΓΟΣ ΘΠΘΠΊΥ οὗ 
(86 ΟὨτϑδμβ. [Ι1ἢ ἷθ δοοουῃΐ οὗ [{6 ἀοδαί οὗὁὨ (86 ΡὨΠ]ΟΒορποΣ Ρογα- 
στίπυβ, ἢ6 ὈδΑγΒ δ ΠΘΠΓ16 ἰββυ τ ΠΥ ὕο {Π6 ὈΓΠΟΙρΑΙ ἰδοίϑ ἀπά ρυϊη- 
οἰρ]68 οἵ Ομγιβυδηϊ ; {παῦὺ 118 ἔου ΠΣ. 88 ογυοιῆδα ἴῃ ῬΑ] Θβί 6, 
δηὰ πογββῖρροα Ὀγ ὑπ6 Ομτϊβίδηθ, τιμὸ δηϊθγίαϊπθα ρθου αγ]ν βίσομρ 
Πορϑϑ οὗ ᾿ππιογίαὶ ᾿1ἴ6, δα στοαΐ οομίθιηρύ [Ὁ {818 σοῦ] πδηᾶ 18 
ΘΠ]ΟΥτη Ὡΐ8 ; δηὰ {παΐ {ΠΘΥ ΘΟΌΓΑΘΘΟΌΒΙΥ ΘΠἀυΓΘα τηδγ 8 ΠΟ 0.8 οα 
δοοοπηΐ οὗ {π6ὶγ Ῥυ ΟΡ] 68, 86] ΒΟ ΘΠ 68 ΒΌΓΤΕΠἜΓΘα {ποιηβοῖγϑβ ἰθ 
βιυοσίησθ. ΗοπΟΒΘΥ δοὰ ΤΡ ῬΓΘυ θα βὸ το}. ἀιημοηρ {{6Π|, 
ἐμαὶ μου ἰσυβίοα ϑδοῖ οἴμονῦ πιβουῦ βοουγγ. Τῆθῖν Μαβίος μδὰ 
ΘΆΣΏΘΒΕΙΥ Τοοοιθἀοα ἴο 411} [18 ΤΌΠΟ οτθ πλαΐαδὶ ἴον, ὈΥ ὙΠ ΙΘΣ 
αἶβο {πον ἡ γ τθοῖὶ ἀἰδιϊηρσυϊθηοα, [ἢ Β1Β ρ᾽6ο6, δ {16ἃ ΑἸΘχΑΠά ΟΣ 
οΣ Ῥβουδοτηδηίῖθ, 6 βαυβ, ἐμαῦ {Π6 Ὺ ΘΓ γ76}} Κπονσῃ ἴῃ {Πὸ του] ὈγῪ 
{π6 πδηθ οὗ ΟἸ γἰβείδμβ; ἐμαὶ ἸΠῸῪ Μ6Γ6 δὖ (μαὺ {{ππ2Ὶ6 πυμηθγοὺβ ἴῃ 
Ῥοηῖΐπδ, ΡΑΡΒΙασοηΐδ, δπα (86 ποὶσῃουγίηρ' οΘουηίτῖ68; δηᾶ, ΒΑ Π]γ, ἐπα 
ἸΘῪ ὙΤΟΣΘ ἐοσυτα! 806 ὕο οἰιθδῖβ δπα ἱπηροβίοσβ. ἀπά πὶ {π6 ἀϊαίοριιθ 
ομἐ θα ῬὨΣ]οραίτβ (ΒΙοΒ 1 ποὺ τσι θη ΟΥ̓ Ιμυοΐδῃῃ ΠἸτη8617, (0 
ἩΠΟπλὶ ἰξ 18 ἀΒΌΔΙΠΥ ἀϑουροα, τγὰϑ σοιηροβοά ποί Ἰἰοηρ δέϊοσ [18 {1Π16), 
186γο δζὸ ὨυϊηΘΓΟᾺΒ 81 08]0}8 [0 186 ὙΣΣΈΠΏΡΒ, ἀρ μὴ Αι δὴ Δη ἃ ῥγϑοίϊο685 
οὔὗἁἩ Ομ υϊβιδμβ, 411 οὐ τ μοἢ ἀγα τἹ ἀἸου]θα, ΔΠα ΘΒρΡΘΟΙ ΑΙ ὑμοὶν Ὀο]Ἰοἔ οὗ 
[Πο ἀοοίτίης οἵ 186 ΤΎΗΙΥ 

(56.) Το ἐογὐὰἀθ ἀπά οοπβίδηου οὗ [6 ΟὨ τ βιδη5 ὑπο ν ρϑίβθου- 
ἄοῃ ἃζα τοΐοιγοα ἰο ΌΥ ἘΡΙΟΤΕΤΟΒ (Α. ἢ. 109), υπᾶϑὺ {Π6 Ὥδηιθ οἵ 

" Ψίάο Ονΐχοη, οοπέγα Οοἴδαπι, "10. 1. Ρ. 22. οἀΐί, Οδηίδθ. 1677. 
5 Ταχζάῃοσ᾽  Ἠρδίβοη Τοβοπιοπίθ8, οἷν, ΧΥἹ, βοοιϊομβ ὅ---8. Ὑ͵οσΚΒ, νοἱ. υὙἱἱἱ. ΡΡ. 36---50, 

Β1ο.; ΟΥ̓ΚΟΪ. ἱν. ΡΡ. 180---Ἴ188. 4ἴο. 
5 Τυϊὰ. οδδρ. χίὶχ. Ὕοτγκϑ, νοὶ. νυἱϊ!. ΡρΡ, 69---81. ϑγο.; οὐ τοὶ, ἵν, ὑῃ. 149---156. 410. 

»8Ἃ 
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(411: αη8.} ΤΠ οιηροευῦς ΜΑπουβ ΑΝΤΟΝΙΝΒ (Α. ἢ. 161) πιθῃ 0} 
{πη6 ΟἸγϑάδηβ 88 θχδῃρ]68 οὗ δὴ οὐρδβίπμδίο οοπίοιρί οὗ ἀραίῃ.2 Απὰ 
ΟΑΙΕΝ (Α. Ὁ. 200) Δοκπουν)οάρεοθ {π6 σοῃδίδῃου οἵ ΟἸ γι ϑίϊαηβ 'π {Ποὶγν 
ΡυΪποῖρ]68.2 ῬΟΒΡΗΥΕΥ͂ (Α. ἢ. 270) ποι ὐπ]οῖρον {μᾶῦ 6 τ ΟΙῸ 
{Π6Π ὙΘΓῪ ΠΌΠΏΘΤΟΙΙΒ ἴῃ ἰΠ6 ἘΟΙΊΔΠ ΘΙΏΡΙΓΘ, δηἃ ἀπ} ΠΡῚΥ 861} 85 
{π|6 πιΐῖγβοὶθθ τουρῃῦ ὈΥ {16 ἀροβί]θβ, ποῖ, Ποινονοῦ, ἢ6 45οΥ 068 ἴο 
{86 τηλρὶο αὐτῇ ; δῃηα ἢ6 δπαάθανουγθα [0 Ἔχροϑθ {Πθὴ ἴο Ροραΐαγ τὸ- 
στην Υ ἐπι πυδίϊπρ ὑπαὺ [ΠΟΥ ΓΘ [86 οδυδ68 οὗ [π6 ση]δη 168 {πεῖ 

[611 {πη6 Βογιδη οιαρῖγο. ἢ 
(θ.) Ιμαϑγ, [86 ΘΙΩΡΟΙῸΣ ΦΌΣΙΑΝ (Α. ἢ. 861), 1πΠουρῇ 6 δη- 

ἀδανοῦγδ ἴο ἰθββθη [86 Ὠυθ6. οὗ [86 ΘΑΥΪΥ Ὀ6] 16 ΘΓ ἴῃ «6808, γαῖ 18 
οομδίσζαϊηοα ἴο Δοκπον]θᾶρο (μα΄ ὑπο γ6 γογα τα] 68 οὗ βαο ἢ τωθα 
ἴῃ ὕὐτθθοθ δηᾶ 1ἰαὶγ Ὀδίοσο Φόομη πτοίθ [ἷ8 (ἀοθροὶ, δπᾶ {μαὲὶ {πο Ὺ 
ΘΙ ποΐ οοπῆηθρα [0 [Π6 ἸΟΥΤΟΣ ΟἶΔ8868 ; τηθῃ οΟὗἨ οδβδγδοίθγ --- δυο 88 
ΟὐΥπο]ϊυ8, ἃ Βοπιδῃ ΘοηζατΟὮ, αὖ Οθβαγοα, δα βοσρῖιβ δῦ], ῥτο- 
ὁΟθ88] οὗ Ογρσυμ, ---- θοΐηρ᾽ οΘοηνογίθα ἴο 186 1} οὗἁὨ «6618 Ὀαΐοτα {ῃ 6 
6πα οὗἁὨ ΟἸδιιαϊιβ᾽Β γοῖρη (ὸ δβοοηαθα {Π6 ἱτρο δ] {Πγοπα Α. ἢ. 4], 
δΔηα αϊρά Α. ἢ. ὅ4); δια δ6 ἔγβαυθη  Βροακ8, τ τηυοῖ ἱπαϊρσυα- 
ἴοη, οὗ Ῥοίδσ δῃὰ Ῥαδΐμὶ, Πο806 ἔνγο ργϑαὺ δροβί 68 οἵ “6808, δπὰ 
Βα οοσβϑίμ! ργθδοίοσβ οὐ ἢϊ8 ἀοβροὶ. ὅο (μαῦ, ροὰ {π6 ψ οἷ, {πὸ 
δροδίδίθ ΘΙ ΡΘΙΤῸΣ «{0]}184Π Πδ8 τηαἀ ποθι ρηραΥ ὈΟΥΠ6 (ΘΕΟΥ͂ ἰὼ {86 
σαὶ οὗἨ τρλὴν {πῖηρδ σϑοοσάθα ἴῃ (6 Νοὸν Τοδίδιηθηί, Ηδ αἱπιορά 
ἴο ΟΥ̓ΘΡΓΠΓΟῊῪ [π6 (τ ϊθίίδη το σίου, Ὀὰϊ μΒΔ8 ΟΟΝΕΊΕΜΕΡ ἴξ; ἢΪ8 
ΔΓΖΌΠΙΘΩΒ ἀραὶπδὺ 1ζ ἀγΘ ὈΘΓΙΘΟΟΥ ὨΔΤΤΏ]688, δηα ἱπβυβηοϊθπὺ ἴο ὑη- 
βαίι]6 [Π6 ψοακοϑῦ ΟΠ γι βίδη; ἴοσ ἢ6 ᾿ἰδ8 ποῖ τηδᾶβ οὔδ οδὴ]θοίΐοι οὗ 
πιοιθηῦ ἀσαϊηδί {π6 ΟΠ γΙβύδη ΓΘ] ρΊοΏ, 88 οοπίαϊποᾶ 'π {86 σοπαϊΐηθ 
δηά δυϊποηῦο ὈοΟΐκ8 οὗ [Π6 Νονν ΤΙ οϑίδιηθηί. ὅ 

ΥἹΙ. Τῆυβ ἀο 4}1 {π6 ἱπνοίοσαίθ δῃθηῖθβ οὗ (ΒΥ β Δ η10γ, ---- ἴσομῃ 108 
ἢγϑι οὐἱρίη (ο 108 οΘοπηροῖο οϑίδ ἢ Ἰδμπηθηΐ ἱπ 186 ΤΠ6η πον πο ]ά, ἴῃ 
1Π6 ἤουτί οοηἰυτΥ οὗ (6 ΟΠ γι δίλλη ϑογα, ---- ἀπῖΐθ ἴη ρσινίηρ' Δ ΠοΠουΓ- 
ΔΌ]6 ὑαβ ΠΟ ΩΥ ἴο {π6 οπαγαοίοσ οὐὗἉ Ο γιβῦ, [86 τϑα!γ οὗὁὨ [18 τηΐγβοϑϑ, 
ἴο {86 φΘηυ ΘΠ 688, Δ ΠΟ οἱ, ἀπᾶ ΟΥθα ΠΥ οὗ {πὸ τυϊηρβ οὗ 
156 ΝαῪ Τοβίδιηθπί, δπᾶ (0 ἰπ6 ψ|Ἃ16 δπὰ σαρία ῥσγοόρτθθθ οἵ 186 
ΟἸ τ βεϊδη το ρίοη, 88 γ76}} δ ἰο {116 ὑῃγ οὗ {π6 οδ]θοίθ οὗ (6 ΟΠ γῖβ8- 
τίδη ἢ δηα ὙγΟΥΒΕΙΡ, [6 ὈΪΑΙ61688 [1γ68 οὗ {16 ΟἸ τ βεῖη8, ἀπ {πΠοῖν 
ὨΒΒΔΚΘῊ ΘΟΠΒΙΔΠΟΥ 1ῃ ΔαΠογησ ἴο {Π6}Ὶ ΠΟΙΥ ῥγοίδββιομ, γοργά 688 
οὗ {8μ6 ταοϑὲ Βα ΠΡΌ ΠΑΥΥ Δηαἃ ΘΧαυ δ᾽ [6 ἰογθηβ ἰμαὺ οοὐ] 6 ᾿ηδϊ᾽οίοα 
οα ἰμο. [0 18 σὰ {παΐ, ΘΟΠΟΘΓΏΙΏΡ ἸΏΔΏΥ ἱτηρογίδηϊ ἀγ[10 1686 οὗ 
βοτιρίατο Ὠἰβίοσυ, [86 Οὐκ δηᾶ 1,αὐη σι ῦοσθ ΠΟῪ δχίδηῦ ἀγὸ (οία 
Β:] θη ; δ8ηα ἤθῃοθ βοπλθ ἤαΥ͂Θ δἰὐθηρίοα ἴο ταῖβθ δἃἢ δυρυμπιθηΐ ἀραϊηβί 
(π6 οΥο ΠΥ οὗὨ {π1|8 ᾿ἰϑίοσγ᾽Υ. Βυΐ {86 Β|]6ησθ οὗ 186 ττιοσβ ἴῃ 

1 Ἰδγάμπον᾽ β Ηδδίβοη Ὑοβυ 05, οἾΔΡ. χ. οΥΚΒ, υοἱ. τἱῖ, ὑρ. 844---857. ϑγο.; ΟΥ 
γ0]. ἱν. ΡΡ. 483---560. 410. 

5. Ἰοϊά. οἴαρ. χνυ. 82 ὙουΚΒ, νο]. υἱῖ. Ῥῃ. 8393---406. ϑ8νο.; οΥ γοϊ. ἦν. ρῃ. 78---78. 410. 
3 Ἰυϊά. οδρ. χχὶ. Ὑοσκϑ, νοὶ, νἱ}, Ῥρ. 90, 91. ϑγο.; ΟΥ̓ νο]. ἷν. ὑ. 16]. 410. 
4 Ιρθϊά. οἰρ. χχχυῖ, ΔΝ οσκϑ, νοὶ. Υυἱἱ]. Ρῃ. 920---226. ὅνο.; ΟΥ̓ ΥΟ]. ἵν, Ῥῃ. 284---2838. 4ἴο. 
δ Τυϊὰ, οἰδρ. χὶνὶ. Ὑ ΟγΚα, νοὶ. υἱϊἱ. ὑρ. 8394---41}1. ϑνο.; ΟΥ ΥΟ]. ἷν. Ρρ. 3332--- 8.22. 4ϊο. 

Το πῆ 6] Βιδιογίδη οὗ ἀςο! πη; ΒοτηΘ [85 διύοδίθα [6 ΔΟΟΌΓΣΔΟΥ Οὗ [06 ραδβϑδρϑδ οοϊϊοοιοὰ 
Ὁγ Ὧν. ΓΆΡ ΠΟΥ ἴγοσι {Π|Ὸ ἀροδβίιϊο ΟΙΏΡΟΙΟΣ, ΟΥ̓ αὐϊττηὶπρ ἰπας Ὦτ. ΙΔΡάμοΥ μ45 “ ΔΟσΌΓΔΙΟΙΥ 
οοπιρὶϊοὰ 41} ἰἢδι σα ποῦν Ὀ6 ἀϊδοονογοά οἵ 711 8Π8 'νοῦκ δρδϊπδὶ ἴ80 ΟἸ σι διδπβ.᾽" Το οΙ π6 
δηὰ ἘᾺ]], νοὶ], ἵν. Ρ. 81. ῃοίθ ς. Ηενιγοσάδη, ἀ6 ἱπιρογαίογο δ] 8ηο, ΡΡ. 114---181. Ικρὰ. 
Βαι. 1827, ὃνο. 
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4. ΒΈΟΙ ΠΙΔΥ ΒΘ Β6 ΕἸ βέβου ΟΣ] δοοουηίοα ἔον, ὈῪ ἐμοῖν στοαὶ ᾿βῃοσζαπος 
οὗ βυοῖ ἔδοίβ 88 ὁσουστϑα νϑγῪ Ἰοηρ Ὀοέοσο {πον οσῃ ἔϊπι6, δηα Ὀγ {6 
ῬΘουΠΑΥ οοπίετηρύ Θηἰογίδι ποα ἔοσ Ὀοίἢ 06.718 δῃᾷ ΟἈ γι βίίδμβ, δυϊδίηρ 
ἴτοται {86 αἰ νογβι ιν οὗἁ {π6ὶν δυδίομηβ δπᾶ ἱπβε πα οπβ. ΤῸ {μ688 σϑηογαὶ 
ΘΟΠΒΙ ΠΘΓΑΙΟΏΒ 6 ΙΩΔῪ 8(1Ἁ, ῬΑΥΠΟΌΪΑΥΪΥ πὴ γοίογθποθ ἴο [Π6 βι]θη 8 
οἵ Ῥγοίδῃβ Βἰδίοτϊδῃβ γοϊδ ἅν ἴο [86 Υϑμιαγ κα Ὁ ]6 ϑυθηίβ ἴῃ {πα 118 οὗ 
ΟἸσπει, ---- 

1, Τμαῖ πιᾶπν δοοῖδ 97 (λοϑ6 γεπιοίδ ασό8 αγὸ 1,081, π τολὲοὶι ἐξ ἧς 
υετν ροδεϊδίε ἐλαξ δοπιε πιεπέϊοη πιϊσλὲ λαῦο δεεη πιαάε 0} ἐδεεε ξαείδ. 

Ηεποθ Ὁ μα8 Ββαρροποᾶ ἱδμιαΐ πυδηγ ΟΟσΌττ ηςα8, τ Β]οἢ Ἀτα τοϊαιθα ἴπ {86 θυδηροὶ οὶ 
Βίβίογῃυ, ἃγα ποὺ 0 Ὀ6 ἑουπὰ ἰπ [86 ττιηρβ οὗ [6 Ποδίμθη8. ΟΥ̓ (8686 ττιίηρ, 
ἰράουδ, Ἧς δδγα ΠΟῪ Ὀυδ ἴδ ΣΟΙ ἸῺ ἴῃ ΠΟΠρΑτΊβοι οὗὨ (μεὶγ οτἰρῖπαὶ πυμῖθοῦ 
δηα ἴδοδ ἩΔΙΟΝ Δγα οχίδηῦ δ.Ὸ ΟἿΪΥ ἔγαρτηθηΐδ οὗ ργοοοάϊηρ Ηἰδίοτίθα. Τυδ, (86 
τοὶ ΒΟΥ προσ 8 ρου οσπιθαὰ ὈΥ «6808 Οὐηίον, δῃᾶ [π6 πιοπυϊηθηΐδ οὗ (Π6 ρτοδὶ δομίθνα- 
ταθη δ [μδὺ ἰ00Κ ρῥἷδοθ ἴῃ δ δβρ8 τβδὴ Ἦθ γ85 ὍΟστι, ΔΓῈ ΠΟΥ͂ "ηΐβδίπρ οὐ ἰοϑί. ΑἹ] 
186 ἰδίοῦνγ οὗ ίοη Οὐδδβδίυβ, ἔγοσα ἴῃ6 σοηδυ 8}106 οΥ Απιϊδίλυβ δηὰ Βαρὺ ἴο {6 
ΘΟΠΒΌΪΔΗΪ 6 οὗ Μοββαὶα δηὰ Οἴπηδ ({παῦ 18, ὍΣ (06. δρϑοθ οὗ ἰθὴ γὙϑᾶχα, --- ἦνθ γϑῶγϑ 
Ὀείοσα πὰ ἔνθ γϑᾶσβ δου [πὸ Ὀϊγι οὐὗἨ ΟἸὨγΙβὶ), 8 ὑοίδ!}]}γ Ἰοδὶ, 88 4180 'β 1 ἱνγ᾽β ἢ13- 
ἸΟΥΥ͂ οὗ ἴμ6 δαια ρμετίοά, 1ῃ ναΐῃ, {Πογθίοσθ, 068 ΔΩῪ ὁη6 δχρβθοῦ ἴο πιὰ {ῃ6 
ΓΟΙΏΔΣΚΔΌΪΟ ΟΠΟΟΓΗηρ ἰΠ6 Ὀἰγίδ οὗ ΟἸγῖδο ἴῃ 686 ἩΓΙΘΓΒ: δηα πιυςὶ 
ΤΠΟΤΟ γδίη 8 10 (0 ]οοῖκ (ὉΓ [π 686 ἰμβ8 ἴῃ ἴΠοθ6 ἩΣΙ(6Γ5 τεῆοδα ΒἰδίΟΥ 65 8.6 δ ἱοροῦθοῦ 
τα ϊβδῖηρ δὶ {8198 ἀδγ. ΤῸ ἱπδίδηοθ ΟὨΪΥ [86 ΘΟ 888 ΟΥἩ ΘηΣΟΪπιοηὺ ογἀογοὰ ὈγῚ Αὐρυβίι, 
δηα τηρηἰοποα ὮΥ [6 ἴω 1,.2.), 186 δ] θῆοα οὗἁ δἰ βίου 88 ΟΠ ΘΟΣΠ Πρ τ ΙΟἢ ἢδ8 
Ὀδοη 8 ἐδυουτσα ἑορίὶο τῖτ ἢ ΟὈΪ ΘΟύΟΓΕ : --- [Β6Γ6 δὰ ὉΘ πὸ ἀουδὲ Ὀυὺ ἱπδῦ βοπὶθ 96 
οὗ τ[86 Βομηδῃ ἰϑίοσίδηδ ἀἰὰ γεοογσὰ {πὲ ἰδηβδοῦου (ῸΓ ἴΠ6 Βοιηδηβ μανο βαάι]ουβὶ 
Τοοογαθα ΟΥ̓ΟΡῪ ἰδίηρ ἰδὲ τῶδ οοπηρθοίθα τὴ} [86 σγδπάθυν δπα σίομοϑβ οὐ {πο} 
ΘΙ ΡΙΓο) : ΠΘΚ ΠΟΥ ἩΣΠΠΡΒ ΔΙῸ ΠΟῪ ἰοβί, οἰ μοῦ ὉΥ ΤΕΝΠενδξο, ὈΥ ἔτο, Ὀγ 
186 ἰγγυριίοη οὗ ἴδ6 ὈΔΣΌΔΤΟΙδ ὨδίϊοΠ8 ἱπὶο ΠΑ ἾΥ, ΟΥ ὉΥ αϑ8 δηὰ ἰθηρίδ οἵ ἐἶπι6. 1ἰ 
156 οὐάδθηὺν {μδὲ ξοπια ομδ ἰβίογιδη οἷα πιδηίίοπ ἰμΒ6 σοπδὰβ δῦονο αἰϊυάδα ἰο; οὐδοῦ- 
πΐῈ, ἩΏδηοΘ αἀἰὰ Βυϊ 4δ8 ἀοτῖνο ἱπίοσιμδι οι οὐἨ (86 ὕαοί, --- [δὶ Αὐρσυδβίυβ δοπί 
ΤΉΞΚΝΤΥ ΒΕΙΈΟῚ ΜῈΝ, οὗ δοκηονϊὶ οΒδγδοίοσ (Ὁ υἱτγίιιθ δπὰ ἱπίορτγ, ἰπίο ΑἹ, 
86 Ῥσουΐποθϑ οὗ (86 οπιρίγθ, ὑο ἰδκ ἃ οϑηδῃδ ὈΟὮ ΟΥ̓ τὴθὴ δηὰ οὔ ργοροσίυ, δὰ 
οοταπιδη θὰ [μδὺ ἃ ᾿υ8ὺ ργορογίίοη οὗὨ [86 Ἰαι(αΣ βου] ἃ θ6 Ὀσουχῆι ἱπίο 186 ἱτωρονίαὶ 
ἰγοάδυσυ ἢ Απά ἐλίπ, διυι 49 δ α8, τοαδ ἐλ Υτμ81 σοηδμδ.. 

2. ϑοπιε Γ᾽ ἐλ6 Ποπιαπ ἠΐξδέογί 3, τοῆοδ6 τοογὰβ παῦθ σοηιθ ἀοιοη ἔυ 
ΟἿ7') ἔΐηιθ, α7γὲ ΒΕ ἘΟΈΙΥΕ. 

ΤΈΪ8 18 ραστου] Αγ {86 οα86 τ 1ὖνγ δηᾶ Τδοῖζυδ, ἔγοτα θοπὶ γ6 σαπποὺ οχρθοὶ 
ΔΏΥ ὨΆΡΓΔΙΟ οὗ ουοηίβ ἐμαὶ μανο σοίογθηοο ἴο (μ6 Ὀἰσίδ οὗἨ ΟΝ γἶδὲ, ΟΣ ὕο ΔῊῪ ζτϑδὶ 
ΟΟΘΏΌΣΤΘΠΟΘ ἐδαὲ ἰοοῖκ οἷδοθ αὐ ἐμαί ἰἰπι6. ΕῸν [υἷἱνγ πτοῖθ ΟἹ]Ὺ ἴο [8.6 ΘΟΙΏΠΘΠ66- 
τηοηΐ οὗἨ Αὐρτιϑίυβ᾽ χεῖρση, πῆ οὶ τγ88 δεζογε (6 {πὶ οὗ ΟἩγΙβὶ ; Θομβθα  ΘὨἾὮγ ἢΘ 
οουἱὰ ποῖ τοοοσγὰ 80 τῃθιπογϑ ὉΪ6 8 οὐθηξ 88 ἴμδἱ οἵ 8 σθηβυβ [πγουρβουῦ ἴπΠ6 Βοτηδη 
οαρῖτο, νὰ ΐοῖ ἀἸὰ ποῖ ἰδ Κα ρμἴδοθ ὑπ} {π6 ἐλίγεϊοίδ γοῖν οὗ Αὐρυθίαδ᾽8 τοίση. Απὰ 
ΠΟ ποίϊοο οομζά Ὀ6 ἴακοη οὗἁὨ {μδῖ ἰγαηβδοῦοῃ Ὁ Τδοϊζαϑ, Ὀθοδυ88 86 4068 ποῖ ρῸ 80 
Ἄν ὉΔΟΚ 88 Αὐγυκίυδ. 8 Αππαΐε Ὀοσίη πῖῖἢ {π6 τοῖσῃ οὔ ΤΊ θογῖα8, δπὰ οοπίίπες 
ἴο {86 ἄορι οὐ Νόγο : 88 θΌοβ οὗ Ηϊ δίοσῃ Ὀδσὶπ τ μογΘ [86 ΑἸΠ 418 ἰογτηϊπαῖθ, δπὰ 
οομοϊαὰα Ἡὶτῃ Ὑ οδραϑίδηβ Ἄχροαϊοη ἀραϊηϑὲ ἴθ 6 768. ΕΣ [86 Κπον]οάρε οὗἩ ἴα 
ἐδ βδοίίοηβ ἱπίοσυθηϊηρ Ὀοίνγοοη 86 οἷοβα οὗἔἁἩ Τἰνγ δπὰ {86 σοπηπιοποοπηοπὶ οὗ 
᾿Γδοίλιιδ, τὸ δῖα ἱπαονίρα ἰο Ὗ 6] οἷυ8 Ῥαΐογουϊις, ΕἼογυβ, ῬΙαΐατοῖ,, Ἀθη (ὑαδδίαβ, 
δαδίίη, δπὰ οἴβοῦβ, Ὑμὸ Ἰϊνοὰ ἰοηρ αὐέετ' [Ἀ6 (ἰπι6 οἵ Αὐσυδίυδ, δῃὰ 80 οοπιρ!]οα 
(Βοῖγ .υϊϑίοτ65 ἔγοπι βυοῖ τηδίοσία]β 85 (Π 6 οου]ὰ οοιππιαπᾶ. ΕἸἼΟσυβ, ἴπ ραγίσυϊαγ, 
8. ΟὨΪΥ δὴ ΔΟὈτονϊδίου οἵ [υἷνγ, ἔγοτι Ὑ ποτ 11 0186 ΘΟηβΘαμΘμ ἾΥ ἐδ ΡῈ 6χ : 
ὙΒουρΡᾺ Υὶ εἰ]οἰα8 Ῥαίοσουϊυβ δάνδῃσοβ ἃ [1016 ἔασι μον, γοῦ Π6 18. ΤΠΘΓΟΙΥ 8ῃ ορὶΐο- 
ΤΩΪΒΕΣ ; Δα 48 διβιίη, τῆο ἤουτίβιοα 1π (86 τεῖρη οὗἩ (86 δι ροΓῸῦ Απιοπίπυβ ῬΊαα, 
ΟἾΪΥ δογίἀσοὰ {86 μιἰϑίοτγ οὗἩ Ἰτοσυβ Ῥοιιροῖυβ, πο Βὸ ἀἰὰ ποῖ σοπίϊπαο, γὸ 

1: Θυϊά Ιοχίοομ, νοοὸ Απνγραφη, ἴοπι. ἱ, Ρ. 271. οἀϊ!, Κυδίογ. 
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οαπηοί, ἐβογοίοσο, οχρϑοῖ δηγ ἱπίοσιηδιοι ἴγτομι Ηἷπὶ τοϊαξῖνα ἰο 1η6 Ὀἰγελ οὐὗἨ ΟἸγίϑι. 
Αρρίδη μ88 δ οσείποῦ οἱ θα θα ἴῃ (Π6 ἀοβοτίρείοη τ οῖι Πα [188 Ἰοϊ 5 οὗ [88 
Ἰλοιηδη διαρῖτθΌ ΤΏ686 [λοΐ8 Μ1}} δοοουηῦ [ῸΣ {86 5|]6ηο6 οὗἁἨὨ {π6 ροπογα γ οὗ ράσδη 
ὙΓΙ ΟΥΒ ΟΟΠΟΘΡηΪηρ ἴ86 Θνθηϑ γοϊαίθα ἴῃ {Π6 (ἀοβραὶ  ἰβίογυ ; γ7}}}18 186 δχρῦγβεδϑ, 
δα απο, δηὰ σοπαΐηθ βἰδίθιηοπὶ οὗἁὨ Τδοϊξυβ, αἰγοααγ ρίνοη ἷ, ΓΒ 68 δὴ 1ἀ}8- 
Ρυϊδθϊςα ἰοϑυϊπηον ἰο {πὸ ἰδοῦ, ὑπαὶ 9658 ΟἩγιβὺ ᾿ἰνοὰ δῃὰ νδβ ογυοϊβοαὰ ἀυτίηρ (Π6 
τοίσῃ οὗἩἨ ΤΊΡογα5, πὰ {ἰ18 σοπΙρ] οο]γ τοί οβ ἐμ αὐϑυγὰ δηὰ ἱσπογαηΐ δββοσίΐοη 
(Δπῃ αϑϑογίοη, ᾿πμἀοοά, 80 ὑγ} Υ δΌϑυγα 85 ἴο Ὅ6 ὑπ τ ΟΣὮΥ οὗ ποίϊοο, όσα ἰξ ποῖ (Πδὲ 
118 ΘΥ̓ΓΟΠΥΘΓΥ ΤΑΥ͂ ᾿πηΡο86 οἢ (ἢ6 ὈΠΥΓΆΓΥ) ὙγΒ]ΟὮ 89 Ὀ6Θη τηδάσ, νἱΖ. {πα 10 8 ποΐ 
Κπονη δὖ ἡ μδὺ γϑὰν Ὀδύνγθθη Α. Ὁ. 60 διὰ 100 {{π παῖπε οὗ ΟΠ ἰθὺ νσα8 γϑι Ββοαγὰ οὔ 
ἴῃ ΕτΟρο, πὰ 1η (δαὺ ρεγί οὗἨἁ Αβία τ} ῖοῖ 8 οοπὕρσιυουϑ ἰο Ευχορα δη ὑπὸ Μοάϊ- 
ἰογτηπθδη 568 ; δπὰ (μαὺ ἰδ ἴδ ουϊάθηΐ ἔγουη 8}1 οχ βύϊηρ ὑδβίύϊπιοηγ δαὶ 10 γγὰ8 ποῖ 
θοίοτο {δ γον 601} 

8. ΟΥΓ ἐδὲ ἤειο γεπιαϊμῖπφ ἠϊδίογί απ, τοῦο τογοίε αδοιέ {δα ἀφεϑ ἵπ 
γιθδίϊοη, πιοδέ 10676 ὀησαφοαῖ οπ οὐδέ διιδ)οοίβ ; ἐο τοϊος τὲ ἰδ8 ἰο δὲ 
αὐαάοα, ἐδαξ ἈΟ »γοΐίαπθ ᾿ϊβίογἑαγι5, ιτοῤοίδον οι ογΥὐ δαίδοης, ἑαλο 
ποίϊοθ 9} ΑἹ,1, ΘΟΟΏΥΥΘΉΟΘ8. 

Τὺ (86 ΟὈΒΟΌΓΙΥ οὗ (86 δὺπ δ “υ] 18 Οεεϑαν᾿8 ἀοδί, τ μοἢ 8. βαϊὰ ἰο Βανα 
ἰαβίβα ἃ τ016 γϑᾶγ, 18 ποῦ ποίςθα ὈΥ͂ Δὴγ Βοπιδῃ δυΐθοῦ Ἄχοθρί ἰμῈ ροοίϑ ΟΥἱὰ δπὰ 
Ὑ᾽ΓΡΊΙ, δπὰ (86 ρΡμ]οβορμον ῬΊΪΏΥ : γοῦ ἴθη ΠΙβίΟΥ 88 ΟΥ τιογο, ἴῃ ἰΠ6 7οϊοισῖπρ' (6 Π- 
[ΌΓΥ, Ἰυτούθ ᾿ἴνοϑ οὗ Οβθβαγ, δηα ρᾶνα δ δοσοιηῖΐ οὗ δ᾽8 δϑβαβϑι πδίίοη δηὰ οὐ βονοσγαὶ 
{δίπσβ ἰμαῦ οοσυγτοὰ δῆθεν ἰ6. Α δἰ πη! αν Ῥγοά!ργ 18 ταρογίδα Ὁγ θάγθηυϑ ἰ0ὸ Βᾶνθ 
Βαρροπρὰ ἰπ ὑπ6 τεῖρῃ οὐὗὁἨ (886 ΘΙΏΡΘΙΟΥ Φυδβιιπίδη; Ὀυὶ Ὀοΐποοη ὑπαὶ (ἰπὶ6 δὴ 
Οδάγοηιβ, ὑπ ΓΘ ΟΤΟ ὨΘΑΣΪΥ ΟΘΏΓΥ ΘΟΠΒΙΔΟΥΔΌΪΘ τυ [6 γ8, 80 τηοηἰϊοποὰ πὸ βιοὶι 
πη... Νεῖῖμον Τδοίζυ8, «δι, ποὺ ϑίγαῦο, ὙΠῸ ἢᾶνο ραγυ! ΟΌ ]αΥ]Ὺ Βρόκϑη οἵ {6 
δονα, ᾶν ποίϊοθ [ἢ6 οχἰϑίθησα οἵ {π6 “618 δοοῖ οὐἩ [η6 ΕἸΒΒΘΏΘ6Β: ΔΎ, ΘΥ̓́ΘΙ. 
Φοθορῆυθ, ἔπ ον βὰς Πἰδιογίδη, 18 ὑΟΥΔ ΠΥ δι ]6πΐ σοποογμϊηρ ὑπθηὶ ἴῃ 8 ἵνὸ 
ὈοΟΚΒ ἀσαϊπϑὺ Δρίοῃ, ἱπουρσῇ ἢ6 88 τηρπιοηοα {Πθὴ ἴῃ Ηἷβ ΟΥΠΘΥ τυ ἰησ8. Ὑοί, 
ΜΠ ΔΠΥ ΟΠ6 Ῥγχοίαηά ὑπαὶ ὑποτα ΤΟ 6 ὯΟῸ -ΕΒ86 68, Οἰἴ μον ὈΘίΌΓΘ ΟΥ ἰπ [86 ἰἶπλ6 οἱ᾽ 
ΟἸννυῖδβι ὃ --- Αραῖη, ποῖῦμον Ἡοτγοάοίυβ, μοῦ ΤἼυογά 465, ΠῸΓ ΔΥ οἰδοῦ ατγθοκ τσὶ τον α 
οὗ {αὐ {ἶπι6, αν ὑδίκθη δὴγ ποίϊςα οὗ Βοπιο, ὑπουρὰ 186 σομ 688 οὗ {π6 Ιζοιηδιι 
ΡΘΟρΪα νϑγὰ ἴΠθη οχίθηρθα ἐᾺΓ δπὰ ν]ἱᾶάθ, δηἃ Π6 Εζουηδηβ τόσα Ὀδοοια στοδὶ δηιὶ 
ογιἀ16. ϑαδίοηϊΐι ντοία {86 ᾿ἶν65 οἵ (Π 6 ἤγβι ὑποῖνο Βοιηδῃ δι ροΓΟΥΒ ; γοί ἱ τὸ 
ΘΟΙΈΡΑΓΘ [8 το δίοη5 ψ ἢ [86 ονθη 8 τοοογ θα ΕΥ̓͂ Οὐδ οΥ ἰδίου δῃ8, γγα 88}8}} πὰ (ἢδὲ 
[6 πα8 οπἱ θα τηϑηΥ ἱπιροτίδηϊ [Γαηϑϑοίίοηβ τμ δῦ ποτα οουΐίουβΌ Νον, ἴο ἈρΡΪγ (δΐ8 
ἴο ΟἿΓ ρθουν ΡΌΓΡΟΒΟ : ---ἰξ ἴδ ἔγις ὑπαὺ ποη6 οὗ {μ6 μϑδίμθη Ὠἰδίογίδπβ οὗἁ Ἱπιροτίαὶ 
Ἐοπια ἢδνθ ν ὐμευὴ οὗ ὑπ6 οοἰθγαίθα οθηϑιβϑ ἴῃ {6 {ἰπι6ὸ οὗἨ Αυρσυδβίιβ, ἩλΙΟἢ 18 
πιοπἰοποα ὈΥ ἴυκο (11. 1,.2.): γοῦ 10 4068 ποὺ [ΟἸΪον ὑπαὶ 10 ἀϊὰ ποῦ δοίιδ!! Υ ὑβΚ 
οἰδεῖ, βίποθ ͵ὯΎ6 866 1Ὁ 18 ποῖ υηυδιιαὶ ἔὉΓ ᾿ἰβύου 8 ἴο ρ888 ὈΥ Βυι!6 Ῥδγβουβ δηῖὶ 
(ΐησδ, ΒΊΟΝ 8ῸΘ ὙΟΡΥ ΓΟΙΠΙΔΓΚΑΌΪῈ ἀπιὶ ἄσβοσνο ἰὼ Ὀ6 στϑοογάἀοα, 1{ 1μθῃ, δοπηθ 
ταδίίουβ νοι ΔΓΘ πῃθηςοποα ὈΥ͂ ἴΠ6 ἀνδησο ἰδί8 τὸ ποῦ ποίϊϊορα ἱπ ΟΒΟΣ ἰβίοσ 68, 
πὸ σληποῦ, ΠῚ ΔΠῪ τ ᾶϑοη, ΘΟΠΟ] 6 ἤτοι ὑπ 6ηι, ὑἐμαῦ (πα ονδηρο  ἰδίθ πᾶν σοοοσάθα 
δὲ τ οἷ ᾽ς ἴΆ]586.ἁ. ΝΟ βιιε ἰΒίησ οδῃ "ὰ ἰηίδγτθᾶ; [ῸΓ θυθῃ διηοηρ ραρδη ἩΓΙΓΟΓΒ 
[ΒΟΓ6 ΔΓΘ ΠΊΒΩΥ͂ ὈΘΟΌΪΩΓΣ ἰϑίοσίοδὶ ρϑδββᾶσχοβθ γοϊαίθα ὈΥ βοιμθ οἵ ἐβϑῆχ φοποουπίησ 
π ἰοῖ (Π6 χοδβῦ ἈΓ6 (ΟΙΔΙΪΥ δ] θη. Τδοϊίυβ δηὰ Ὑ ἰοῦ 8 108. ΤῸ ἰπβέβηρο, δγα 
ὨΒΓΓΑΙΪΟΏ5 Ὑ ΒΊΟΝ ἀγα ποὺ ἴο Ὀ6 ἔουπα ἢ ΔΩΥ οἶμον Βοιβδῃ ἰβίοσίδηβ, δηα γοῖ (δς 
ΔΓΘ ποῖ βυδροοίρα οἵ ἰ]ρομοοά. Ὑγ, {Πππ6 ἢ, ΠΥ τὸ ποῖ ογϑῦϊυῦ ἴμο86 ἐπίηρ 8 Ὑδὶς 
ΔΓῸ τοοοσασιὶ ἴῃ 6 Νονν Τοβίδιηθηί, Αἰ Βου σὰ πὸ Οοη [116 ἢ βυου ἢ} πηᾶῖκο δὴγ {π6 
δ ἰμ ΐοδὶ πηοηϊτίου οΥ̓ (μοι ἢ Ναυ, 1πΠ6 δνδῃρο οὶ ἰβίουδηβ (Ποπβοῖνοβ ἀο ποῖ 
Αἰ! τοϊαίθ {86 βαπι6 {πἰπρϑ ; ὑπουρσῇ 41} οὐἁ {π6Ὡὶ αν τηθπίϊοποα βοῖηθ ῥδββαρθδ, γοῦ 
{πα γα ἅγὰ οἴου β τ 810 }} Δ. 6 ποι σϑὰ Ὁ] ΟΥ̓ 016 ΟΣ ἔντο οὗὁἩ {186 ονδηρο  β(8Β ; δηὰ ὑδ6γὸ 
ἈΓῸ ΒΟΙ16 {ΠπΠἰ 98 ΟΥ̓ ΡΟΓΒΟΙΒ ΘΟΏΘΟΓΪ ΠΩ ἩΔΙΟΪ (ΠΟΥ ἅγα ἩΠΟΪΙΥ α]οηΐ, Ὀμὺ τ οἢ ΔΓῸ 
88 ΤΟΠΊΔΥΚΩΌΪΟ 88 δοπι οὐ {086 Μ᾿ δῖ ἶἢ {ΠΟΥ Ππᾶνα σοι 6 ἴο Ἡτιπσ. ὙΠ, {Π|ὸ 
(ἀοθροὶδ βρϑακ οὔ (6 ῬΒαγίβοοβ δηιὶ βαάάυοθοβ, δηὰ 4180 οὔ (πὸ (δ }]θλπ8 ἀπὰ Ηδϑτο- 
ἀΐδηδ ; διὰ γοῦ ἐμβον ἰδ 50 ποίϊοα δδίονον οὐ [86 Εββθῃθϑ ὈῪ πδπιθ, ἰδουρῇ ὑπο γ 
ἼΘΙ δὖ ὑδαὺ ἐἴη6 ἃ σομβιἀογϑθΐο βοοῦ Ἀπηοην ὑπ 6 9608. [Ὁ 18. ΠΟ ΓΘΑϑΟηΔΌΪ6 ΟὈ]766- 
οη, ὑμοτοίογο, ἰο (6 Νενν Τ᾽ οβίδπιθηϊ, ἰμδῦ βδοθ ὑμῖπρσ8 ΟσΟῸΓ ἴῃ 10 νοὶ τα οὶ 
ἰο θ6 ἔοιιπὰ ἴῃ ΟΣ Δρργονθὰ δυΐπονβ. ΝΟ δ ἰβίοσυ, ἩὙΠοῖθΟΡ βδογοὰ οὐ ῥγοίδῃο, 

1 βοοΡρΡ. 78.175, δυρτὰ. 
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ὙαΪαῦοθ ΘΥΘΤῪ {πηρ. ΤΟ δυδηρο ἰδί8 ἐΠομθοῖνοβΒ 0 ποὺ ρῥγοϊθηᾶ ἰὸ Ὧο ἐδ18: γθ 
σδῃηοῖ, ἱδογοίοσγο, οχρθοῖ ἴο βηὰ αἱ [μ δοίίοῃβ οὗ Ομ γῖδὶ γοοογάἀ θα ἴῃ {μοῖν τυ! ἰηρα, 
ἴογ ομβ οὗ ἴδοῖὰ ὙΠῸ τσοῖα ᾿δϑί οὐ 4}} ὑἰπ8 Ἔχ ργθ8868 ἈΠ π|56}[ αὖ ἐμ6 οἷοβο οὗ ἢϊ8 
(οβρεὶ: --- Αμα ἰλεγα αγὰ πιαὴψ οἱλον ἰλίπρ8 ιολολ εδια αἰά; ἐλ ιολιολ, ἐν ἰλον 
«λοι ὁδ ιυτίϊδη ευετν οπα, 1 διρροδε ἐλαὶ ουδθὴ ἐλα ιοογϊα ἐἰδο 1 οοιωα ποί οοπίαϊπ ἐλθ 
δοοῖΐς ἑλαΐ δλοιμα δὲ ιογτἐεπ. (Φοδη χχὶ. 2δ.) 

4. δευεγαΐ 0} ἐδε ξαοίβ, τοϊαξίπρ ἰο Οἠγὲδέ απα ἢϊΐς πιϊταοἶδδ, σοπιΐπς 
οπι οὔειοδ, τοομμίἀ ὃς εἰσλίοα αὁ ζαδιιίζοι ὃν ἐδ6 Οὐἰεπέϊε ιογίξογϑ, 
ΟΒΡΘΟΊΔΙΙΥ ΘΟὨΒΙ ουϊηρ,, ὁπ [86 ὁη6 δηά, ΠΟῪ Θομημλοι ὈγΟαΠρΊ68 απά 

104] βίογι8β ΘΓ ἴῃ (Πδὺ ἋΔΥ ; πα οἡ [}6 οὐδοῦ μδηᾶ, ΠΟῪ Βιροῦ- 
βί:1οι18 Δηα] ογοά ποι [6 “608 Ὑ6ΓΘ τοραυϊδα ἴο Ό6. 
ΤΊ δοθῆ οὔ Ομ γίδι᾽ 5 δβοϊοἢ8 ἸΔῪ δἱ ἃ ἰ ἀϊδίδῃοα ἔγοπὶ ατϑθοθ δηα ΓΑΙ, δηὰ 

δας Βαμα δοσουπίθ οὐὗἁ Ἀ]8 τηΐῖγϑ 0168 οουὰ ποὶ ϑοοὴ δδ ὑγϑηϑτηϊ 6 ὑμι0Π6Γ: [86 
Ιεραγπθὰ ἀγθεῖθ δὰ Βοιθδηβ, ἐμογοΐυσο, σου ϊὰ τοραγὰ {μ6 ἢτγβι τερογὶδ οὗ βϑῃ ἀ5 
1416 οὐ ἱπογθάϊ }]6 ἴδῖεβ. Βϑβί6εβ, ἰδ τγὰϑ Τγοίχη ἴο [86 ΡῸΓ οὗ ΔῺΥ δυῖθοῦ 
ὙὯῸ πγοῖο 186 18 οὗ 8 Βοπηδῃ ΘΙ ΏρΡΟΓΟΥ, ΟΥ {86 Ὠιἰϑίογυ οὗ δ οοἰθυγαίβα νγϑσ, οὐ {16 
ΔΏΠΑΪ5 οὗ ἃ ρδγ( ον δίδίο, ὕο ἀ βου 6 ταὶ ς6]γ ἃ σοὶ σίου βοοῖ, θοσυη ἱπ Φυάθα 
ὈΥ ΟΠ6 ὙΠΟ γ188 σχαὐθοῖθα 88 ἃ ἀδοδῖνϑγ ἰη 8 οὕσῃ οουηίσγ. Οὐ, ἱ δἰ8 διυυ)οοι Ἰοὰ 
δΟὮ 8 ττίϊοῦ ἴ0 πηρηξίου {μ6 ΟΠ τ ϑίΐδη γα ρίοη, 118 ἀοοίσπ 68, πιῖγϑο 68, δη ἃ ἀ18ο 0} 68, 
86 ποῦ παίυγα! ἢν βρθαὶ οὐἉ ἔδθπὶ ἰῃ ϑοἢ 8 ΠΙΆΠΠΘΓ 88 ἢ Ἀ1π|86}} (611 αβθοϊδὰ ἰο- 
ΛΓ 5 ὑἤοῖὰ ; δηά ἴῃ Ὑ8δῖ δονογείσζῃ σοηϊοιρύ ἴΠπ6 ἢγδὶ ΟΝ β 88 όσα μΒ6]1, Ὀγ 86 
ΘΏΘΓΑΙΥ οὗἁ ΡῥΓΟΙΆΠΕ τγ 6 ΓΒ, ΤΏΔΩΥ ΟΥ̓ [86 ΡΔ8 δαἀυοοα ἔτοπι (Βοῖν σγογκα, ἴῃ 
(δε Ἀγθοθαϊηρ ραρεβ, Βα ΠΟΙ ΘΕ αἰὐοϑί. 1ϑϑε]γ, (λ6 ΟὨ τ διϊδη δοβθιλο οὐ ἀοούγ 68 
δῃ (ὦ ΤΠΟΓᾺ] ἀν} 168 γ͵γ88 80 ΘΟΠΙΓΑΓΡΥ ἰ0 [86 τοοοϊνϑα ἑδποῖϑ δηᾶ τηαχὶπιβ οὗ ἴ86 Βοαίμοη, 
ἐπὶ 10 σδπποὶ οχοῖΐθ βυγργίϑα ὑμαΐ ἸυΔηΥ οἵ ἔμοπὶ σατο Ὀπὺ 1116 ἴἢο ᾿παυϊτα ἰηΐο 
ουϊάθηοοϑ δηὰ ἔμοίβ γοϊδιϊησ ἰο 0. Μάδηγ, βονγανοῦ, ὙΠῸ ἀὐά ἱπαυῖνα, ἀου 0688 θ6- 
οδπα ΟὨ τ βυδῃ8 ; Ἐμοὶσ ὑθϑυϊτοηΥ, ᾿Βοτγείογο, 18 Ποῦ ἴο Ὀ6 τροκοηθα μογθ. 

Ομο 8ϊῃρ]6 δχϑιηρ]ς .1}} 1] αδίγαία {π6 ἴῃγ66 ἰαϑὺ ορβϑογναίοπθ, ΤῊ 
Ργοίοσηδθιγαὶ ἀδυζηθθβ οὗ ἰγθα πουγβ, σμῖοι ργονδι θα πη {Π6 ἰαπα οὗ 

- Κζπᾶδε αὐ {Π6 το οὗ ΟἸτΙδι}8 οσυοϊχίοη, δπα Μοῦ 845 θ6θη γοοογσα θά 
Ὀγ 1ῃγθα οὗἩ 1π6 δυδῃρο βίβ, 18 ἀπηούϊορα ΟΥ̓ ΔΏΥ ῥγοίδπο Ὠϊβίογίδῃ ; 
ἴγουχ Ὑβιοἢ οἰτουτηϑίαπος Μτ. ἱδῦομ ἰοοὶς οσοαϑίοη ἰὸ ᾿1ηβιπυδίθ 
{μαῦ [86 ον άθποθ οὗ {πΠ6 δυδηροδίβ 18 πού βυ ηοιθηῦ ἰοὸ Θβίδ Ὁ 18 {πὸ 
ὑτα ἢ οὗὨ ἔδοίϑ, 1688 10 ἴα Βα ρρογίοα ὈΥ {π6 οοπουγγθηῦ ἰδδϑύπηοηυ οὗ 
ΡΆρϑη ΘΟὨΐθΩΡΟ τιίοσβ. ροδϊκῖηρ᾽ οὗ {παῦ ἀλΥκη 688, ἢΘ ΟΧΡΥΘΒ8685 
ἢ18 ΘΌΓΡΣΙΒ6 (μα (818 τηταουϊουδ νοῦ “}αϑ856( ιοϊϊλοιιξ ποΐξΐοε ἐπ απ ασὲ 
ΟΥ̓ εοίεποο απὰ ᾿ϊδίογψ. [10 ὨΔρραηθα," δα δ ἀ8, “" ἀυγίηρ' {π6 118 ἰ1πὶ0 
οἵ βδϑηῆβθοδ δπά (86 6] οὺ Ῥ]ΙΩΥ͂, νῆὸ πειδέ λαῦο δχρογίεποοα ἐδ ἔγπιπιο- 
ἐϊαίο εἰεοία, οΥ γεσεϊυφα {δε φατίϊεδὲ ἱπέοϊσοποθ 9 ἐλ6 ργοαῖσψ. ἘΔΟΝ 
οὗὨἨ ὉΠ686 ΡἈΠΟΒΟΡΒΕΙΒ, ἴῃ ἃ Ἰδθογίοιιβ σου, μα8 τοοογάϑα αἱ ἐΐθ σγεαὲ 
»λεποπιόπα 9. παΐίμγε, οαγίλμηγμαξος, πιδίοογ, σοπιείδ, απα εδοἰἰρ5865, ιολϊοὶ 
μὰ ἱπαεξαξσαδίς ἱπαμδίτῳ οομϊά οοἰϊοοί. οι [Π6 ὁπ δῃα (86 οἶον 
πᾶνο οσωϊ θα ἴο γτχθπίομ {Π|6 ἘΠΆΕῚ ῬΒοποιηθῃοι [0 ἩΏ]ΟΝ ΤΩΟΓΙἃ] 
ΕΥ6 [δ8 Ὀθθῃ τιΐμθθβ βῖποθ ἴπθ ογοδίίοη οὗ ἴπ6 ορίορθ. «4 αϊβέϊηεί 
οἠαρίεν 9 ῬΙΐπν ἐξ ἀευοίοα ἐο εοἴΐρεος 9.6 απ οτίγαογαάϊπατῳ παΐωτε απά 
χπιιδμαὶ ἀμγαίίΐοα Σ Ὀπὶ Π6 οοπίθηϊβ Πἰπη86} πὴ ἀοβουιθιπρ {Π6 
ΒΙησΌΪαΥ ἀοίοος οὗὨ Ἰσῃῦ τοι 0] ον οα (86 τῦγαον οὗ (ὑκεϑαγ, θη, 
ἀυσίηρ [86 στοαίοβὺ ρασύ οἵ {86 γοᾶν, {86 οὐΌ οὗἨ [π6 διιπ Δρροαγϑά ρα]6 
πα πιμουΐ βροπάουγ." ὙΠΘ βϑῃύθῃοαβ ῥγιπίθα ἴῃ 1[4]10 ἅτθ ὑποβθ 
ἴῃ ὙΠ] ἢ {6 ϑοορίϊοαὶ ἰδύοτίδη πὰ8 μδα τϑοοισβα ἤο {Πο86 τ βγαργο- 
βρης 0}8 ὙΓᾺ1ΟΪ ἈΠΠΑΡΡΙΥ ρογναίθ ἴοο σωλὴν οὗἁ [18 Βρ᾽ 6 πα] ρᾶρ68, 
Ου {{|8 ραββᾶρσ 76 ΤΟΙΆΔΕ, 

᾿ Ῥοοϊίπο δπὰ Ἐ8]}, νοὶ]. 1ϊ, ρρ. 8379. 
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ΣΊΠΟΥ, Τμδὶ [Π6 ΘΟ 086 Ὀεΐηρ οοπῆηρα ἰο υάδεα, 18 ἐπιπιραϊαίδ οΠ7) εἰς οοπϊ ἃ πος 
ποοεϑϑαγὶϊν ἤανα Ὀ6ΘῺ Θχροσοποοα ὈΥ ὅδϑηθοα οὐ ΕἸ ΐηγ, ποῖ Π 6 οὗ πδοι οουἹὰ μανο 
Ὀ66Π οἱ ἴδ 6 βροῖ ἴῃ {16 Γαῖρτι οὗ ΤΊ οσῖυδ, τ Βθη (86 οοἰρδ6 ἰοοῖκ Ρ]806 ; ΠΟΣΡ 6διὶ ἐξ 
6 ρῥτγονϑὰ {μα {β0γ μαὰ ἱπηπιοα!δίθ Ἰῃ ογπδίϊοι ἔγομι 411 ραγίβ οὗ (86 ρ]οῦθ 85 ϑοοὴ 
88 ΔΩΥ ΟΧΙΓΔΟΓΟΪΠΑΤῪ ΡΒΘὨΟΙΘΠΟΝ δα (Δ Κ6Ὴ ΗΪδο6. 

ΘΕΟΟΝΘΌΓΡΥ, ΝοΙΊμ ον ῬΙΙΏΥ ΔῸΣ βὅ'δηθοδ παν ,οῖ ΔΗΥ͂ ὙΟΥΚ8 {μδ΄ σΟΥΤΟΒρΟη ἴο {86 
μἱδίονῖδη᾿ 8 ρΡοπιρουβ ἀδβοσὶριίοη. ὅϑϑηθοα 4068 ποέ ἰγϑϑὺ οῃ θο]ρβεβ δὖ 8]1, ἱπ [86 Ρ88- 
8886 τοίειτοι (οἷ; δ6 Βρθδκϑ ἱπἀθϑὰ οὗἉ φαγέῤλφμαλοδ, Ὀὰϊ ΟΠΪΥ͂ ᾿ῃ 8 ὙΘΓῪ ΘΌΓΒΟΓΣΥ πηΔη- 
Π6 7 δηὰ 4068 ηοΐ ᾿πδίϑηοα ΤιοΓῈ ἔμ 8ῃ ΤΟ ΟΥ ἔνα, Ὀδολιιδα ἷ8 ΟὈ͵ οὶ τῊδ8 Θυ θην 
ποῖ ἴο τγὶΐα ἃ ΒΙΒΌΟΥΥ οὗ ἔμοαι, Ὀαζ ὑο ᾿Ἰῃνοδιίσαία {Ποὶγ βυτηρίοπιδ, οδῦδοδ, δὰ ρσορ- 
ποβίῖοϑ. ὙΠῸ β8π18 Γοπλ τὶς ΔΡΡ 168 ἰ0 ῬΙΙΏΥ Με] γοβρθοῦ ἰο δασίβαυδκεβθ. ὙΏΘΥ δτθ 
τηθηϊοηοαᾶ ΟὨΪΥ ἴο ἰηἰσοάποα ῥΒἸοβορ σαὶ οὈβογνυδίίοηβ. Ὑμ6 ἱδίογίδῃ, ἐμογοίογο, 
.:48 Ὀυϊ ΥΘΥΥ ἐΟΘΌΪ6 ΡΓῸΡΒ ἤο ϑυρρογῦ ιἷ8 ἀϑβογίΐοῃη. 78 ΤΊΔῪ ΓΘΑΘΟΏΔΌΪΝ ἱτηδσίπο, 
ιμαὶ ΣΓ ϑϑῆθοα πὰ ΡΊΪΩΥ Βανα γοοογάθα δΪ [Π6 στοαὶ ὑῇῃβθηοπιθῆα οὗ πδίυσο, [86 γ 
ταυϑὲ οὗ οουγϑα δᾶνο ὀχρίογοα (6 ατοσίδη δηὰ Βομδη ἢ ἰβίογὶθβ, τ] ἢ ΤΟΣ ἐταπιθ- 
ἀἰαίοῖγ ορθπ ἰο ὑμεῖν ἱπαυΐτῖοβ. Νον, ἰοῦ τ {ΠῪ δὴ δχροσίπιοηῦ 48 ἰο τβδί 86 
Βαν ἀογινοὰ ἴτομι 8086 ΒΟΌΓΟΘΒ ὙΠ τοβρϑοῦ ἴο δοϊΐρβοβ. ο {86 γ τϑηϊου (δ6 
ἰοῖα] δα] ῖρθο οὔ {86 8διῃ, θη 86 σοἸοὈταύθα ρίαρυς ὨΔρροποᾶ δἱ Αἰμθηβ, ἴῃ τ86 βγαί 
ΥΘΔῚ οἵ (Π6 Ῥοϊοροπηθβίδη ταῦ ἢ ΠῸ {Π6Υ τηθηίοη [Π6 δον δοϊρ86 ου {π6 ἀδῪ πβθῃ 
16 Ἰουπάδίϊοηβ οὗἩἨ Βοῦιμθ τοτα ἰαϊὰ ἢ Ὧο ΠΟΥ πιοηίίοη {86 6011086 ΤὈτοίοϊὰ Ὁ 
ΤΠΑΪοΒ, Ὁ. τΒΙΟΝ ἃ ροᾶοα νγὰ8 οβδοίθα θοίσθοη ὑπὸ Μοάθβ δηὰ ἰδ ἴϑγάϊδηβ ἢ ἤ 
σου Ὀὰ ἴοο ἰδάϊουβ δῃηα .861688 ἴο δδὶς [Ὁ πΔῺΥ Οἴ6ΓΒ, τι οἷ μαι σδί Ὀ6 ταρηςοποά 
Ὑδουῦ ΔΏΥ ΤΆΣ οὗἁ ΟἿΣ αιιοδβίοηβ ὑδϊηρ δηβπογθα ἴῃ {Π6 Δ γηδίνο. 

ΤΗΙΒΌΣΥ, ΤῊ αὐδέϊποί ολαρίον οὗ Ῥ]Ώγ, ἴῃ τ ΒΊΟΝ, δοοοτάϊησ ἴο {Π6 δδίον δ 8 
Ἰοῦγ γοργοβοῃίαίϊοι, γγα δου! Ἔχρϑοῖ ἰο ἅπα {86 βυθ])θοῦ οὗὨ ΘΟ  ρ868 Ἔχ μδυδβίθα Ὁ 
88 11 δῃὰ οἰδθογαίθ ἀθίδιὶ, φομϑίβίβ οὐ Ὁπ]Ὺ δἰ λίδοπ τυοτδ, ἴπ6 ρυγροτὶ οὗ τὶς 
18, 88: ““ Θοἰἢρ868 οὗἁὨ (ἢ 8} δ.6 Βοπιϑύϊῃηθβ οὗ Ἔχ ΣΟΙ ΒΑΥῪ ἀυγΆϊ οι ; 800} 88 (Πδὲ 
ὙΠ] ἢ ἰοο Κ ἘΝ ου {ἰ6 ἀοδί οὔ ὕϑᾶσ, ἀπὰ ἀστὴρ [86 τᾶν τῖ} Απίοηγ, τ Βϑη (86 
ΒΠ Δρρθασζγοὰ μαῖα [ὉΣ ΠΘΑΥΪΥ 8 υθϑρ." 5 

ΤΑΒΥΣΥ, ὙἬΪΒ. ταϊγαου]οιιβ ὨγΘίΘΡΠΘΙΌΓΑΙ ἀαυκποβ8 ἀἱά ποί ρ888 πὶ βου ποίῖοθ. 
Οἰμϊἰἰηρ [μ6 Βαρροβοα αἰξοδβίαίίοη οὗἉ Ὁ Ὀγ ῬΕΪΘρΌΟη (ἃ ρᾶρχϑη οὨγοποϊοσὶϑὲ το τοί 
ἀυγίηρ πα τοῖρῃ οΥὗἨ [86 Θπῖροσον Ηδατίδη δ, πα ὙΠο56 ἰΘϑ ΠΠΔΟΩΥ ἷἰδ οἰζοὰ Ὀγ Τογίυ]- 
᾿ίδη, Οτίζθη, δηὰ ΕυβΘὈϊ8), δηὰ αἶ8δο {86 βυρροβοὰ τηρηζίοη οἵ 10 Ὀγ Τμαίϊὰ8 (0 
᾿ϊνοὰ ἰπ (86 βεοοπὰ οοηΐανΥ), ἩΓΒΙΟΣ 18 οἰὐοἃ ὈΥ “118 Α γίοδηυβό, ἃ Ἡσαῦ οὐ στοαὶ 
ΘΙ ΠΘΠῸ6. απ ΡγΟὈϊγ, τ8Ο ᾿ϊνϑὰ δἱ {6 θοριπηὶπρ οὗ {π6 {ιγὰ ΘΘΠΓΌΓΥ : ---᾿ 6 ΤΏΔῪ 
τολγκ ἰμαῦ {ΠοΓ6 ἀΥῸ πὸ ΟΥΠΟΡ ὑδϑυ πο η65 ποὺ ἰουπάορα οα ἐπ6 βἰβίθιηθπίβ οὗ 
ῬμΠασοη πᾶ ὙΒΆ]15, ΒΊΟΣ τριοριισοοαῖίν οοηῆττα ἴΠ6 νδηρο] οι] ΠΙΒίΟΥΥ οὗἁὨ {86 
ἀαγκπμθββ δ {π6 ὁγυοἰηχίοῃ, ΥἱΖ. {8ο86 οὗἩ Το γι] δῃ ἀπ Οοἶδυθ. [πῃ ἢἶ8 ΑΡοΪορΥ ἔοσ 
ἰὸ Ομ γε βηβ, Ὑ ᾽οἢ τ δα ἀγοθθοὰ ἴο {πον Βοαῖβοη δανογβαγθβ, Τοσ δὴ 6 Χ- 
ῬΓΟΒΒΙΥ 88ΥΒ, “ 4 ἐδ} πιοπιοπέ οὗἹἩ Ολγίδίς (ἀδαίλ, ἐλο ἰἰρλὲ ἀομαγίοα ὕγοπι ἐλὲ διρι, «πὰ 
ἰλο ἰαπ τσαΔ ἀαγλεποά αἱ ;Σ ὝΒΙΟΗ ὝΟΝΘΕΒ 185 ΒΕΙΑΤΕΡ ΙΝ ΥΟΤΙΙΒΕ ΟΥἿΝ 
ΑΝΝΑΙ,ΚΒ, ΑΝ 18 ΡΒΕΒΕΕΥΕΡ ἡ ΟΠ ΔΒΟΗΙΨΝῈΒ ΤῸ ΤΗῚΙΒΚ ὉΑΥΎΥ."5 τί 
116 δοσουηῦ οὗ {Πῖ8 Οχ γδογ ΓῪ ΟἀδΥ 688 ἰδ ποὺ Ὀδοη τορὶδίοσοὰ, Τογίυ ἕλη 
πο] ἃ μανα οχροβοὰ Ὀοίι ἃὶ [0 86 Ομδγρα οὗὨ δβϑουπρ' ἃ ἰαἰδοιιοοὰ (τ οὶ 
οδδῦρο τγ88 ποῦθν Ὀγουρμὶ ἀραϊηδὶ ἢϊπι), δηἃ 4180 ιἷ8 τοὶ σίου το {86 γἱάϊουϊα οὗἁὨ δ]8 
Θηθιηῖο8. [ 8 ΤΓΙΒΟΥ ρΑΓΙΙΘΌΪΑΥΪΥ ΟΥΓΔΥ οὗἁ τοιλσκ, ἐμαὶ {86 ἀΔΥ Κη 668 απ θαγίἢ- 
ὑδῖκα δ {86 ογυςβχίοι ἃτα θοΐα Θχρ οἰ ΕἸ τϑοορπϊβοα ἀπά πιθπιἰοηθα 88 ΚΑΟΤΘ ὈΥῪ 

ἦναὲ δουΐο δάνουβασυ οὐ ΟἸ σι δι ἰδηϊγ, (οἶδ; πο του ὰ ποὺ ἤᾶνο τδὰθ βαςῖ δἢ 
δαἀπιϊδδοίοη, ᾿ μ6 οου]ὰ μᾶνα ροβϑί ὈΪΥ ἀθηϊρὰ ὑπ 6π}.5 

Τη δααϊοη ἴο {π6 ργϑοθαϊηρ' Οὐθαγνδίίοηβ, γγ76 ΤΑΥ͂ βίαίο ὑπδῦ τηδην 
δορά 8Δηα 5011 ΓΕΔΒΟῺΒ ΙΔΥ θ6 δδϑιρῃρα ΠΥ Ῥγοίληθ τσὶ ΓΒ Πάν ο ποί 
1816 ταϑηθϊοι οὗὨ ἐμ 6 ἀδιῖπ688 αὖ [πὸ οσυοιῆχίομ, τ μοι, 10 18 ΠΟῪ ρα- 
ΠΟΙΆΪΥ δατηϊ 64, γγὰ8 ΘΟμΗπρα το {π6 ἰαμά οὗ υἍς:ὰ. Τῆθ παοβὲ 

᾿ Ναῦ, Ουδβὶ, 110. νἱ, 6. 1. ΟΡ. ἴοπι. 'ν. ΡΡ. 809---812. οἀϊ(. Βίροῃῖ. 
2 Ἐϊυὴῦ ῥγοὐϊρίοβὶ, οἱ Ἰοηρίοτοϑ 80118 ἀοίδοϊαβ: 40.118 οοςῖδο ἀϊοίαίοτο βοβασγο, οἱ Απίο- 

πίδηο 6110, ἰοῖίιι8 ρβθθῆθ δημῃὶ Ῥϑ]]οσο οοπμιο. Ρ]η. Ηΐδι, Ναῦ. 110. 11, ο. 80. ἴοι. 1 
Ῥ. 148. οἀϊς, Βίροηΐ, 

5. ὅ8ο Τγάπον᾽β Ὑ͵οσΐκβ, νο]. υἱϊ. ΡΌ. 8370---887. ϑνο.; ΟΥ γο]. ἦν. ΡΡ. δ8---67. 410. 
4 Τυϊὰ. 5 Του] πη, ΑΡοΪ. ὁ. 21. 
45 8.6 Ογροη οοπίγ, ( οἰδβιιη, 110. 1). 8 65. ἢ. 94. 
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οδνυΐοτβ ἴ8, ἐπαὶ (ΠΟῪ ταῖρης πᾶν πο βυοϊοπὲ Ἰηἰοσιηδίοη οὔ. ΤῈΘ 
Ρτουϊηο68 ΟὗἩὨἨ [86 Εοπηδη ΘΙρΡΙΤΘ ΘΓ ὙΘΙῪ Θχίο δυο, 8η4 τὸ ἢπά, ἰπ 
σοπογαὶ, ἰμαῦ 1[Π6 αἰἰοηοη οὗἨὨ ἩΣΙΘΥΒ γγ͵χὰ8 ΟὨΙΘΗ͂Υ Θομβηοα ἴο [086 
ΜΘ Ὑ6Γ6 ποαγοδὶ ἴοὸ {86 τηθίσοροϊβΌ Τμ6 δποϊθηῦ ΠἰβίοσΔἢ5 δηᾶ 
ΒΙΟΡΤΆΡΠΟΣΒ Δ.Θ ΤΟΙΏΔΓΚΔΡΌΪΥ ΘΟΠΟΙΒΟ, 8η6 Ββ6] ἄοῃχ βίορ ἴο πιθηϊου 
ΟΟΘΌΓΓΘΏΘΘΘ, ὙἘΒΙΟΝ, ΑἸ Ππουρἢ ΠΟΥ ΤΩΔΥ πᾶν Ὠαρροποὰ ἀυτὶπρ [86 
{ϊηγ68 οὗ ΒΒ] οἢ ΤΠΟΥ ττῖΐθ, ἤν πὸ τοἰδοη ]δίθυθυ ἴο ὑπϑὶν ταδὶῃ 
βιδ)οοῖ, ΤῊϊθ τᾶ {μον ζόμοσγαὶ σΤ]6, δηα ἰμογθ ἰβ Π0 ΤΕΆΒΟῚ [ῸΓ 
Ὑ ΙΟΝ 10 δῃουϊὰ 6 νἱοϊαίβα πιογοὶν ἰο ἱπάυϊσα ὑπ6 ὀαργῖοθ οὗ (86 
ορίϊοιιδ, ΟΥ Βϑἰβν {16 ΒογΆΡ 68 οὗ (Π6 ρουϊδης. ΤΠΟΓΘ 18 ΠΟ ΙΏΟΥΘ 
ΓΟΆΒΟΣ ἴῃ 86 πδίυτα οὗἉ {π6 {πηρ 186} ἢν [Π6 (ΒΕ ΠΠΟΠΥ οὗἉὨ ργοΐδῃθ 
ΓΙ ΓΟΓΒ βῃουα 6 οΔ]]6α ἔοσ [ὸ βαρροτγί {πὸ βδογθὰ {πδὴ {Π6 ββογρά 
Βῃυι ἃ 6 οἈ]]16α ἴον ἰο βῃρροτί (86 ρῥτγοίΐδῃθ. 6 τρδὺ (θη τοίοτί 
(πα ἀτριμηθηΐ, 8πα ἴῃ ΟἿΣ ζυγη αδς (86 ΒΙδίοσιδη, δηα ὑπο γηοῸ ἤδᾶνα 
οἰτου αὐθα ἢΪ8 ἔλ]86 δοοουπῦ οὗ [Π6 Ῥτορτϑβθβ οὔ ΟἨγβυϊδηϊν, μουν {ΠΟΥ 
σἤη ΟΥΘΟΙ (Π6 δοοοιηΐβ σίγθη ὈΥ Ῥαίογουϊαθ, Ρ]Ίγ {π6 οἱάογ, 4- 
Ἰοσῖυ8 Μαχιιηυβ, 8πα ὅδηθοδ, σ θη Μαιίΐον, Μαγκ, [λΚ6, δπὰ “Ζοδη 
ἐλ κα ποὺ {Π6 ἰοαϑύ ποῖϊοβ οὔ πο ἢ Βυΐ Ἰοὐ 16 θ6 βιιρροβοα {δαί {Π6 
ἘΒοιλδλη τυ 6 γ8 ἢδιὶ τοοοϊγϑα τηἰοστηδίλοι οὗ (86 ἔβοί ἴῃ αυσϑβίοῃ, 1} 18 
τηοδῦ Ῥυόθαῦ 6 ἰμαὶ ΤΠΟΥ που]ὰ παν οομπβιἀογθα 10 88 ἃ παίυγαὶ οὐ- 
ΘΌΓΤΘΙΘΘ, Ὀαὶηρ δοουδβίοτηθα ἴο οδυίμαυδιζαβ δὯπ4 ἀδυθ88 [ῸΣ ΠΟ] 
ἄδγβ ἱοροίδου, 1π Θοηβθαῦθποθ οὗ (86 Θγαρίϊοπβ οὗ Μουηύ Υ᾽ δϑιινυβ. 
ΟΥ, βαρροβίησ ἰμαὺ {ποὺ δά 6] 1 ονοα 10 ἴο 6 ἃ ῥχοίοσμπαύυγαὶ ἀδγῖ- 
6688, ΜγΟΙ]α 10 πανο Ὀ66ῃ οομδβιδίθης τὰ ὑπ ὶν ὈΥΙΠΟΙΡΙ68. α8 ποδί 6 ἢ 8 
ἴο πᾶν τηϑηἰοπρα 107 ὍΠΟΥ τχυδβὺ Ρ]ΔΙΏΪΥ μάνα ἔογθβθθη ὙΠδΐ στοαί 
δἰναηίαρο ᾿νοῦ μᾶνα θθθη σίνγοϑῃ ὑὼ ΟΠ ΥἸ ΒΔ Υ ὉΥ 10, ὙΉΘΙΥ ΤΟΔΑ͂ΘΙΒ 
Οὐ] παΐυγα! ]ν ἤανο θα ἰοὰ (0 ἰπαᾳυΐϊγα ἱπίο 086 ομαγδοίον οἵ [86 
ΘΧΟΓΒΟΓΟΙΠΑΓΥ ρογβοη, δἱ οϑο ἀδαίῃ (6 αν οὗἨ ἡδῦιγο ογ ἴη- 
ἔτησοα, δηα {818 ἸΠΌΪΙΓΥ, 88 1Ἢ που] πᾶνε οροηθα ἃ τηογο σοτηρ]οίθ 
ΥἹΘῊῪ οὗ [6 ΠΟ αἸθρϑῃηβαίίοη, τηυδῦ πᾶν θα ἴο {Π6 1]. σΟΠΥ ΓΙ οη. 
Ηδποθ 16 οΟἸ Ἰδοῦ ἃ ὙΟΥΥ ΒΑ 8 ΔΘ ΟΥΥ͂ ΓΟΆΘΟΩ ΓῸΓ {Π6ΙΓ δ,]6 ποθ. αρ- 
Ροβίηρ {πῶῦ ὑΠ6Υ Κπον [86 ἔλοῦ, ἀπὰ ἔγοτῃ τιοξϊν 68 οὐ Ρρο οὐ βιιρργθδββοὰ 
1, {Π61Ὁ 8116 Π66 {ἸΠΒΠ65 88 βίσοηρ ἃ ῥγοοῦ οὔ 18 {γα ἢ α8 ΤΠΘΙΓ ΘΧΡΓΘΒ9 
ὑδβΕ ἸΏ ΟΩΥ ΘΟΙ]α ῬΟΒΒΙ Ό]Υ πᾶνα ἀ0Π6. 

ὕροιπ [δ ψ}0]6, γὙὸ ΠΔΥ νοπίιτα ὈΟ]]γ ὑο αββοτί, {πα δυθὴ 1 
[818 ἰοῦ θ6 ἀοδβεϊίαίο οὗ βυρροτῦ ἔτογα ργοίδῃθ νυιύοσϑ, 1Ὁ 18 ἃ ἀϑἤοίθηοΥ 
ὙΓΒΙΟΝ. ΤΩΔΥῪ ΘΔΒΙ]Υ 6 ἀἰβρθηβοα ἢ. 6 Ὀ6ΙΙοΥ 6 τΔὴΥ ἰπῖηρΒ ὉΡΟῚ 
1ῃ6 αυὐἱάθηοα οὗ ομο ογϑαϊθ]6 ἱΐποβθ. Βυΐ ἴῃ {86 οᾶ86 ὑδίοτα 18, 6 
αν πὸ 688 [δὴ ἐγόθ, ὙγὮΟΒΘ αν δ θεν οὗ 186 ἔμοῖ νγᾶβ ποῦϑῦ' 
ἀδπῃῖοα, τ ΏΟΒ6 γ γδ  Υ 18 ᾿ΠἀΠἸϑραςΔ0]6, ἀπα {πεῖν ᾿Ἰηὐοστι ποῦ ἴο 6 
πη ροδομοα, 50 Ὀ]ΔΙΏΪΥ ἀγα ὑπ ομαγαοΐουβ οὗ γα τ τηδυκοα ἀροπ {ΠΟῚΓ 
ὙΓΓΙΓ ΡΒ, [πα΄ ΘΥΘΓΥ ΡΟΥΒΟῚ ΟὗἁὨ σοϊαμοῃ Οἰβοθγῃμηθηΐ ταυβύ 866 {Π610, 
δα ἢ6 Ὑἔδ0ο 18 ποῖ βδβῆθα 48 ἴο {π6 οογίαϊηΐυ οὗ τμδὺ {π6Ὺ τοδί, 
τλμδί ΟἾΥΘ ῸΡ 81] ργοϊθῃβίοηβ ἴο ἃ βουπα ῥπαρτηοπέ, δπα Ὀ6 Δραπαοποά 
ἴο ἴπ6 ᾿Ἰπουγϑῦ]6 ΟὈδιϊηδοΥ οὗ ιἷ8 οὐγῃ [ὈΥ] ΤΏ βοαρυϊοΐβη. 

πὶ Θσχδϑιηρ]α ἴβκοὰ ἴτομλ Τρ] 188} Ηἰδύουυ νν}}} οοπῆστη δπα 1] δ γαΐο 
186 ργϑοθαϊηρ οὐβεγναίζοηβ ΝῸ ομβ ἴῃ οΌν ἀδυβ, ΠΟ 88 τοδα {π6 8016 
ἈΠ ΒΙΟΥΥ οὗ [86 ρορίδιῃ ρ]οῦ πῃ Ομαγ]οβ (88 βϑοομα δ {ϊπη6, νυ ἢ δῸγ οΔῃ- 
ἀΟΌΣ δῃα αἰϊθηίϊομ, Ὀ6]ονθ9 τ. ΓΘ ᾿ποοθογοηοθ, πα ΟΥΘΙΥ ΥΔΥ͂ 

1 οι Βαπιρίοη 1 είαγεθ, Νοίοβ δηά Απιδογίεϊοβ, ρΡ. χχὶν.---σχχὶὶ, 



188 Ογεαϊδιϊ ἐν οΥΓ ἐδ6 ϑογίρέμγεβ σοηγπιο 

πο 1 0]6 οἰγουτηβίδηοοβ οὐὗἩ {86 ψ 016 ἀοροδὶίοῃ, ἰοροίμον πὰ ἢ {ΠῸ 
ἈηΆΩΟυ8 ΟΠαγβοίοσβ οὗ {π6 ὙΌΠΘΒΒ6Β, ρυθοϊυἊθ δὴ δβϑοηΐ, Ὑοΐ, ἃ 
οἰγουπηδίβηοα ἰὼ {18 ἀΑΥ πηδοοουπίθα ἔργ ---- [Π6 τηυγον οὗ δὶν Εά- 
τα ΠἀθυγΥ οὐ γου ---- ΒΔρροποά ἴο ρὶνϑ 1Ὁ Δῃ δἷῦ οὗ ργόθδθ γ. Ὑ οἱ 
ἢ6 σψουϊὰ Ὀ6 ἐπουρμῦ ᾿Ἰη]υαϊοίουβ ἴο {86 ἰαδῦ ἄθρτθα, γῆο βδου]ᾶ 
{Πθ πος 6 ἱποϊπϑα τὸ δνουν ἴπ6 ονϊάθμπος οὗ Τια8 Οδίθβ.Ό Τηθ οδ860 
Ὀοίογθ 18 18 ορροβὶίθ, ᾿ἱπάθϑᾶ, Ὀὰὺ ράγα}} 61. ΟΠ ΙΒ Υ βίδη 8 βὰρ- 
Ῥογίθα ΌὈΥ δνυιάθηδοβ οὗ {πΠ6 πηοδὺ ὑποχοθρίομ Ὁ] 6 πδῦιγο; γού (ῃ6 
ΟἸγουχηδίδηοο οὗἨ ϑϑηθοδβ δῃὰ Ρ]ῊΥ Β 8:6 Π06 ΘΟΠΟΟΓΗηρ [Π6 ΘΟ] 1ρ86 
ΟΣ ργοίοσμπαίασγαὶ ἀδυίζηο88 (Δα ταῦ 1Ὁ ΟὨ]Υ [ῸΣ ΔΙρθμθη 8 88 Κ6) 18 υη- 
Δοοοιπία] 6. ΤΠ οὐάθμοα οὗ {μ6 Βροὶ 18, βόονοσ, ὈΥ͂ ΠΟ ΠηθδΠ8 
ΒΔ ΚΘΙ, ΠΟΥ Ψ1}} Ὀ6 ΒδΚοη, {1} 10 οαπ Ὀ6 ργονθα {μδῦ 16 τησδῦ δ6 
8016 ἴο δοοουῃΐ ὉΣ ΘυθσΎ {δῖπρ' ἴῃ δὴ ϑυθηῦ, θοΐοτθ ψγ6 δάση {Π6 ἴς8- 
ΤΟ ΩΥ οὗ {μ6 ουθπΐ 1086]. 

Τὴ ββοσγί, [πογθ 1β πὸ ΠΙβίουυ ἰῃ {π6 τοῦ] τηογα οογίδϊη δπα ἱπάυ1- 
{4016 {πῃ (πδ΄ σοπίαϊποα ἴῃ {π6 ΟἸγΙβίϊαη δοχιρίαγαβ, τ 10} 18. δὰρ- 
Ῥογίθα ὈΥ̓͂ {Π6 οοπουσεϊηρ ἰΘΒΌΔΟΏΥ, ---- Ποῦ 0 ΒΔΥ οὗἨ 80 ΙΩΔΏΥ ΤΏΘῃ, 
Ὀαΐ οὗ 80 τηδῆγ απἴεγοηΐ παίϊομβ, ἀν: 464, ᾿ηΠἀ664, ἀπιοηρ; {Ποτηβ ον 68 
ἴῃ Οὔδποσ ραυο ]αγβ, θα 811 ππιηρ ἰο σΘομπᾶσια {Ππ6 γαῖα οὗὨ {1 ἔδοίβ 
Το]αϊθα ἴῃ {86 ἀοβροὶα ΑἈπά, {πογοίοσγθ, ονθη ἐπβοαρῇ {π6 ΟΠ γιβίδη 
Ἰηβαςαϊ οι Ὠδα ρογιβῃθα πιὰ (Π6 δροβίϊθβ, απὰ {ποτ σόα ποί ἴῃ {Π6 
ὙγΟΥ]α αὐ {18 ἀδὺ 50 το 88 ὁπ (ΟἸἨ γβίϊδη, νγὸ βῃουϊὰ ἢᾶνα [16 πιοϑί 
ὉΠΑῸ ΒΕ ΟΩΔθΪ6 ον θηοο {πα ἐπ 6 ῬΡΘΥΒΟΠ5 ἀηα δοίομβ, γοοογά θα ἴῃ [Π6 
(ἀοβρο618, δῃᾶ αἰἰϑϑίθα Ὀγ {16 οοπουστίησ γοΐσθ οἵ 411] ὩδίϊοηΒ, σΘΆ}}γῪ 
ΘχΙβίρα ἴῃ [Π6 ΘΟ ΤΥ οὗἩ Φιάςα ἀυγίησ {86 ταῖρῃ οὗ ΤΊΡοΥαΒ, 88 {Π6 
ΘΔ ΡΟ] 188 ἤαγα ἀββυσϑα 18, 

δ 8, Οὐϊαίεγαϊ Τερίϊπιοηῖεξβ ἐο ἐδε Ττιίδ, 97 ἐλ. οί γεοογαοα ἐπὶ ἐξο 
ϑογίρίιγοα ἤγοπι (οΐπβ, οααῖς, απά αποίοπΐ Μαγδῖ68. 

ΤΠΟΥΟ ΤΠ] 8 γοῦ 016 ΠΊΟ͵6 Οἶαβθ οὗ οο]]αὔοσα ὑθδιϊ πο 68 ἴο {6 
ΟΡ ΠΥ οὗὨ (πὸ λοῖβ σϑοοσαθα ἴῃ {πὸ Β10]6, βοὴ 18 ποῦ 1688 1π- 
Ρογίδηΐ δηὰ ἀθοίβῖνθ ἴδῃ [86 Β6.168 οἵ δυϊάθῃοθ οὗ ῥτγοίδη Ὠἰβίουϊ 8 
σῖνθῃ ἴπ ἔπ ῥργθοθαϊηρ ραρθβ. Τῆ686 (ΘΒ 0168 8.6 ΓΗ Βῃ6α ὈγῪ 
δηοΙοηῦ 601η8, Τη66415, ἃ Πα ᾿ΠΒΟΥΡΌΖΟΏΒ ΟἹ ΤΔΥ0]68; τ ΈᾺΙΟΝ μᾶνο 80Γ- 
νἱνοα {Π6 ὙτΘΟΚ οὗ ἰἴτη6, ἀπ ἀγὰὸ οχίδηὐ (0 (818 ἀδΥὺ. 686 ΣΤ Πλλῖ ἢ 8 
ΟΥὗἨ δηίαυῦ 8γ6 δ]ονγεα ἴο θ6 διηοπρ {Π6 τηοϑὺ ἱπηρογίδηΐ Ῥχοοίβ οὗ 
διηοϊθηΐ ὨἸΒΕΟΥΥ 1Π ΚΘΏΘΓΙΆΪΙ ; ἀπ [Π6Υ Δῆογα βα βίούοσΎ ΟΠ τταδίϊοη 
ΟΥ̓ ΤΩΒΠΥ ΡΑΓΠΙΟυΪΔΥΒ το]αϊοα ἴῃ {π6 δογιρίασεβι ΤῊ τοῦ Σου 816 
ΟΥ̓ {8666 ὙὯὸὲ ΠΟῪ Ῥτσοοθϑα [ὸ βυδιηϊῦ ἰο {86 οοπβιἀογαίίοῃ οὐ {86 
ΤΟΔοΥ. 

1. Τὸ Μόβαῖο ΝΑΒΒΑΤΙΝΕ ΟΕ ΤΗΒ ΘΕΙΌΘΕ 
16 οοῃβττηοᾷ ὈΥ ἃ οοἴῃ δίγιοκ δῦ Αρϑιηθδ, ἰπ Ῥμσυρίδ, 'π (6 τοῖρηι οὗ ῬΆΪΙΡ {π6 

οἰάοσ. Οἱ (86 σόνοσβα οὗ (μὲβ τη θά] 18 γοαργοβθηὐβα 8 Κιηα οὗ βαιιδγ ομοβί, βοβδιίπνσ 
ὍΡΟΥ [86 τγαῖθυβ:: ἃ ἸΏδη 8η4 ἸΟΙΏΔ} 816 δαναποίηρ ουὖ οὗ 1 ἴο ΑΥΥ ᾿ἰαπὰ, ψὯ1]|6 τὸ 
ΟΣ ῬΘΣΒΟΠΒ σϑηιδίη τ᾿ ϊπ. Αὐονα ἰῦ βυζίογβ 8 ἄονθ, Ὀθαυϊηρ 8ῃ Οἷἶνα ὈΓΔΏΟΘΝ, 

Πα Ἑάπαγάβ, οα (δ6 ΑὐΙΒοΣγ, ἄς. οὗὨ ϑοτίρίησο, γ0]. ἱ. ὑΡ. 400---420, Μαοκηΐϊρπῦ 
Ττυἢ οὗ [η0 ΟοΒρεὶ, ρΡ. 806, 806. 348, 
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δηὰ δηοίδιο Ὀἱγὰ, ροββὶ ὈΪῪ ἃ τάνεῃ, 189 ρογο 6 ἀροη [8 τοοῖ. [Ι͂ἢ οὔθ οὗἉ ἔδ8 ἔγοπί 
Ῥδπ6]8 οὗ (μ6 οἰιοβί 18 {86 ποσὰ ΝΟΕ; ἰῃ δποϊθηϊ ἀγϑοῖς οδαγδοίοσε 

11. ψαγίουβ ρϑββαρθδ 'η ἔμ6 ΟἹ Τοβίδιηθηϊ δτὸ σοηβγιηθα δγ {Π6 
ΒΘ ΟΘΒΘΙΙ ταβοσομβοθ οὔ τ, Υουηρ, Μοββιβ. δα], ΟΒδιρο  οη, 
Οοσθογοὶ, Ἐλοββο  ηὶ, δι. αδγάπον ὙΠ Κίηβοη, Βοῖία, Τμαγαγά, ΟἹ]. 
Βαν]ηθϑοι, {Π6 ον. ὐθοῦρο ΒΔΥ]]ηβοη, ἀπ Οἵα δι ηθηῦ ΒΟ οἶδγΒ, 
ἱπ ἀθορμοσίησ {π6 ΒΕ Ποτῦο 1Π6σὶθ]6 ΠΙΘτορ  γρίν.8, το ἀγ6 81}}} 
οσίδην οἡ δηοίθηί Εἰσυρίίδη δὰ Αβογσίδη Μοηυϊμηθηΐθ, Τὸ δἀάῃοθ 
ἃ 6 Υ ᾿πβίδῃοοβ οὔΐζ οὗ Δ ὩΥ Μοὶ τὺ Ὀ6 οἴἶΐοτοά : -- 

1. Βόνογαὶ δροβ Ὀοίογα {116 (ἰπ16 οὗ ϑοδοβίσ 8, (06 βδῃρῃογά- Κίπσϑ Ἰηνλ θα δηὰ ο0Π- 
αποχοά Αἰπιοβὶ 186 πὶ οΐα οὗ Επγρὶ, δϑουϊ (86 γοᾶγ 2080 Ὀοίυγο {π6 ΟΒγίβιϊδῃ γα, 
διὰ ἴῃ (86 πια οὗἩὨ (86 ῥδισίγοῦ ΑΌταβαῃ. Τὴ Ῥυγίησαβ οὗἩ {86 οἰρμύθθηι ἢ ἀΥ̓ΑΒΙΥ 
(δε ΤΒοῦδη οὐ Βιοβρο ἵδη), τόθ οἰ ο τγὰ8 ἹΠουϊπιοαρίβ 1., (ῃ6 ἔγβι βονογοίζῃ 
δῆεσ (86 διθρδογα- ίηρβ, ογοοίθα [Π6 τηοβῖὶ δβδηοϊθης οἀϊῆοοβ οὐ ΤΠΘΌ68 δπὰ Εἰργρί. 
ἹἸΒουϊπλοβὶδ 88 δἀογθαὰ 85 ἃ Βοά, ὉΠΟῸΟΡ {86 Πδπι|6 οὗ Απιοποίθρἢ, Ὀδοδυβα μὲ γᾶ 
ἀο!νογοὰ Εργρί ἔτοτα ἴμ6 διθρθθγ 5; {86 γϑοο]]θοιΐοι οὗἁ γγβΟ88 ΕΥ̓ΤΦΏΠΥ νγ88 οὐΐουβ 
ἰο (86 ΕΥΡΏΔη8 δηὰ ἴο ἴδ Κιηρβ οἵ ἰδὲ ἀγηδδβίγ, ἴὸ ψῖςἢ ([μη6 ῬΒαγδοῖ, θη μοποᾶ 
ἴῃ [δε ἸαίίοΓ ρατὶ οὗὨ 86 Ὀοοῖὶς οὗ (ἀδῃθβὶβ, Ὀθοηρθ. [Ι͂ἢ ἀθη. χὶνὶ. 84, Φοβαρῇ 6118 
8. Ὀγοίβγθη ἐμαὺ Εσεγν δλορλενά ἰδ απ αδοπιϊπαίίοη ἐριίο ἐλ Ἐργρίϊαπε. ΤὨΪ8 μαϊγοὰ 
οὗ {ΠΟ ΓΒ ασαϊπδὶ δλορλονβ 18 ΘΟ γιηθα [ἢ ἃ ὙΘΓῪ δ᾽ ΠσΌΪΕΣ ΤΠΔΌΠΟΙ ὈΥ 8 ὙΘΥῪ δποϊδης 
ἸΔΌΤΩΙΑΥ͂ ΠΟῪ αὖ ῬΑΤΊ5, ὈΘποα ἢ (μ6 Ὀυδ ΚΙ πα οὗὁὨ ὈΟΓΒ τ οδ86 θοῦ ἰ5 ραϊηἰοα 4 δλορλεγά, 
δοιπ ενἱίλ σογα8.3 

2. ἴῃ {86 δρυδηροηλθηίβ οὗ ἴ86 οουγίβ οΥ̓ [86 ἔνο ἢγβὶ ῬΈΔΥΔΟΙΒ πιοηϊ οηθα ἴῃ (ἢ 6 
ΒΙΌ]6----οὔα οὗ Ὑποπὰ γ788 ΘΟ ΘΙΔΡΟΓΆΓΥ ΜῚ 8 ΑὈγδδδαι (6η. χὶϊ. 16.) ἀηὰ {88 ΟἸΒΟΣ 
πῖτἢ Φόδορ (αεη. χχχνυῖ!. 86.) --οῦσα ΠΏΔῪ τοοορβηΐδα {π6 βίγί 6 δηὰ Ἐργρίΐαι ςι.8- 
ἴοταβ ὙΠΟ ΜΟΙ ΓΘ- δ Δ Ὁ] 586 οαἰΟΥ ἰἢ6 Θχρυ δου οὐ 106 δβορβογα- Κἰησβ. [ἿἋ}ὴ 
Ἐχοά. 1]. 11. 14. τηθηίίοη ἰδ πιδᾶθ οὗ [86 νϑβδί βιγυοίυσοϑ, ἰη 86 Ὀυ]αϊησ οὗἉ τμιο ἢ (86 
Ἐσγρεδη5 οἰ: ἰοτοά [ἢ 6 1ἴν658 οἵ {π6 18γ86 1168 τοϊίλ λαγὰ ψιυί δ δηᾶ 1ὑ "γᾶ8 ὑγϑ- 
οἰδεὶγ ἴδε βουογείσῃδ οὗ {μαΐ ἀγπαβίγυ, νγο ἀϊδβιυϊηρυ βθα {Βοιηβοῖνεβ Ὁ [86 δγθείΐοῃ 
οὗ σιραηις πποπαπιθηΐβ. ΤῊΘ ρτδη16 οΟἸπὴπ8 δπα δραγίμηθηίβ οὗ {86 Ῥαΐδοθ δὲ 
Κάτγηδο, δανθγαὶ θηρία ἰη ΝΌΘΑ, [Π6 ρτοαὺ Βρδίηχ οὗ {π6 ργσϑιλϑ, δηὰ {86 ΘΟΟἸ 0888) 
οὐαὶ δὶς οὗ δ8.. Φόβη οὗ Ἰμαίθγδη, δἰίθϑῦ [86 ρονϑὺ οὗ Ὑβουϊμηοοῖβ 11Π1..) (88 ΜοεΣΙβ οὗ 
(06 ατϑοκβ. ΑἰἸπμοπορῆϊβ 11. Ἔγοοίθα {86 οοἶο5881 βίδίαθ βοΐ αἰἰγδοίθα {16 δα ρ6 τ. 
δι Ποὐ8 ΟὈΓΙΟΒΙΥ οὗ (86 Βοπιᾶμ8. Βδη)868 [Ὲ Ἐδιη6568) 11, σαυδο {86 ΒιροΣὉ 
ΟὔΘ 1188 δὲ Πυχογ ἰο Ὀ6 ογοοθ. Μ. ΟΠ Δ ρο Ποπ στοὰ [μ6 ΠδπλοΆ οὗ 81} [Π6 88 βονθ- 
τΓεῖστιβ οἡ {Ππ6 ΠΟΥ ρ 0η85 οὗἨ ἠιοηυπηθηῖ8. ΓΗ ῬΒΆΓΔΟΝ, πάθον τ βο86 τοῖρτι Μοβε8 
ἯΔ8 ὈΟΓΏ, γὰὼ8 Β Δη)8568 ΤΥ, δυτηδηοα Νῖο,-ΑἸλουῃ, ἰδδὲ 18, (86 Ετὶο πα οὗ Ατηπιοῃ ; 
νΠῸ Ἰοῖδ Ὠυπιοτοιι8 θα ἤσοβ 01} ὈΥ ἴμ6 ΟὨΙΙάτο οὗὁὨ βγϑοὶ, σσβοπὶ ἢ6 80 οὐ! γ 
ορργοβϑοά. Ηδ οδυδοὰ {Ππ ναϑῦ ραΐδοα οὐ Μοβὶποῖ- Αθου ἴο Ὀ6 ογθοῖθα, 48 τ ἃ8 
1Π6 ἐδ ρ]6 βἰξααἰδα (ονγαγ8 (88 δου ποτη ρσαῖα οὗ Καγηδο. ΤὍῆ[α δβαγοορίνασιιβ οὗἉ {Ππ|8 
ΓΛΟΠΒΓΟὮ ἰ8 ῃγοϑογυϑᾶ ἴῃ ἰμ6 Τοῦτα δὶ Βαγβ, ΤΟ ΘΟ ΘΙΔΡΟΓΆΓΥ οἵ Μόοβ08 πριϑὲ 
ἰἰιᾶνθ σιαγο {μ6 Ερσγρίίΐδηῃ βοορίσα πιοῦα ἰμδη (ὈΓΙῪ γὙΘΆΓΒ, 5:π|06 (6 ΗΠ Όγονν [6 ρῖ8- 
Ἰλῦοσ ραβϑοὰ [ΟΓΟΥ γϑαγδ δἱ ἷβ οουγί, ἀηὰ, 8 ἰοπε (ἰὴ Δ ΟΥ ΤΑΓ 8, ἰδ 15 δα] ἐμὰ {Π|6 
Κη οὔ Εργρι ἀϊοὰ, Νέον, ἰῦ δρρθδγβ ἔτοπι Μίδῃθιο (π8 φιοίοα ὕγ Ψοδερίνι8) " {{π| 
6113 Ἰάφπειςαὶ απο Μοὶ- Αμπουῃ γεϊρηθα δἰ ΧΟυ -ϑ1Χ ὙΟΔΓ8 ληὰ {00 πηοηί 8. ΔΤΘ 
ποῖ 8686 ἀποχροοίοα Θῃθηΐβ ὈΘΓΎΘΘΙ 5δογα δηἀ ὈΓΟΪΆΠ6 ΠδίΟΥΥ ον! ἀθηΐ ᾿γοοίϑ 
οὗ τὰ} Ὁ ΥΥΔο ἴμ6ηῃ ἢΔ8 (Δ]5θ6α (86 ἀῃποίθηῦ [1808 οὐ Ἐργριίίδη αγπαβιίοβ, πω 1180 
τὶ 6 ἢ Οἡ ῬΆΡΥγαδ, ἀπ [})6 Γιιΐπϑ οὗ Ἐργρί, ἴο τπιλκὸ {μ6ῖ} στα 80 γ8}} τ ΠῚ ἃ (Ον 
δοηΐθησοδ υἱνογοὰ Ὀγ 84 (γίδιϊαη δηθὰ Βίορβοη (Αοἰβ νὶϊ. 18. δὲ 864.}, ὅπιὶ υυῖτ]}} 
ἃ ἴονν 11π68 γι θη ὈΥ ἃ δον πδιηθα Μοδοβῦέ [,Δδβίϊγ, (6 ῬΒαΓΔΟῦ, 0 νι ὶἰποββοα 

1 Βγγϑηῖϊ β Λα γεὶβ οὐ Αποίοπο ΜΥυΓΟΪΟΩΥ, γο]. 11]. ρῃ. 46, 47. ϑνο. οαἷϊξ. [π τῃὸ πῃ 
γοϊππιο, ΡΡ. 289----318. μ6 ἢδ5 5α ἰβίβοιου ἵγ υἱπϊἰσαιθα τπ6 σοπαΐπθη 688 οὗ ἴμ6 Αγρδιῃμόδη 
τηρἄα]. ϑούθῃ οἵ οἱρῆς οὗ [656 πιο 418 ἃγθ Κποῖν ἴο ὕ6 Θχίβηϊ, ἴΠ6 σοπυΐηθη088 οὗἉὨ μοι 
5 δοκηον]οάμοα ὈΥ ἘΚΚἢΟΙ, (86 τοδὶ ὑγοίουπά οὗἁ 81]1] πιοάδογη ᾿υτἰβπιαίοϊ ορ βί8. ὅ886 δ 5 
Ῥοοῖγιπα Νυπιοτγαπι Ὑ᾽  ἴογαπι, ἴοπι. ᾿ἰΐ. ΡΡ. 182. 140. Μ͵τ. ΜΌΓΓΑΥ ἢδΔ85 ρίνοη δὴ 61- 
ξταυΐηρ; οἵ (88 τηθ8] δέου 4 σδξὶ ἴῃ ἴῃ Ἰζογδὶ ΤΑΌΓΔΙΥ αἱ Ῥαγίβ, ὍΓγΌ οἵ Ἰἰενεϊπεῖοι 
ἰδππομδίγαϊο ΟΥ̓ Δῃ ΑΡΡΟᾺΑΪ ἴὸ Ἔχ βίης Μοπυμηθμίβ, ὅς.) Ρ. 209. 

3 ον Ῥγοιϊοϑίβπίο, π|1εἴ, 1827, Ρ. 13. 
3 Φοθορῃυ5 ἀραϊποὶ Δρίοῃ, ὈοοΟΚ ἱ. ὁ. 18. 
4 Βογνυο Ῥτοϊοβίδηίο, Φα}}1οῖ, 1827, Ρ. 14. ΟὈηιιογεῖ, Βιοσταρμῖο β'δογξο, ἰοπ, ἰἰϊ. ἢ. 361. 



1900 Ογεάι εϊεν 07 ἐδιο ϑογέρέμτος σοητηιοά 

([Π6 όπ μϊασιιοβ ᾿πβιο ρα οἡ {86 Ἐργρίϊδηδ, τγῶβ ΒΔπιβ68 Υ᾽., βδυγιιδηοὰ ΑΠΊΘΠΟρΒΙ8, 
86 ἰαϑὲ βϑοναογοῖστι οὗ [86 οἰρμιίοοηι ἀγηῃδϑίυ, δηὰᾶ (86 (186; οὗ ϑεβοδβίσβ. Η115 παπιθ 
18. Ἰασ᾽ Ὁ]6 ΟἹ ΒΘΥΘΓᾺΪ ρατίβ οὗ {86 μαϊδοθ οὗ Κασγῃδο, ἩΜΒΙΟΝ 88 ἀδοογαίθα ὈΥ δ ΐπι. 

8. Μ. ΟΒδιιρο  ! οη 888 βίον (πδῦ [δ6 ῬΓΌΡΟΙ πϑῖλθ8 οὗὨ ὈΟΪἢ 86 χθβ ἴῃ ἀποϊοηΐ 
Ἐσγρὺ αἴ αἰπιοϑί αἰνγαυβ οοϊηροβοᾶ οὐὗἁἩ ἧ {π6 δπ)68 οὗ ροὰβ ΟΥ οὗ σοάάσδββοβ. [1}η 
ασοη. χὶϊ!. 4δὅ. τα τοδᾶ ἐμαὶ ῬΒδγδοῦ σχάνο ἴο “οβορὶι 'π ππδυτίδρα “ ἐλο ἀαωρλίεν ὁ 
Ῥοΐϊρλεγαλ, μτγίεδί ὁ Οπ." (Ῥοιίρβογδὶ 18 οομβίδι εἰ ν τυ θα Ῥμξρλαν ἰὰ (μ6 Οορῶς 
ψογϑίοι οὗ (π6 δογὶρίυγο8.) Οτ 18 Ηδ]10}ο}18, {86 οἰΐγ ΟΥ̓ 186 δι, 80 ἑογιιθά Ὀγ {86 
ατοοῖκβ. Μεοίορλγέ, ἴὰ Εσγρθϊδη, τρθδηα ἐλαὲ ιυλίοἢλ ἡ ἰρηκὲ ο γέ, οὐ ἴο δυπ. Μ. 
ΟΒΔπΙ ΡΟ ]ΠἸοπ [48 ἀοτηοηδβιγαίθα {παὶ δῆγό οὐ σό ἀθποίθϑ (86 δμπ, ἴῃ {86 Εἰσγριυίαπ 
Ἰδησυάσο. Τῆι {86 Βἰογορ  γρὶς ἰαχὺ οομρ οἰ ΘΙ σοπῆγμηβ [πΠ6 Ὀοοῖκ οὗ (σθησεια 

4, Τῃ 1 Είπρβ χὶ. 40. γα σϑιὰ {μπαΐ ωδγοδοαπι ἀγο86 απὰ ἥεα ἱπίο Ἐρνρὶ, ππίω 
ϑλίδλαλ ἀϊηρ Ἐρυρέ; τπὰ, ἴῃ 1 Κίηρβ χὶν. 26. δῃὰ 2 ΟἜγοη. χὶϊ. 2.. ὑπαὶ, ἐπ ἐλδ 

ἵηρ' ἡ δὰ ὑκαγ ΟΥ̓ ἀὶ ολούοαπι, ϑλίβλαλ ἀϊπρ οὗ Εἰ γί οαπιθ ἃ ασαϊηδί «εγιδαΐοηι. 
Το ποδὰ οὐ οἰιοῦ οὗ (86 ὑποηϊγεϑοοοπα γήδοῖν ὦ 8 Βυβρθίηεν, Ϊἴ5 Ὁγ Μαπεοίδιο 
οδ]]Ἱοὰ ϑοφοηολὶ οὐ ϑοβοπολοδὶδ; δῃὰ ὁ οὔθ οὗ [μ6 οσοἸομπβ 68 τ ΙΟἢ ἀδοογαῖα {Πα 
ἢγβὶ οουγὶ οὗ {86 ὅτε ἰθρ]6 (οὐ ραΐδοθ, 88 ἱῤ ὯδΔ8 αἷἶδο Ὀδθθὴ οδὶἰϑᾶ,) οὗἩ Καγηδς, 
{86 γ6 8.6 ὑ00 ΓΟγδὶ ἰθσθη 8 Οὐ ποτ! ρ(!οη8, οἢ ὁΠ6 ΟΥ̓ ψ᾿ΒΙΟΝ Μ. ΟΠ ΔμΙρΟ  Πο1) τϑϑα, ἴν 
Ῥβοποίϊο (οὐ νοῦδὶ Βοσορ ΡΒ] 6) ομδγδοίθγβ, {Π6 ΟΣ 8, --- Απιοη-πιαῖ- ϑλοδλοηῖ; (86 
ν716}}- Βε]ονγοᾶ οὗ Απιοη δι 186 8110} ΚΙΒοβθοκ. 1 ψἘΠ ὍΘΑΥ ἴπ ταϊπα τ86 ρΘΟΙΪ Ια 
βεηίυβ οὗἩἨ [86 ἀποϊθηύ οὐθηΐδὶ ἰδησυδσα8, τυ] 0ἢ, πορ]θοιη {Π6 νον6]8 88 ἰθαβί ἴπι- 
Ρονγιδηῖ, Δ ΟΓα ΟἾΪΥ ἰο [86 Βἰκοϊοοηϑ οἵ πογβ, (μαῦ 18 (0 Βα, ἰὼ {16 οοηβοπδπηίβ, 10 
18 ᾿ἱπιροβϑί Ὁ] 6 ποῖ ἴο Ὀδ6 βίσπιοῖς τὶν (86 ἰάἀοηςι οὗὨ [86 Εσγρύϊδη πᾶπιθ ΚΒοβθοπκ 
[86 Ἰο 6 γΒ οὗ ἴμ6 Ηρῦτον ποτὰ ΟΣ) ΒΗΙΒΗΘΚ ΟΥἩ ΒΗΈΒΗΘΚ, δπὰ ἰὸ 86 ἴτ 
μἷπι τθ6 ῬΒΑΓΔΟΝ ἢ 18 πδιηθὰ ΘΒἰβμδκ ὈΥ (Π6 Βδογοᾶ Ὠιἰβίουδη8.2 [Ιὴ τς ΒΆΓΩΟ 
ἰοαῖρ]α ΟΥ μαΐδοο, Μ, ΟΒδπιρο] } ομ α18ο Ὀ6Π 6] ἃ βοβοῦο δ ἀγαρρίηρ δἰ (86 ἰδοὺ οὗ {116 
 Βοῦδη ᾿Γυϊηΐγ (Απιοη, ΜουιΝ, δα Κοηδ) {86 οδιοίβ οὗ τόσο ὑμ8ῃ {πϊτῦγ οοἢ- 
΄υθγεά παίϊοηβ, διμοηρ νι θοπὶ 6 ἔουπὰ τυ ίθη ἴῃ ἰοἰΐουβ αὐ [11 Ἰθηρίμ τουΡΑη- 
ΜΛΚΕκ, ἰλο ἀϊηρ᾽ οΥ ἁμάαλ, ον οὗ ἐλ6 «[ειοδ.δ Τὺ 8 ἔὈΓΙΒΟΥ τ οΥΓὮΥ οὗ Γοιηατὶς ὑπ 086 
ἀδίοβ σοδὰ ὈΥ {818 Δοοουαρ 86 ἃ ΔΗΓΑΊΔΓΥ ΔΓ ΘΧΡσοβδοα Ὀσθοίβα Υ ἴῃ {{|6 58106 
ΤΊΔΠΠΟΙ 88 Ὅ6 ΤΟΔα ἴῃ {86 βίοι : -α 1ι λὸ ἈΠΛᾺ γοαν, οπ ἰδλδ ἦδὰ αν φῇ ἰλὲ πιοπίὰ, 
δα. ὩΤῊΪ8 βιὰ 6 οὗἉ ΡΒ ΓΑΒΘΟΪΟΡῪ 18 νΟΥῪ βσικίηρ 

ὅ. Τ,Ἀ50}γ, ἴῃ 2 ΚΊηρ8 χὶχ. 9. δηὰ 188. χχχνὶϊ. 9. γ6 τοδὰ ἐμαῦ {η6 Κίηρ οὗἁὨ Αβδβυγίβ 
μοδγὰ ὑἰάϊηρβ οὗ Τίγλαλα, κὶπρ οΥ Εἰλιορία; ντιθο 18 πιοβί ῬΥΟΌΔΟΙΥ (86 ῬΊΔΓΔΟΝ πιθῃ- 
τἰοποά ἴπ 188. χχχνὶ. 6. ὙΠ16 ΒΙΘΓορ  Υρδῖο ἤπια Ταγαΐ, ἴμ6 Ταγασιδ οὗ ἴῃ 6 ἀτθεῖκ8, 
(μα (δἰνὰ Κιησ οὗ 186 ὑπθηιγ ΕΒ ἀγηαβίγ οἵ Μαποίδο, νυῖὸ ἴθγπιβ αἶα δὴ ἘΠδΒῖο- 
Ρἷλη,) γγ8 τοδᾶ λ Μ. ΟΠδ ΡΟ ΠΟ ΟἿ ἸΩΒΔΗΥ͂ τλοηυπηθη!8 ; δπὰ Μετ, 8.10, νου 
ΔΩΥ ᾿πίθγοοιγδο ΠῚ} ἷπλ, μβανίηρ οὐβογνοαᾶ ἰπδὺ (86 Εσγρ δη8 τυγοῦθ ἔΠ6 παπι68 οὗ 
{μεὶν ασθοκ βονθγαίμηβ ἴῃ Βίθγορ γρμῖς Ομδγδοίθυβ, 88 Ὑ76}} 88 {8086 οἵὨ {μ6 Βοπιδῃ 
ΘΙΠΡΘΓΟΥΒ, οοποονοα {ἢ ἱησοπίουβ πἰθ8 οὗ ἱπαυϊτίηρ ὙΒΟΙΠοΥ {ΠΥ ταϊϊ ποῦ μδνθ 
[ΟἸ]ονοα {88 βᾷπιθ ργϑούίοθ τὶ τοραγὰ ἴο {86 ᾿πβογσὶ ρ(!οη8 οὗὨ {6 ΕΠ ορίδη τλοὸ- 
ἈΔΡΟΙΒ ὙΠῸ ρτγθοθῆθα ἴμο86 ὕψὸ ἀγπαβίϊοβ. Ηἰ8. ΓΤ ϑΟΆΓΟ 68.  γῈ ογονηοαὰ πῖτἢ 
Βι06688 ; 8η4 [6 ἰἰβοονογοὰ ἴῃ ῥβοηθῦίο οδμαγδοίοσβ (86 παπια ΓΊΒΑΚΑ ἰῇ το ῥἰδοοδ 
οἷν 8.) ἰηβογὶρίίοη ἔγουι Ὀθεϊπὰ ἃ 8π|8}} ργοργίθϑοῃ οὐ ρογίΐοο αἱ Μοάϊποί- Αθου, δηά 
ἴῃ ὑπο οἴἶοσ ΠΟΥ ΡΠ 8 ἔγοπχ ΒΒ γκοὶ ἰη ΕΠ ορὶδ. ἰ8 Τίγαλα οὐ Τίγλαλα, {6 Γ6- 
ἴογο, 15 186 βῆ τὰν τπ]ορὶδ πχοπιϊοπμθὰ ἴῃ {86 Βα βεαλόα 88 ἰνιανίην σαπιδ οἱ ἐο ἤρλὲ 
ἀρϑιηϑὶ Θθηπλομογ Κίηρ οὗἨ Αδϑυτὶι.δ 

111. Τα δοοουῃῦ οὗ [πΠ6 ΑΒ, ΟΑΈΒΙΕΡ ΟΝ ΒΥ ΡΗΑΒΑΟΗΞΝΕΟΗΟ 
ΑΘΑΙΝΒΤ ΤΗΕ {ΕῪΒ δηὰ Βαδαυ]οηΐδηϑ (τ ἰοῖ 18 τοϊαύθα τη {π6 βθοοπα 

ον. Ῥχγοῖ. δ}1οἵ, Ρ. 18. Α. 0 Ο.( Οοσπογοεῖ, 1εγο δῦ 16 ὐγδίδιηο ΗΪοτο Ὑρμίαυθ 
ἂς Μ, ΟΠδροΙ]ΐοη, οοπδίἀγό ἀλη 568 Βδρρογίβ ἅγος 1" Ἐογπισο δαϊηίθ, Ρ. 806.ἁ ΔΙμβῖογ- 
ἄδῃῃ, 1825. ὅνο. 

3 Μ. ΟΠδρο  ] ἰοη δα8 οπρτανοα (ἢἷβ τουδὶ Ἰεροπᾷ ἱπ ἷ8 Ῥγόςοϊβ ἄπ ϑ'γείδτηο Ηϊοτορὶγ- 
ΡὨΐψαθ ἀθ8 δηοίθηβ Ἐργρίίθμπβ. ῬΙδησῆοβ, οἵ οχρὶοδιίοπ (ΒΡασίβ, 1824. 8νο.), ΡΙδίθ, Νο. 
116. δηᾶ ἀαδοτγί ρίίοη, ΡΡ. 12, 18. 

5. ΟΠ Δρο] Ἰοη, ϑοριυϊὸπιο 1,οἰἴτο, Ρ. 85. 
4 Οοφάογοὶ, Βίορσταρηΐο ϑδοτγέο, ἰοπ). ν. Ρ. 291. 1,εἰΐγο, Ρ. 80. Βον. Ῥχοῦ Ρ. 18. αὕορρο, 

Ἰυιβαὶ δὰ} 1ὸ δγδίδπηθ Ηἰογο γρμίφις ἀθ Μ. ΟΠδιροΟἸ] οι 16 οι, ΡΡ. 171, 172. ῬΡΑτίδβ, 
1829. 

5. 0105 ΕΒΒΑΥ οἡ Ὦτ. Ὑουηρ δ διὰ Μ. Ομ δῃιρο Ομ Β ῬΒοποίῖς ϑιγβίοτῃ οὗ Απιϊφαϊείοϑι 
ΡΡ. 939-81. 70. οναθ Ῥχοιοβίβηίο, δπ}}16ῖ, 1827. Ρ. 19. 



1ν ἀποϊοὴέ (οἱπβ απὰ εο(αζε. 191 

ὈΟΟΚ οὗ ΟΠ γοηΐο168), 'ἰβ οοπῆντηϑα ΟΥ̓ (π6 (οβεπηοην οὗἔὨἩ ἰδ Οτοοκ 
μδιοσίδη Ἡογοάἀοίαδθ, ἀπα ΘΒρθοῖα! γ ὈΥ {π6 τϑοθηΐ ἀἰβοουοσίθθ οὗ ἐδμο 
Ἰαίς δηΐογρυϊδιπρ ἔσαν} οσ, Μ. ΒοἸζοηῖ, διλοηρσ (86 ἰοθδ οὗ 16 
Εργρύδῃ ΒΟ ΘΓ ΘΙΡΏΒ. ΤΠ6 [0] οί 18 (86 παγγδίννα οὗ {86 βδογοᾶ 
Βἰβίοσιδῃ, ἰπ 2 (γοη. χχχυ. 20--- 24. 

Αὐῆεν αἱ! ἰλὶς, ιολελ «οείαλ λαΐ ργορηγεα ἐΐλδ ἐοπιρῖο, Νεολο, ἀΐπρ 97 Ἐφυρὶ, δαπεὸ 
ἐο Ἄρλέ αραϊπεί Ολατολοταΐδλ, ὧν Ἐν Ὺγαΐδε : “Ἀψὲ ε]υδίαἡλ Ἡρὸν εἰ ἐπροψὲ λἀίηι. 

μέ ὧδ δεπέ ἀπιδαξραίίονε ἰο ἀέπι, δαγίηρ, ἥγλαι λαῦο 7 0 αὐ ιυοἱἱὰ ἐΐεε, ἐλοι ἀϊπρ᾽ οὗ 
ωσαλ 1 οὐπιθ ποί ἀαραϊπεὶ ἰλεε ἐλὶς ἄαν, διιὲ αραϊπεί ἰλὸ λοιδο ιυλεγοισϊλ 7 λαῦε 
Ὁ; 70Υ Οοὐ οοπιπιαπδα πιὸ ἰο τπαΐλὲ λαδίε; ζογῦδαν ἐλοο ὕγοηι πιρααπρ τοΐλ αὐ, 
τοῖο ἐς ιοϊΐὰ πιο, ἰλαί ἀθ αοοίγου ἰλοό ποί. ΝΝευογίλοίοδα οδιαλ τιοοιμα ποί ἐμγη λὶξ 
,κοε ἥγονε λῖπι, διιί αἰδριὶδοα ἀϊπιεοί, ἰλαί λό πιὶρ ΐ ρλὶ ιοἱέλ λὼπ, απ λεαγλοποα ποί 
πο ἰλε τοοτ οΥἿἹ Νεολο ζγοπι ἰΐλδ πιοιιέλ οΥΓ Οοὐ, αἀπὰ σαπιὸ ἰοὸ ἥρὴὲ ἴῃ ἰδὲ υαἴϊεν οἵ 
ΔΜεριαάο. Απά ἰλὸ ἀγολεγδ Σλοί αἱ ἀϊπρ᾽ υοείαλ ; απὰ ἰλε ἀὶπρ δαϊὰ ἰο δὶς δεγυαπίκ, 
Ἠσῦυε πιὲ αἰοαν, 70. ] ἀπι ϑογ ιυομπάϑά. ΜΠ φογυαπίε ἐλεγεζογο ἰοολ λὶπι οἱ οΥ ἐλαΐ 
ολαγίοί, απα »μί ἀΐπε ἴπ ἰλὲ δοοοπα ολατίοί ἐλαί ἀε Ἀπά ; απᾶὰ ἰΐλεν ὅγοιρλέ ἀϊπι ἰο οἷε- 
τπσαΐδηι μά λὲ αἰδά, απ τρας διιγὶδα ἴῊ ὁΝ6 Οὗ ἐλδ δοριμολγος οὗ ἀὶ8 ζαίλεγε. Απᾶ 
αἱἱ ἡιμζαλ απὰ «εγιδαίοηι πιοιγιοά ΚὉΥ οείαῆ. Ληὰ δραΐη ἴῃ χχχνὶ. 1---4. Τλοη 
Τλ6 ρεορῖς 97) ἐλε ἰαπὰ ἰοοῖ .ζελοαλαξ, ἰλδ δοὴ ὁ «οεϊαὶ, απὰ πιαΐδ ἀΐηι ἀϊπρ' ἴη ἀξ 
7}αἰλεν᾽ς εἰεδαά ἵπ ὕεγιδαΐεηι. υἱλοαλαξ τσαΔ ἐιοεηίῳ απο ἰλγδὸ ψοαγ οἷά ἱσλεη ἂδ δορὰν 
ἔο γεϊβη, απή ἦδ τεϊρτιοά ἱλτεο πιοπίλδ ἴῃ «εγιδαΐεηι. Απῶ ἰλδ ἀἰπρ οΥΓ Ἐρυρέρω Ἅίηι 
σισπ αἱ ϑεγτιδαΐοηε, απο συπαοηιηδα λὲ ἴαμα ἐπ απ λιπαίνει ἑαϊοπίς ΟΥΓ εἰΐσον, απ ἃ 
ἐαἰδηΐ ο ροϊά. Απά ἰλὲ ἀϊηρ ὦὐΥΓἹ Ἐχνυρέ πιαᾶε ΕΤίαλίπι ἀἰδ ὑγοίλον ἀἰηρ οὐον Ψωμααλ 
από «ογυδαίεηι, απα ἐμγηοα ἰδ παπιθ ἰο ελοὶαλὶπι. ΑΝῸ ΝΈΛΗΟ ΤΟΟΚ ΦΕΗΟΑΗΑΖ 
Η18 ΒΒΟΤΉΞΒ, ΑΝῸ ΟΑΒΕΙΕΣ ΗΙΜΊΊΝΤΟ ΕΟΤΥΡΤ. 
ἐν τ ρας ἘΝ Ῥγονα δ ὕΟΤΟΣ δηά οοπημαβίβ οὗ ῬΒΑΓΔΟΙ. ΝΘΟΒΟ ; δηᾶ ἰἢ νὰ 

ἴση ἴο ε- οἴυϑ σῷ 54}} πὰ ἃ υοπάουαϊ ἀρτοϑοπιοηῦ τ ἢ ἜΡΗΙ ΟΥ̓ [π6 ρὲετ- 
ΠἸΟΌΪασθ. δ οιο Νίοοος τσαϑ ἐλθ δοπ οΥὙΎ Ῥδαπιπιοίοιδ, απὰ τεῖρηεα οὐοῦ Ἐρυρέ; ἱἐΐ ισα8 
ἀε τολο δεραπ ἰδὲ οσαπαῖς, δ᾽.) απ ἂθ επιρίογεα λϊὶηιδεὶ  ἴ τοαγλε ραγειμία, δια αὶ 
ϑαζίευε, δοίλ οἡ ἐλε Μεοαάϊογταπδαῃ ἀπά ὁπ ἰλε Πδά ,εα, ἰλε ἰγαοεδ 9 λὶς ἀοολ-Ψαν 
δἰ ἐχὶρίπρ᾽ ; απά ἰλδεε ἂθ τωϑὰ τολεπ ἦο λαά οσοαδίοη 707 λει. ΑΝῸ ΝΈΟΘΟΒ ΖΟΙΝΕΡ 
ΒΑΤΈΙΕ ὙΓΠΠῈ ΤῊΝ ΠΥΒΙΔΝΒΊΙΝ ΜΙΑΘΌΟΙϑ, ΑΝῺῸ ΟΟΝΟΌΒΕΕῸ ΤΗΕΜ, ΑΝῸ ΑΥ̓ΤΕΒ ΤΗΕῈ 
ΒΑΤΤΙΙΒ ἨῈ ΤΟΟΚ ΟΑΌΥΤΙΒ, Α ΓΑΒΟΚ ΟΙΤΥ ΟΥ ΒΎΒΙΑ. Αἀπα λαυὶπρ᾽ τοὶρπεοά ἴῃ ἰλε 
τολοῖίο εἰχίξεπ γεαγε, ὧδ αἰεδα, απα ἰ67Ἷ ἰλο ἐλγοΉ 6 ἰο λὶξ δοπ Ῥραπιπιὶδβι “Βα δἰ δίοτγίδη, 
ὙΠῸ 1865 ὈοίοΓ δοαυδίπιοα ὙΠῈ Εσγρὶ ἰδαη τῖτὰ δαάεθα, 888 ἤθτο ρυῦ Μαραοίμε, ἃ 
ΟἿ ΟΥΤον ον Εσγρί, ἴον ίορτ 40 ἃ οἷϊγ οὗ ὁ πάξδα, απὰ μὰ8 ἔασον οοπίουπάοα τῃ6 
Ηέξῦτενβ τῖτα τδὸ ϑγτίδῃβ. Οὐαὐυεέϊδ 18 ἀσϑὶῃ τηθηϊἰοηθαὰ ὈΥ Ἡοτγοάοίιβ 3, 88 “ δὲ- 
ἰοπρτηρ ἰο ἰδ6 ϑυγίαηβ 977 ῬΑῚΈΒΤΙΝ ΕΝ," Δα “α α οἱΐψ ποί ἴε84 ίλαπ ϑαγαίθε; " δὸ {πὶ 
ἴπογα 18 πὸ ἀουδὲ [μὲ δα ᾿πἰοπάθα Φογυβαίθα. “ Πογο Καδντις 18 ΘΥΙἀΘΏΟΥ Δ ΚΘὴ 
ἔτουι (μ6 ϑγγίδο αάμέλα, εἰρη γεν “ {ἰι6 Ηο]γ,᾽ ἴγοπι 6 Ηδῦτον ΠΟΥῚΡ (κανυ- 
8548), ἡ ὈΙΟἢ '8 Του πα ̓ πϑογὶ 6 ἃ οα ἀποϊοηὺ “6881 886 κ6}8 ἴῃ 116 ϑ'διπμασιδπ 688- 
ΤΑΟΙΟΓ; ἴῃ τηούοτηῃ ΗΟ Τδαγδοίοσε, ἐπὰ5, ΠΟ Ρ Π Δαν (ϑεβύυβαιμ Ηαὰ- 
καμῦβηΗαἘ), Φοτγιβαίθμι (86 Ηοὶγ ὃ :᾿" (δα μἰβιοτγίδη δθηχίηρ ἃ ατθοῖ ἑαγιιϊδίΐοπ, δὰ 
ΠΑ] πρ᾿ [86 Ἰηοίγορο 8 οὗ Ῥαϊοβίιπο Οἰσάγίϊδ. 

! Ἰπογοάοξα, 110. 11, 6. 159. γο]. ἱ, Ρ. 168. οἀΐξ, Οχοηῃ. 1809. ἘΘΏΠΟ1] 8 ΟΘΟΣΤΔΡΗΥ οἵ 
Ἡετοάοῖυβ οχρ]δὶποά, Ὁ. 245. 

3 ΤΙρίά. 11}. 11. ο. δ. νοΐ. ἰ. ῥ. 179. 
3 Ὧγ, Ηδ]οδ δ ϑδοσοὰ ΟΠΓΟΠΟΪΟΦΥ, γο]. 1, Ὁ. 425. (βοοοπά οἰ οη) ; ΒΡ. Ῥ αἰνοπΕ ΒΙΌ]Π α 

Ῥοϊγρίοειδ, ἴοπι. . ΔΡραγδίτιβ ἀθ ϑοἸοστι) Ἐουτηΐη, ΡΡ. 86. 88. Ὧτγ. Ῥγϊάθδαλχ --- Βαυΐηρ 
τοίοττε ἰο Ἠεγοάοίτιθ᾽ Β Δεσοιηῖ οὗὁἨ ῬΠΔτΔΟΙ- ΝΟΟΒΟἾ᾽ἑ οχροάϊςοη δη οδρίθγο οὗ Καδυτις, ΟΥ̓ 
Οδαγιΐβ, πὰ 8150 ἴο 186 ἰδίου δ Β σΟηςἶδο ἐλανλὶ μυόις οΥ̓͂ ᾿ξ, -- 88 γ8, “ Βγ ν΄ῆϊςοἢ ἀδβογρ- 
ι(ἴοπ [815 Οδόγιῖδ σου]Ἱὰ ὈῸ ΠΟΠ6 ΟΥΠΟΡ τηΔη 96 οἴ. ΒῸγ {παῖ 18 βἰξιιαϊο ἰη [ἢ6 τηοπη- 
ἰδὶπ8 οἵ Ραϊοδιΐηθ, δηἃ ἐπ ΓΘ ΓΔΒ [Π6 ἢ ΠΟ ΟΥΒΟΓ ΟΕ ἴῃ [Πο86 Ραγὶβ ψ ἢ ϊς ἢ οου]ά δ6 δαυΔ]16 ἃ 
ἴο ϑαγάϊβ Ὀυδ τπδὲ ΟὨΪῪ ; δηὰ ἰδ 18 οοτίδῖπ ἔγτοπι ϑετίριίυγο {πὶ δίθοῦ 1Π18 Ὀ811160 Νδοῦο αἰ. 
[ΚΘ Φοσυδαίοπι; ἔογ ἢ6 γὙΓ448 ἴπ0τ θη ἢ6 πιδάθ ΦοΠοϊακίπι Κίπρ. ὙΠΟΓῸ ἰ8, 1 σοὨἴθ85, ΠῸ 
τηοπῆοη οὗ {π|8 πβῖὸ εἰ ΠῸΥ ἱπ [Ππ6 βογρετισοθ οὐ Φοβορῆπβ. Βυΐ ἐπεὶ ἰξ τγῶ8, ΠΟΎΨΟΥΟΥ, 
σϑ!Ἰοὰ 80 'π 86 ὥσωο οἵ Ἡοτγοάοῖῃϑ ὮὈΥ {Π6 ϑυτίδη8 δηὰ Ατδθίδηβ, ἀοὶ ἢ ἈΡΌΘΑΓ ἴγοπι [Π}]8, 
“ας 16 8 “8116 ἃ ὈΥ 1Π6 πὸ δηὰ 4]1] 1π6 θαβίοσι ὨΔΙΪΟΏΒ. ὈΥ̓ ΠΟ ΟἾΠΟΙ ΠΑπιθ δι οὁπ6 ΟΥ̓ ἴΠ|6 
ΒΆΠῚ6 ΟΥ̓ ΡΊΠΑΙ, πὰ 106 Β8110 δἰ ἡ Βοδίίοη, ουθῃ 10 (ἢ18 ἀΔΥ. ἘΕῸΣ “6 γαΒαΙ οι 18 ἃ ΠΆΠῚΘ ΠΟῪ 
ΑΙ ΟΊΣΟΣ 88 βίσβηρο [0 ἔθ πὶ 88 Οδάγιὶβ ἰ8 το π5. ὙΈΟΥ 81] 9811 'ἴξ ὈΥ 1π6 παηθ “{ μας, 
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6. ΠΟῪ ὀοϊπα ἴο ἐδα γοβϑϑαγοῖοβ οὐ Μ. Βοϊζουηϊ ἴῃ δα ἐοπιὺ οΥ̓ ϑατησηθίῖβ ΟΥ 
Ῥβαπιτηΐδ, (ῃ6 βοῃ οὐ ΡΒ ΔΓΔΟΣ- ΝΌΟΒο. 

ἴη οπα οὗὨ ἰδ πυπλογουϑ δραγίπιθηςϑ οὐὨἨ {{|18 ΘΠ ΓΔ ὉΪ6 τηοπαπιοηΐ οὗὨ δησὶοπὲ γί, 
{Ππογὰ 8. ἃ βου ]ρίαγοὰ στοὰρ ἀοβογί δηρ [86 τιλγοὶν Οὗ ἃ τα] ὑαΓΥ δηα γα ρ ἢ] ρτοσ 
οοβϑίοη ΠῚ (ἤγοα αἰ ἴδγθηῦ 868 οὐ ὈΥ ΘΟΠΟΓΒ, 0 ὉΤῈ ΘΕΙΠΟΠῊΥ ον, ΠΟ ΠΟΤΊΔΗΡΙ 
δὰ Ῥεγβίδηβ. “6 ργοσθϑϑίοῃ Ὀοσίηϑ 1 ΟΣ τοὰ τθη ὙΠ Ἡ Πἰῖα ΚΙτΌ]65 Το] οντοὰ 
ὈΥ ἃ ἰδ Κ- οαάοα αἰνΊηλν : {8688 ἃτα Εἰσγρύϊδηβ ΔρΡρδγΘ ΠΟΥ το θαϑοᾶ ἔγουι οδρίϊ- 
ΥἹῪ δηὰ γχοϊυγηΐησ Βοπι6 ὑπᾶον {86 ρῥγοίθοϊζίοη οὗἁὨ [86 παίίοῃδὶ ἀθῖγ. ΤΒοη [οἶον 
ἴουν ψὮΣ6 πγθὴ ἴῃ βίσροα δηὰ τἰηροα ὐγΉ1]68, τ ἢ ὈΪΔΟΚ Ὀδαγά8, πὰ τ Ὸ ἃ βίαι ρ]ο 
αὶ 6 4116 τουπά {Ποῖγν ὈΪδοῖκ Βαῖν ; [8686 τὸ οὈνίουϑ] 968, ἀπά πιρῦ Ὀ6 ἴΔΚΘα 
ἴον τ86 ρογίγβϑιίθ οὗ ὑμῃοβα ψῇο, δὶ [818 ἀν, γγαὶκ [86 βίγοοῖβ οὐ ᾿οπάοη. Αἴἶον δοιὰ 
σοπιθ ἰδγοο τ Ὠϊ6 πιο ὙΠῸ δη,Ά ]]οΣ Ὀοαγὰβ δη οὐχ οα τ ΙΒΚΟΥ, ὙΠ  ἀου]6- 

τοδάϊηρ' Ὀ] απ|68 οἡ {μοῖρ Βοδάβ, ἰαἰξοοοά, δα ὑγϑαυϊηρ ΤΟῸΘ8 ΟΥ̓ ἸΩΔη 0168 βροί θὰ 
ἴἶχο [86 5.18 ΟΥ̓ 1 ]ἃ Ὀοδϑίβ ; {8686 δὰ Ῥογβίδῃβ οὐ (δ᾽ ἀβθϑηβ. [2880}7 δοπια [Ό0Υ 
ΠΟΩΤΟΘΒ ἘΠῚ} ἰΑΡρ ΟἸΓΟΌΪΑΓ ΘΑΤ- Πρ, δηὰ ΜὩΠ06 ροιἰοοδίϑ βυρροτγίοα ὈΥ ἃ ὈεΪΌ ονοῦ 
[6 Βου 6; [1686 ἀγὸ ΕΒ ΟΡ 8 η8.ἷ 

Απιοηρ ἔμ ΒἰΙογορ Υρμἴ68 οοηἰαἰποα ἴῃ Μ, Βεϊζοη  β ἀγαπίηρβ οἵ {88 ἰοῦ, Ὅν. 
Ὑουπρ ἀϊδοονογοα 6 ἤλπι68 οὗ Ῥβαιηχβ, δηὰ οὗ Δίίολαο (ἰμ6 Δεοδο οὗ 186 ϑογῖρ- 
ἴυγο8 δηὰ Λεοος οὗ Ἠογοάοί3).2 Απάὰ Μ. ΟΠ δ ρο] ]οη, .ῃ., τἢῸ τοδά {16 παπια 
οὗ {818 ῥγΐποα οα βανογαὶ βίβδίιθθ, Β ὈΒΘα ΘΠΕΥ δβοογίδιπθα Παὺ ᾿6 ταβ ῬΒΑΓΔΟΝ- 
ΝΘ οδο 1{.. 186 βχίδ Κιηρ οὗ ἴΠ6 ὑπγθηγ-ϑίχ ἢ ἀγηδϑίγ. 5 

Νυχηθσοιβ δ" ἰοπδ] οο]]αἴογαὶ σοπβττηδίίοηβ οὐ ἰμ6 ΟἹα Τοβίατηθπε 
ἔτοα Εἰρσγρίϊδῃ δηιαυλίοθ ἃτὸ ρίνοη Ὀγ Μτ. Οβθυγη, Ὁγ. Ηθηρβίοη- 
βεγρ, δῃὰ θγ, Τάγον." 

Μ ἰοἢ δἰρηϊοβ (ἢ6 βάτο ἴπδὲ Οααγεῖβ ἀοῖ, (δὲ 8, Τοῖν : ἴον ἴγοταῃ ἔδθ πιο [δὲ βοϊομηοη 
Βυῖ τπ6 ἰοπιρ]6 δὲ Φογυδβϑίοτη, δπὰ 1Ὁ νγα8 ΓΠΟΓΘΌΥ͂ πηδ6 ἴἰ0 411} Ιβγϑϑὶ [86 δοπιοη οΪἷδοθ οὗ 
{πεὶγ τοὶ ἴοι Ἰὑνουβῃίρ, [18 ορί ποῦ οὗ [Π6 ΗΟΙΥ γγὰαβ ΟΠ ΠΠΟΠΪΥ ρίνοη πηῖο ἴ. Απά 
(πογοΐογο τὸ πα ἰδ {Πποῃσοίοσγι ἢ ΘΑ] οὰ ᾿π [Π6 ββογοᾶ τυ ΐηρβ οὗ [Π6 ΟἹ] Τοβίαπηδης Αγ 
Ἡαλλοάοεῖ, ταὶ 8, (π6 ΟἿέν 9.) Ἡοΐμιοδς ΟΥὨ 1π6 ΠΟΙ ΟἿΕΥ ΟΥ̓ ἢ. χὶ, 1. 18.; 188. χἰνὶ, 9., 
111,.1.; Πδη. ἰχ. 94.); δηὰἂ 80 8180 ἴῃ ΒΟΥ στ] ὈΪ4009 οὗ [86 Νοινν Τοδβίδιηθης, Απὰ τπῖ8 
Β81ὴ6 {{Π|6 (ΠΟΥ ρῖνα ἰδ ἴπ {πο ὶν σοΐη8. ΕῸΓ [86 ἱπβογ ρίίοη οὗ {πο ὲγ βῇθκοὶβ (Ἰηᾶπγ οἵ πιΐοῃ 
ἄἴὸ 81}}} ὀχίβηῦ), ννα8 «7εγιιδαίοεπι οαμδλαλ, τπδὶ 15, ΓΒΑ] πὶ (Π6 ΗΟΙΥ; δπᾶ τἢἷ8 οοἷπ ξοίην 
ουγτοπί διηοηρ ἴα περ θουτγίηρ ἡδίϊοηδ, ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ αἴζοῦ [ἢ6 ΒΑΌΥΟηἶδῖ. σΔΡΕν Υ Βδὰ 
τηδής 4 ἀἰϊδροτγβίοη οὔ ἴπᾶῦ Ῥδορὶθ οὐδὺ δἱὶ ἴπ6 Εδαβί, 5 οαγγίοἁ {Π18 πᾶ πλὸ τ τἤθιη, δηὰ 
1Π6Υ ἴτοπι ἔποησα Π4]}16 4 δ} οἰ ὉΥ ΟΙΪ᾽ ΠΑΠῚ68, «7εγωδαίεηι Κοαάμελαΐ, δηὰ δὲ Ἰοηρτῃ, [ΟΣ 
ΒΠΟΥΠ688᾽ Β6Κο, Κοάμδλαΐ, ΟὨΪΥ, δηὰ ἴπ6 Θγγίδηθ (0 ἴῃ {πο ὶν ἀἰδίοοῦ ἀβαδ!}γ ἑαγποὰ [ἢ6 
Ἠοῦγτον δἢ ἱπῖο εὖ) Κοάμίδα. Απὰ ἴΠ6 ϑ'γτίδς, ἴῃ {Π6 ἐἴπηο οἵ Ἡοτσοάοίῃβ, Ὀοὶπρ [86 ΟΠΙΥ 
ἰδηρσύλρα ἰλδῦ τνν88 {π0} δρόκϑῃ ἴῃ Ῥα]οβείηθ (([ἢ6 ΗΠ Όγοιν Βανηρ ΠΟ τοτο Ὀ6Θὴ πϑοὰ ἐμοτο 
ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ ὙΠΟΓΟ 6156, 88 ἃ νυ ΑΓ ἸΔηραδρο, δίθοσ [Π6 ΒΑΟΥ]Οη δ οδρεῖν!γ.}, Βὸ ἔουπᾶ ἰδ ὙΠ ΘΠ 
Ἀ6 ταν] τπγουρὰ [πα΄ ΘΟΕ ἴο Ὀ6 ςΔ]]οἃ {πογα, ἴῃ τπ6 ϑυτίδς ἀϊα]οοί, Κεἀμίλα, ἔγοπι 
σγθθποο, ὈΥ αἰνίηρ ἰδ ἃ Οτοοκ ἰογπιϊπδίίοη, πα πηδᾶθ ἴξ ἴῃ (ἢ. ατϑοῖκ Ἰδηρταρο Καδυτις ΟΥ 
Οδαγεῖϑ ἴῃ ἢΐ8 ΠΙΒύΟΥΥ, Ὑ ἢ] ἢ 6 τυτοῖο δῦους {π6 τη6 [αὶ ΝΟΒοη δ ὁπ θα ἢι͵8 ἔνγοῖνθ 
γΟΔΓΒ᾽ ρΟΨΟΥτηοπὶ αὐ ΦογαβΆ]οπι.. Απᾶ [ὉΓ [Π|6 βᾶπι6 τϑᾶξοῃ, [Πδὲ 1ξ Ῥ)Δ8 οὐ] οάδα 
οὐ Κεάμίδα ἴῃ ϑγτῖα δπὰ Ῥαϊοϑεῖπο, πὸ ΑΥὙδὸβ ἐπ ὑποὶς ἰδηριαρο Το] 10 ἴς Βαὶϊέ Αἰπιολάρε, 
(μαι 18, 1Π6 Ηοΐν Βειϊαϊπσεα, οὐ τ. ἩΠΟΪγ Οἰδγ, πὰ οἴζθη νυ ἀμ οῖπ ον δα]οσιῖνο οὗ [86 δδῃη6 
τοοῖ δηπὰ {πὸ βαπιθ δι ηϊποδιίίοη, Βαϊ Αἰκιάθ, ἀηὰ δὲ Ἰοηρἢ εἰπιρὶν Αἰλμάς, ᾿παὲ 18, [η6 
Ἡοΐψ, ὉΥ νι ἰοῖ πᾶπὶς ἰῦ 18. ποὺ 8] ἃ γ ἴΠ6 ΤΌΓΚΒ, ΑΥΔΌΒ, δηὰ 411 οἴ ποῦ πδίϊοηβ οὗ {ῃ6 
Μαμονιοΐλη γοϊ ρίοη ἴῃ [ο86 ρατίβ." (ΡΠ οδιιχ ΒΒ Οοπποοίίϊοη οὗ ἴΠ6 ΗϊδίοτΥ οὗἩ (π6 ΟἹἀὰ 
δηὰ Νεονν Τοβίαπιρθιη, ΒᾺ Ὁ ἃππο 610, τῸ]. ἱ. ΡΡ. 80, 81. πἰπίῃ οἀϊείοη, 1725.) 

"806 Μ. Βεοϊχοπ 8 “ Ναιταῖτο οὗ {π6Ὸ Ορογαιίοηβ ἀπά σϑοθηὶ Ὠἰβοουθσῖοβ ἩΠΠπ [ἢ 6 
Ῥγγδιηϊάβ, Τουρίεβ, Το Β, ἀπά ΕἸχΧοανϑιοηβ ἴῃ Ερνρίὶ δὰ Νυῦΐα,᾽ ὅς. Ρρ. 242, 248. 
(4ιο. Τουάοῃ, 1820); δηὰ 4150 Νοϑβ. 4, 5, δηὰ 6. οὐ ἢἷ8 1010 Αὐ]85 οὔ ῬΊδιθβ :]πδἰγαξῖνα οὗ 
Ηἷδ Ἰβοβθάσγοιθθ Τὴ 50) 6εἴβ οὗ ἴΠοβ μ᾽ αἴθβ γογὸ 4180 χα ἈΪ6ἃ ἴῃ 10 ὙΟΥΥ ἱπιοτοδιϊηςς 
Τηο6] οὔ τἴῃ6 ἘρΥριδη τοπιῦ, ΟΧΠ υ]!οα Ὀγ Μ. Βο]Ζοπὶ, ἰη 1821].--29, 

2. ὅρο ἴ86 Αἴ1Δ5 οἵ Επρτανίῃρθ ἴοὸ ΒΟ Ζο 5 Τγανοὶβ, ρἰαῖθβ 1 ἴο 5. 
3 Οτορρο, Εὐδββαὶ, ρ. 185. ΟΠδρο Ποη, Αρογοι ἀοθ5 δόξα! οιῖ8 Ἡβέοτγίιοδ, ἢ. 18. 
4 Απείοηϊξ Εργρὶ : Ποῦ Τοδυπιοην ἴο ἴπ6 Τα οὗ της ΒΙΡΙο, Βγ ὙΠ ἔαπὶ Οεθατγη, πη. 

Τοηάοῃ, 1846, ϑνο. Ἐσγρῦ δηὰ [6 ΒΟΟΚΒ οὗ Μοβοβ; οἵ, [π6 ΒΟΟΚβ οἵ Μοβεδ ἢ] πβισαϊθα ὈῪ 
τς Μοηυπιοηίβ οὗ Εργρι. Βγ Ὧγ. Ε. Ἦ. Ἡδηρσβίθηδογσ. Ἐτοιὰ {π6 Οογλδη, ὮὉγ Ε. Ὁ. Ο. 
Ἐουθΐπβ, Απάονον (Ὁ.8.),1848. 1Π]υἰβιγαιίοηβ οὗ τῃς ΒΙΌ]6 ΠΌπι {16 Μοπυμιοηῖβ οὗ Ερυρί. 
ΒΥ ὙΠΠῈῺαπὶ Οὐοκο ΤΑ ΪοΥ, 1.1. Ὁ. Ἰωπάοι, 1888, 8γο. 
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ΙΨ. ὙΠ Πἰβίοτυ οὗ ϑβϑῃηδοθοῦ θΒ οδιαραῖρη ἀχαϊηδϑί (ἢ6 οἱἴϊ68 οὗ 
Ῥαϊοδιϊπο, ᾿π (μ6 τοῖζῃ οὗ ἩδΖοκίαῖι, 18 γθοογα θα ἴῃ {{Ππ| Ἰηβου μίϊομβ οὗ 
ΟΒΏΔΟΠΟΙΙ αἀϊβοονογοα αὐ Κοιγυη}κ. Μτ. 1 δγαγα βίαϊθα {Ππδὺ (86 
ϑνοηίβ (μοῦ οδηποὶ ΜὙ{611 6 Δογάροα) ἀρτθθ ἢ ΘΟΙΒΙΔΘΓΔῸΪΘ 
ϑοσυγαου. ΟἿ ἢπε βοσῖθβ οὗ θ88- το οΐβ οοτατηθιηογαῖθβ {Π6 οαρίυχα οὗ 
1 ΔΟΒῖβἢ ὈῪ 0Π6 Αβϑυσῖδη τππομδυοῖ. (2 ιηρβ χυ!). 14. ; 188. χχχνὶ. 2.)} 
Αὔονα ἴδε Βοδὰ οἵ {86 Κίηρ, ἴῃ δυποὶ συ ομδιδοίοσβ, ἰδ δὴ ποσὶ ρίϊΐοη τ οἷ ἰθ 

ἔπυ8 ἰγαποϊδίθα ὉΥῪ Μγ. 1αγαγᾶ: “ ΘΟπηδοΒοΥ, [86 τ Κίηρ, Κίηρ οὗἩἨ [6 
ΘΟΏΠΙΓΥ οὐ Αδεγτία, δ ε{Ἰπρ'’ οη 0Π6 τῆγομα οὗ ᾿υσρτηοηί, Ὀοέογα [ΟΣ δῇ [86 θπίγθποθ 
οὔ] [,Δςο δι (1 1888). ΕΣ] ρῖνα ρΡΘγὨλἰβδίομ ΓὉΣ ἰΐ8 β᾽δυρδίον." ὙΤΠαβα Ὀδ88- τ 16 (8 
Βυρμὶγ ᾿]Πυδιγραζοπβ οὗἨ [86 ΒΙΌ]6 οΥὗἮἨ ὙΘΓῪ ρτοδὶ ἱπιροσίδηοθ. “ὙΏ6 οαρίϊνοβ ψθγὸ 
Ὁποῖα ν 968 ὑπ6ὶν ΡὨΥΒΙΟΡΤΙΟΙΩΥ͂ ὙΓΔΒ δ Υἰ κἸ ΡῚΥ ἱπαϊοαϊθα ἴῃ ἐδ6 βου]ρίαγοϑ, 
θυῖ ἴμ6γ δά Ὀδδθη δβίσίρρβὰ οἵ ὑμὶν ογῃδπιθηῖβ δηὰ ἔῃ ταϊπιθηῖ, πὰ ποσὰ Ἰοῖν Ὀᾶγα- 
Ἰροίεα δηπὰ }ι41“οἰοι οα." 5 Βοηηδοβ ον 8 ὑτϊυρῆθ διὸ δἷ8δὸ ὀχμϊ θὰ πὶ {86 
Αδδυτῖδη τραγ Ὁ] 68 ἰπ ἴ86 Βε εἶβὰ Μυδβοῦμ ; δηὰ ἔγομπρ 86 συποίογπι ἰῃβοτὶρί!οηΒ 
δἰ Βανα ῬΘοη Ἔχϑμιηθα, Ὀ68165 σ᾽ νίπρ Δῃ ἱπιρογίϑηϊς ἀπ ἰηἰθγθϑίϊηρ βικείοι οὔ 
Αϑδγγίδῃ ἰβίουυ τὺ 086 Ὡδηηθ8 οὗἩἨ ἴδ6 ἰϊησα ἰῃ (86 ποῦ ρ 0 ἢ8 ἴγοὰ ΝΙΠονϑὴ δ, 
Μτ. 1,ἀγαγὰ 48 ἀ1801 ΠΟ Ἐ}} ὑγδορα {86 Ὡδηλθθ οὗ (Π6 ϑονϑγοίσῃβ 63, Ομτὶ, Μ 6 πᾶ- 
Βιοι, Ηοζοκίδι, Μογοακοῦ Βαϊδάδη, ῬΠΔγδΟΣ, ϑαύροη, δου ΒοΥ, δηά Εβαυ μβδαάοη, 
δηὰ ἢδδ8 {γον σίνοθη [86 Π8η168 οὗ υἀ658, 6γυ8α 6"), ϑ'ϑπιασὶα, Αϑμάοάα, 1,8. ἢ 88, 
Ταιηδβοιβ, Ηδπιδίι, ΤΎσγο, δίαοη, αζα, ΕΚτοη, Αβκοίοη, [ϑθδποη, Εσγρι, ΒΔὈγ]οπ, 
Νίπονοι, Μοεαΐϊα, Ῥογβῖα, Ασαγαῖ, δὰ Αδϑγυίδ, δῃηὰ ὑπθηὶγ-ϑὶχ ἈΠΕ’ Π8Π168 οὗ 
οουηίτίοβ, ο1{168, ὅζο. χηδη οποά ἰη ἴῃ6 Ο]ὰ Τοδίδπιθηϊ ᾿ιἰδίουγ Απα Οὐ]. 51. Ηριγ 
Ἐν ΠἸἤδοὴ ἰη 1854 πηδὴ6 ἐμ ἱπιρογίδηϊ ἀἰδοονοῦῪ οὗὨ 186 πᾶπια οἵ Βεἰββαζζαγ (Βεῖ. 
4λαγ-ο Ζεῦ, Ἡ ΠΙΟ. ΟΟΟΌΓΒ ἰη ἴδε ΕΓ Ἑδδρίον οὗἩ (86 ῥτγορμεῦ Π.Δηΐ6}), δοιὰ (ἢ 6 
ΟΒδ᾽ βοδη πιομυυτηθηΐδ ΟὈἰδιηοα αἱ Μύρογοτι, ἴ86 δηοϊθηὶ “ ὕτ οὗἩἉ 186 ΟΒα] ἀθθὶ.᾽" 6 

Υ. Αοία χὶἹ, 7. 18 δοπῆντηοα ὈΥ ἃ οοἷῃ, ργονηρς {παῦ {16 ἰΒ]δηά οὗ 
ΟΥρστιβ νγγ88 δὖ ἐπαΐ ἐϊπηθ ὑπ ογ [86 σογογηταθηΐ οὗ ἃ ργοοομβυ. 

Ιὴ (δς ρμαδβᾶσο σοϊδστοα ἰο, ἴμ6 δυδηροὶ δῦ Πυἶο, τοϊαι ηρ [π6 ἰΓαπβδοιϊομδ οὐ Ῥϑιι] 
1 ΟΥρσγυδ, ρσῖνεβ ἴο βογρῖαβ Ρδυΐιδ, ἰδ Ἀοπιδη ρόνοσποῦ οὔ ἰμαΐ ἰδ], ἴπΠ6 ατεοοκ 
116 οὗἩ Ανθύπατος, ἩΠΙΪΟΝ γγ88 δρρ] θα ΟἿΪΥ ἴο ἰδοδθ ζουθύποῦβ οὐ ργονίηοοθ Ὑ80 
ΜΟΓΟ ᾿πνοϑίοα πΙ »γοσοηδεΐαν αἰμχτὶγ. “ Απά οἱ ἴπ6 βαυρροδίου μα ΟΥρΓα δ ν15 
Ποῖ ἃ Ῥγουηοα οὗ {8 ἀδβοτγίριίου, 1 Ὧ48 Ὀ6θη ἰηΐογγθα, (ΠὰὉ {116 {116 σίνοη ἴο 86γ- 
Εἶμε δ ]υ8 ἰῃ {86 Αοἴϑ οὗ (86. ΑΡροβίϊθβ νγγ8β 8 {116 ὑπαὶ ἀἸἃὰ ποὺ ρσόρθυὶν Ὀδϊοηρ ἴο 

ῖ Α Ῥδββᾶρο ᾿πάἀθοὰ 888 Ὀθϑὴ αυοϊοὰ ἔγτομι Πίοη Οβββίιβἦ, ἢ, βρθακίηρ οἵ {86 
βονθσθοῦβ οὗ ΟΥρσγιιϑ, δηὰ δοπὶθ οἵδε Βοσλδῃ ργονΐῃοθβ, ἈρΡ]168 ὑὸ ἔδθπὶ [ἢ 8816 
1016 τ ἷσ ἢ ἰ8 ἀρρ] οα ἰο ϑεγρίυβ Ῥαυΐιβ. Βυΐ 8δβ Ὀτοη Οδβδίυβ 18 βρθακίηρ οὗ βευθγδὶ 
Ἐοπιδα ργονίπο68 δὲ {86 βαῖδ ὑππη6, οὨ6 οὗὨ Ὑ81ΟἿ) νγᾶβ δου ἸΥ ρονογηθὰ ὈΥ ἃ ῥγο- 
οοηδυὶ, 10 ἢ88 ὈΘΘῺ δυρροθοά, ἐμαὶ ὉΓ {Π6 βαῖίζο οὐἤἠὁ ὈΓΘΥΪῪ 6 864 ὁΠ6 ἰδγηὶ [ὉΓ 81} 
οἵ 186π|, ΠΟΙῸΣ ᾿ς ΔρρΙ Ἰοἀ ἰο 411 οὔθ οὐ ποῦ. μαὶ Ογρσγαϑ, βοτγθνοῦ, ουρμῦ ποῖ 
10 Ὀ6 Ἔχοορίοα, δηὰ ἐμαὶ ἐπα {116 το ἱοἢ ἢ6 Θμιρ]ογοᾶ, 88 νψ16}} δβ 50. κα, το α} Ὺ 
αἰά Ὀεϊοηρ ἴο ἴμ6 Βοχοδῃ ρΌνΘσΠΟΙΒ οὗἩ ΟΥ̓Ρσιιβ, Δρρθδσβ ἔγοτῃ ὕπι6 ᾿πβϑοσὶ ριϊοπ οἢ ἃ 
οοἷπ ὈΘΙοηρίηρ ὑο Ογρσιβ ᾿ἰϑο ζ, ἀπὰ δίγαοϊκ τη [86 ὙΟΓΥ 856 'π πο βόγριιβ ῬΔῸ]08 
Ἧ88 ΟΥΘΓΏΟΣ οὗ [δὲ ἰδαπὰ. 11 γϑδ βίγσιιοκ ἴῃ 186 σεῖρη οὗ ΟἸδυάϊιβ Ορβοδασ, 8086 
Βοδαὰ δηὰ πᾶπλθ ἃγ6 οἢ {86 ἴδοθ οὐ ὃ; δὰ ἴῃ {Π6 τοίμη οὐ ΟἸδιυάίυβ ὕσβὰσ δι. Ῥδὺ]} 
Υἱδίεὰ γργυβ. [10 τγῶϑ 8 οοἷηῃ Ὀαϊοηρίηρ ἴο [86 ῥθορῖ6 οἵ {παὺ ἰδἰαπ, 88 ΔΡΡΘδΓγΒ 
ἥτοτα ἴἰμ6 ποτὰ ΚΥΠΡΊΩΝ οὐ ἰδ γϑνογβα; δηᾶ, ἰβουρσὰ ποὺ βίγυοῖκ τ 6 ϑουρίιι8 
Ῥδυΐϊαβ Εἰπ|86} γγὰϑ ζονθυηον, ἰδ γγ88 βίσυοκ, 88 ΒΡῬΘΑΓΒ τοῦ {Π6 ᾿ΠΒΟΥΙρὕοα ὁ 86 
ΤΕΥΘΓΒΘ, 1η {86 (ἰπη6 οὗ Ῥχοοΐυθ, τᾶὸ γγδϑ νεχέ ἴο ϑεγρὶι8 Ῥδυϊὰβ ἴῃ 186 σονογητιθηῖ 

δ Ἰδγαιὰβ ᾿Ὠϊδοονοσίοδ ἱπ ΝΙΏΘΥΘὮ δηὰ ΒΑΌΥ]ΟΏ, ῬΡ. 139---150. 
5. Τρϊά, Ρῃ. 152, 158. 5. Τρϊὰ, ΡΡ. 618--- 625. 
4.“ 726᾿8 ὨδΙὴΘ ΔΡΡΟΒΓΒ ου ἴα ΒΊδοκ Οο] δὶς ἰῃ 1η6 ΒΥ 5} Μαβουπι), ἃ πιοπαπηρηῖ οὔ 

ἴμ6 ΟἹὰ " [᾿Αϑεγτίδη “ Ετηρῖγο, ἀδέηρ ῥγοῦδοϊυ ἴτοιῃ δϑουξ 8.0. 870. αν Π80η 5 
Βαιωρίοη Τ[ζϑοῖυζο ἴον 1859, ῥ. 408. 5. Ταγατὰ δ Ὠ᾿βοονογ68, ὅς, ῬΡ. 626---628. 

. 5 Ἰοῦαδ᾽8 ΟΠ] ἀξβα δπᾶ ϑιυδβίδπδ, ρρ. 182,13, ἵυπά. 1857, ϑγο. Τ|ι 8 ἀἰβοονοσυ οὗ 
δ. Η. Ἐδν]ΐπβου δοπιρίεἰεἶν ΚΕΕΌΤΕΒ 116 ὈΣΡΘΙῪ ππηίουμπαοα δδβουιίοη οὗ πὸ Ἰεαγποά 
ΤΑΙ ΟΠ δ] βέ, δ ΥΥ οἰ, “ τὶ Τα ηὶ6 1 8 δοεσοπηΐ οὗ ΒΘ βῃαζζαν 8 8 ρῦγο ἱηνοπιίοη, ᾿πδὲ ἰξ 
οοηϊγδα οί ̓  [τ6 δποίοεπε ΟΠαϊάεοδη Ὠἰδιοτγίδη ] " Βογοβαβ, δῃηὰ ἰ8 Δἢ ππιτ ΑΚ ΌΪΘ ἐν ϊοα- ς 
τίου οὗἩ ἐπ6 π᾿ ιἰβίογὶοα σΠαγϑοῖοσ νυ ἢἰοἢ αὐίλο 68 ἰὸ [Π6 Θπεῖγα παγγδίϊνο 11 ΒΑ δοιὰ 
Βδῃιρίοῃ 1οΐαγα (ὉΓ 1859, ἢ. 169. 

᾽ Ηἴΐἴδβι. οι. ἰδ, δ,. Ρ. 528. οἀ, Ηδηπονίβο, 1600. 

γΟΙ, 1. Ο 
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οἵ {μα ἰΒ]αηά. Απά ου [18 οοἷπ {{π|6 βαπιθ 1116, ἈΝΘΎΠΑΤΟΣ, ἰδ ρίνϑθηῃ ἴο Ῥγοοῖι, 
ὙΠῸ ἰ8 ρίνοη ὈΥ δὲ, Κα ὕο ϑυρίαβ ῬβΌΪυ 8." 1 Ὑμδὶ Ογργυβ νγ88 ἃ ΡῬγοοοηβυαῖα 
18. 4130 ουἱάθηὺ ἴτοπ δὴ δηοϊθηΐ ἱπβουὶρίϊοη, οὐὨἨ δ] συ δ᾽ 8 τοῖρη (086 ργράροαββοσ οἵ 
ΟἸδυϊυ8), ἰπ μοῦ Ααυ 8 ϑοδυγα 15 σα θα {6 Ῥσοοοηβὰ! οὗ ΟΥργιιβ. ἢ 

ὙΙ. Τὰ Αοίβ χνΐ. 11, 12., λκΚο βαγβ, “76 σαπιε..... ἴο ῬᾺλί- 
ἰρρὲ, τολίολ ἐδ ἐὴε ολῖε " εἰΐψ οὶ ἰλαέ ρατγὲ 9. Μαοεάοπία, ἀρὰ α οοἴοπν.᾽ 
ΤῊΪΒ ραββαρθ Πὰ8 ριθϑῦ Υ ΘΧογοϊβθὰ {86 ἸΠρΡΘΠΌΥ οὗ οὐτο8. δηᾶ 
σοτητηθδηΐδίοχβ. 

ΤὨΐβ ἰβ Ὧη ἰπβίδῃοα οὗὨ τοΐπαϊθ ΔΟΟΌΓΘΟΥ, τ οἷ βου [παὺ {π6 δυΐπον οὗ ἐπα Αοἱθ 
οὗ {86 Αροβι]θβ δοΐυ ιν ᾿ἰνθὰ μῃὰ ντοῖθ δὖ ὑ8αῦ τ. ὍὉθθ ργονίηοο οὗ[ἩὨ Μαοθαοηΐδ, 
ἦν 18 τὸ} Κπόνη, μΠ8α ἀπάοΓρΌη6 γψατίουϑ οδηροΒ, δὰ δδἃ θθθη αἰν]ἀο ᾿πῦο ναυὶουβ 
γμογίίομβ, δῃηὰ ρδυ οι] ΑΥῪ ἴον, 16 ὑπάον ἴπ6 Βομμδη ρονογηταθηῖ. 'ΓΒΘΓΘ δγὰ 
δχίϑηϊ ΠΙΔΏΥ πηθ4]8 οὗ (ἰἰῸ ἢγϑὺ ῥσγονίηοθ, ον ασοήοπία Ῥγίπια, τλοβογ οὗἉ δβἰἵνογ, 
“ἢ (86. ἰηβογὶρυίοη ΜΑΚΈΔΟΝΩΝ ΠΡΏΤΗΣ, ογ, ἐλ )γδὲ ρατὶ οΥἹ ΜΈασεοαοπία, πὶιο ἢ 
οοηβγηι ἴΠ6 ΔΟΟΌΓΔΟΥ ΟΥ̓Κ, δπὰ δὖ [86 βδσὴθ ὑἰπι6 Βιοῦ ἢ18 αὐθηζίοη ἴο {86 πι!- 
Ὠμυαϑὺ Ῥδγιουατβ.2 [0 5 ΔΙΓΓΠΟΓ ΟΓΠΥ οὗ σοπιαγκ, ὑδεῦ (86 ἰδίου ἴδγτηβ 
ῬμΠρΡΡὶ α οοίσπψ. ΒΥ υδίηρ {πΠ6 ἴδτγτα κολωνία, (ἩΒΙΟΝ τ᾽ 88 ΟΥΤΡΊΠΑΙΥ ἃ Ἰμδιη πογὰ, 
οοἰοπῖα,) ἰπϑιθδᾶ οὗἉὩ (6 σογγοϑροηπάϊης ἀτθοκ ποζὰ ἀποικία, 6 Ὀ᾽ Δ Υ ἱπιϊιηαῖθβ {μα 
16 νὰ 8 Βοιηδηῃ οοἴοηγ, τ λίοι 116 ὑνν απ γ- γί ΨΟΥΒΘ ΟΕΓΓΔΙΗΪΥ ᾿σονο8 ἰδ 0 Πᾶνα 
Ὀδθη. Απὰ {πουρὰ (86 οΥΙ 08 ΟΣ (Ὁ 8 ἰοηρ ὑὐπιθ ρυΖΖιεὰ ἴο Βηὰ ΒΥ ΘΧργϑβδ 
τηοῃίίοπ οὔ 11 85 βυιοἢ, γαοῦ βοηνα ΘΟ 8 ᾶνα Ὀδθι αἰβοονογθᾶ, ἴῃ ψ Βίο 1 ἰ8 τοοογαθὰ 
ὉπάοΣ {19 ΟΠ αΓδούθυ, ρϑυ σι] ΑΥῚ ὁΠ6, συ ]οἷι ΘΧΡΙΙΟΙΟῪ βίϑίοβ [μδὲ 6 }18 Οεϑβαῦ ἷπι- 
86} Ῥεβίονγσοά {μ6 αἰ σι δπα ῥγίν!]ορθθ οὗ ἃ ΘΟἸΟΩΥ͂ οη ἴδε οἰἵγ οὗ ῬὨΠΙΡρὶ, τ θϊοῃ 
ὙΟΓῈ δ ουναγὰβ σομ ἢ 68 δηὰ δυρημοηϊοα ὈΥ Αὐραδίι8. ΤῊΪ8 τη644] ΘΟΥΓΟΌΟΓΑΙΟΒ 
186 οἰιαγδοῖον σίνθη (0 {6 ΟἸΟΥ ᾿γ ἀλιδα ἐρΐ ῬΓΟΥΘ68 ὑμοῦ 1 Πδα ὈΘΘΠ 8 ΘΟΪΟΠΥ͂ ῸΓ 
ΤΩΔΏΥ ΥΘαγβ, ὑπουρῇ πὸ ἰνβίοτῖϑῃ σομ θπρΟΥΆΤΥ τ Β 861, Πο086 ἩτΙἰῆρβ πᾶν 
πβέοηδα ι.3. 1858 τηϑηςοποα ἴὉ ἀπᾶθν δαὶ ομαγδοίοσ. ἘΝ ΡΟ 18, ΒοΎΤΘΥΘΥ, ἱποὶ- 
ἀθηίϑ!γ ἠουϊοοα 85 ἃ οοϊοηνυ ΟΥ̓ [86 ρΒΙ] θοροῦ, 86 οἰάεν ΡΙ]Ιωγ." 

ὙΙ1. Τη Δοίϑ χνὶ. 14. σα τοδὰ {μαΐ 1,γάϊα, ἃ ἀβδ]θὺ 'π ρυγρὶθ τόσα 
ΓΠγδῦχα, Δα βϑίι]6α αὐ ῬΆΠΙΡΡΙ. 

Νον ἰϊ 8 Σϑιμαυ ΚΘ Ϊ6 ὑμδΐ, ὑπίσιε (86 τυΐπ8 οὐἨ ΤὨγδιῖγα, [Π6γΘ 15 δὴ Ἰηβουίριΐοῃ 
οχίδηῦ, τ ]οἢ τγᾶϑ ΟΥΙΡΊ ΠΥ τηδὰα ΟΥ̓ 186 σογρογδίϊοῃ οὗ ἄἀγοσϑ, (10 σοηο! άα5 τ 1} 
1Π6 τογὰβ ΟἹ ΒΑΦΕῚΣ, --- ἐδ ἀγδγ8,} ἴῃ Ἰοποὺν οἵ Απίοπίυβ ΟἸδυάΐϊι8 ΑἸΡΒΘη 8, ἃ 
ἀἸϑυϊ συ ϊθηοα τδὴ ἴῃ {86 τοῖχψῃ οὗ Οδγδολ]]α. ὃ Ηδηοα τα ἰθασ ὑπ (86 γί δηὰ 
ἔγαὰα οἵ ἀγίπρ ρυτρὶθ γαγα οαυτὶθὰ οα ἰῃ ἐμαῦ οἶγ. Απᾶ 88 ἀου!ο- ἀγορὰ ραγρὶα 
ἯΓΆ8 ὙΘΓῪ Θχρθηβῖνα (ἃ ρουηᾶ οὗ (Π6 ργοϑοΐοι8 ἀγα οοβίίηρ ποὺ 1688 (μδῃ 4 ἐβουδαμὰ 

: ΒΡ. Μαγβλβ 1,οοΐοΓεδ, ρατ γν. ὑρ. 85, 86. Αἡ μὴ δέμας οὔ [Π6 δρονυθ- οι οοὰ οοἱῃ 
ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 Β66} ἴῃ ΗἩδΔΥΟΓΟΔΙῺΡ᾿Β οἀϊίοη οὗ [ὴ6 ΤΒοβαῦγυβ Μογο]]ϊαπαδ, ἱπ [πὸ ῥἷδῖθ ὈεἸοπρσίπν 
ἴο Ρ. 106. 

2. Οταϊοτί ΟΟΥΡῸΒ Ιηθοσὶ ρυ]οησπι, ἴοπι. ἱ. ῬΔΓΒ 1ΐ. Ὁ. ΘΟΟΙΧ. πο. 8, οαϊ᾿, ατανΐ, Αὐγηβί, 
1707. 

5. ΟΥ̓ 8 πιθᾶ8] ἴΒογῸ ἀγὸ μρτανίηρ8 ἴῃ {ἢ ἔγαρτηθη δ δηποχοᾶ (0 ΟΑἸ πο ὨΟΠΟΠΔΙΥ, 
ΤΟ. ΟΟἸΧΧΊΪ, μἰδῖθ 1. πο. 6.. ἃἀηὰ ἱπῃ ΤΑγ]οΥ 8 ΟΘορταρῃ σαὶ Ιπάοχ ἴὸ [6 ΗΟΙΥ ϑοτίρίυταβ, 
ΑσίϊοΪο Μεοοαοηΐα, ρῥ]αίθ, πο. 7. [π᾿ το. 8. οὗ τΠ60 ϑϑῖὴθ ρἰδῖθ, 18. ἃ πηοᾶδὶ οἵ ἴθ βοοοπά 
Μαοοάοηΐα, οὗ «Μασεαοπία ϑεοιπάα. ΤΏΘΓΟ 18 ΠΟ τηθάδὶ ρα] δῃοαὰ οὗ [86 ἐὐὐγὰ ΝΙδοραοηΐα, 
θαΐξ οπο οὗ 16 Τουγδ Μαροάοηπία ἢδ8 οθη δηρτανοά ὈΥ ΥΥ ΘΙ διηοσ, ἴῃ ἢἷ8 «“πίπιαά- 
υογϑίοπεβ ἱπ ΝΝαμπιηιοβ, δις. Ὁ, 44, πο. 1]. ίθηηδ, 1738. ὙΠΟΥ ἤανο δοθη ἀοβοτῖ θα ὉΥ͂ 
ἘΞΚΒοΙ (Ἰοοϊτηδ Να πη. Υ᾽ οἴ. ὕοχῃ. 1ϊ. Ρ 64.), Βδδοπο (Ιχίσοη Βοὶ Ναμπηπιασγίθο, ἴοτῃ. 1. 
0]. 89 ---41.), Δηὰ Μίοηποὶ (])οβοσίρίίοη ἀ6 Μέάδαὶ 8 Αητίψιθδ, ἕοπι. ἱ. ΡΡ. 456, 457.). 
τ, Οοοιοδθ [88 υἸοβου υοἃ βαενοη οὗ Μαοοάοηΐβ Ῥυίμηβ ἱπ ἷ8. “ Νυμπιογαμη Υ᾽ ΕἴΘΓΌΠι 
ἘΌΡΌΙΤΙαι οἱ Ὁτυΐπμι, φυὶ ἰπ Μυβοο Οὐ] οἸηι Ηππῖοῦ δβϑοσυδηΐυν, ΠὨοβογιρεο," ρῥ. 179. 
ΝΟ οοἷπβ οὗ Μεοοδοηΐα Τογια αν γοῦ θαοη ἀϊθοονογοά. 

4 ϑρδῃδοίῃ, 1)6 ὕδυ οἱ Ῥγεβιίδηϊτα Ναπινβεοδίυπ, ἀἰβϑοσί. ἰΐ, ρρ. 105, 106. ἘΤΑρτηοη8 
1ο Οδϊμαοῖ, πο. ςοἰχχἕϊ, ρ]αῦθ 1. πο. δ. [πίὰ8 ῬΆΠΙΡΡΙ οο]οπία. Ῥ]ΐη. Ναῦ, Η ἰδέ. 110. ἵν. 
ς, 18. 

δ ϑ'ν ἀδογρο ΒΟ ΙοΓ ἢ88 σίνϑη ἔπ6 ΘΠ γΘ ̓ η ΒΟΥ ΡΕΪΟἢ πη ἰδ ΦΟΌΓΠΟΥ ἱηΐο ατγθοοο, θΟΟΪΚ 
ἰ), Ρ. 288. ([,οπά. 11,172); δηὰ δΐθ οοτηρδπηίοῃ, [)γ. ϑροῃ, [45 ρίνθη {Ππ6 βεῖηθ πο ριίοῃ, 
ΠΠαδιγαῖοα τὶ ΡΒ] οσὶς8] ποί68, ἰῃ πἷ8 ΜΊΒοοΙποὰ Ετυάϊτρ Απιϊαᾳα αι,8, ΡΡ. 112, 118. 

ἃ 



δὲν απεϊοπὲ (οΐῃς απ διεααἶϑ. 195 

«ἴδηδυῖ, ΟΥ ποτα ὑπ αη Οἰγγ Ρουπα15 διου]ηρ), 1,γ αι πιὰ ἤᾶνο ροβ86886 ἃ σοηβιεγς 
ΔΌΪΕ ΤΟΘΟΏΓΟΘΒ, [0 ᾶνα ΟΕΥΓΙΘα ὁα διι6}} ἃ σοΒι Ϊγ Ὀγαμ οὶ οΥὨ ἰγϑιὶθ, πὰ σοηβθήι θην 
τηϑὺ μαγο Ὀ66η οὗ βοπι6 σοῃβι ἀδγδίίοι ἴῃ {116 ον οὐ ΡΠ] ρρΙ.ἷ 

ΥΙ11. πῃ Αοἰθ χυἹ. 23. Ῥδι] [6118 {86 ΑἸ Θηΐδη8 ἰηαί, 828. [6 
ΡΘβ864 {Πγουσἢ {Π δὲν ΟἿἿΥ πα 9614 {π6 οὐ]δοίβ οὐὗἨἁ {Π6ὶν χουβὶρ, Π6 
,7οιπά ἀπ αἰίαν ιοὐέλ ἐλὲς ἱπμδογίρέοπ, ΤῸ ΤῊΝ ΠΝΚΝΟΥΝ αὐ} 
(ΑΓΝΩΣΤΩ ΘΕΩλ 

Νο 8118Υ ψ τ {μ18. ἱπβοῦὶ ρίοη 88 οοῖὴθ ἀονγῃ ἴο ΟἿΓ πιθα; Ὀυΐῦ τα Κπονν, ἴγοηι 
186 ΟΧΡΓΘἍΒ ἰοϑ᾽ πον Οὐ Ἰμυοΐδη, ἰμαῦ {Π6Γ6 τὴλϑ διισὴ αν ἱπφογιίρίϊοπ αὐ Αἰλεα. Αννιὶ 
ἴῃ οσσε9οη ΟΥ̓ {{ῖ8 αἰἴαν ὕειν ογοοϊθα, ἴῃ δοπιμοῃ ἩΠΠΠ ΤὩΔΏΥ Οἴμ 6 γ8 οαγίην [86 
ΒΆΤΩΘ Π5ΟΓΙρίίοη, ἰ8 {8 τεϊαϊδὰ Ὀγ ίοσοποϑ 1μδογι 8: - 186 Αἰβοηΐδηβ, Ὀδὶ: 
δἰ οο τ ἃ ρμοϑίϊθποθ, ᾿πν δα Ἰρὶπηϑηϊά68 ἴο ἰυϑἰγαῦθ ὑμοῖν οἶγ. ὙΤΠα πιο 
δαορίοι ὈΥ Εἶτ γγ88, ἴ0 ΟΔΥΤῪ βουαγαὶ βῇδορ ἴο ἴμ6 ΑΥδορασιθ; ἩΏΠΘΏΘΘ {ΠΟΥ͂ ὙΘΓΘ 

᾿Ιοῖν ἴο γϑῆάοῦ 848 {ὑΠ6 γ ρἰθαβθὶ, υπᾶθρ ἴῃ οὐδαγνδύοη οὐ ρϑσβοῦβ βεηΐ ἴο δίίθηὰ 
[πθ. Α.8 οδοὶ βδορ ι ἀονῃ, ἰῦ γγδϑ δαου! θα οἡ {86 βροῖ ὦ ἐλό ργορίοια αοά. ΒΥ 
1}1}5 ΘΘΣΘΏΙΟΏΥ, ἰδ 18 δαὶ, {Π6 ΟΕ '᾿τῶϑ το νος; Ὀυϊ, 88 ᾿ζ νγϑϑ 80}}} ἀπκπον  πδεξ 
ΟΕ ΕΥ̓͂ 85 Ὀγορ ἰουβ, απ ΔΙ[ᾺΡ γγῶδ ογθοῖθα ὦ ἐὴδ ἱπλποιση αοοἶ οὐ ἀνθοῦν δροῦ ὙΠΟΓΟ 
ἃ ΒΏδερ δὰ Ὀθρη βιογ βορα 

Ουἱ τ διομἴγανα οἵ ἃ ἰδογῖα ρογίίϊοο δὲ Αἰθθη8, πο 1858 ϑιηπάϊπσ πῆσθη ἐδὼ ς 
ΕἸ 'ττ;ὧϑ νἱδί θὰ δρουῦ (Π6 πήθαίο οὗ {86 οἰχσηύοοηι ὁθηϊανΥ Ὀγ Ὦτ. Οἰαπα θοῦ δὰ 
Μν. διυατὶ (86 Ἰατον οὐ σ]οπν 88 ρίνοη δὴ δηστγανησ οὗ [Π6 ρογίι]}), 15. ἃ (σγθοὶς 
ἱηδογρύϊου ἰὸ {6 Ὁ] ον πα ρυγροτὶ :--- “6 ρθορὶο ᾿" [οὗ ΑἸἢ 68 ἢανα δγθοῖθα {818 
ἰαλὈτῖ6] “ππιῖ [86 ἀοηδίίομα τὸ Μίμυογνα Ατγομοροῦ᾽ [ον {πΠ6 (πα οἴτ6 88] “ ὉΥ {86 
δοά Οδΐυ5 ΔΦυ 8 Οεσϑεγ δηὰ ἷ8 δοὴ 186 σοὰ Αυρυδίαι, ννἤθη ΝΊΟΙα8 γγ)ὰδ ΘΓΟΒΟΙ.᾿" 

Ονον 186 τά ]6 οὔ ιἰῃ6 ροαϊπηδηΐ νγᾶϑ ἃ βίαϊιθ οὗ Ἰωποῖυβ Οεεβαν, τὶ 8 (8 ἰη- 
βετὶρίϊοη :-ἰὸ ΤῊ6 ρϑορὶθ" [Βοῃμουγ] “ποι ὕςδασ, 186 βὸη οὗ [Π6 δπῖροσον Αὐ- 
δυρῖυδ Οβαν, 86 βοὴ οὗ δα χοᾶ." 

ἼΒΟΓΟ γγ88 4150 ἃ βίπξιιδ ἴὸ Δ} 16, {πΠ6 ἀδισμίον οὗ Απρυδίυδ, ἀπα [Π6 τηοῖδον οὔ 
Τ,ποΐυδ, ὑπ ἱπβονῖ θα : ---- ὁ ΤῊ β'ϑηδία οἵ {πὸ Αὐγθορηρυβ δηὰ 186 ϑδηαα οὗ 186 δὶΧ 
Ἡυπάτοα᾽ [ἀρδάϊεδιο 0818 βίδίιθ 107] “τῆα σοί οε8 Δ}, Αὐσυδία, Ῥγονίάθηοα." 

ΤΠε56 ρυὉ]]ς ᾿βϑιλογί 18 ΒΌΡΡΙΥ 8 δα! οηὰὶ ργουΐ οὗ [86 σογτθούμηθ88 οὐὗἨ Ῥδυ}}8 
Οὐβογνδιϊοηδ οὐ ὑπὸ ΑἸΠΟπΐΔη8, μαῦ ΠΟΥ τ τα ἴοο τηλοῦ δα αϊοϊθα ἴο {π6 δαἀορίϊοη 
οΥ̓ οὈ͵θοὶβ [Ὁ ψουβῃῖρ δη ἀδνοίίΐοη. ΤΏΘΥ ψογΘ ποῖ, πα 664. δἰησυΐαγ ἰἢ ΟΥ̓Κ ρ- 
Ρἷηρ {86 ΤΟΙ ΡΠ ΗΜ ΘΙΡΟΙῸΓ; δυΐ βαΘΓΥ οου]ὰ ποῖ 6 οαγτῖθαὰ δἰμθον ἰπδῃ ἴω ὁ88- 
Ταοίου 86 ἢ᾽5 ἀοβοθ μηδ 8. (6168, δηἃ οὐδ οὗ {Βϑῖὴ (80 ν88 πιοδῖ ᾿ῃ ΔιΠΟΌ5 1ὉΓ 
ΒΟΥ ΡἈΓΟΙΊρ80Υ) 88 Ὧ0 1688 ἃ ἀεἰγ ἰμδη Ῥγονίάοηοσα ἰ(β6 1 [5 

ΙΧ. Τῃ Αοίβ χῖχ. 835ὅ. {πΠ6 Γραμματεὺς, τϑοογου, ΘμΔΠ ΘΟ ΟΣ, ΟΥ 
τον ποίου οἵ ΕΡ6ϑιι8, ---- ἰὰ ογάθσ [ὁ 486}}] (πΠ6 (ππηυ]ῦ πο δὰ 
ὈδΘη ταϊϑοαὰ {ποῦα Υ͂ ᾿Ποιιθίγιιβ δηὰὰ μ18 ὑνοσκιάθη, ὙΠῸ ραὶηθα {Π6ῚΣ 
ΠΙνοΠποοά ὈΥ τπακίηρ δῖ! νοῦ ϑῃσι 68 ΟΥ τηρι[6]8 οὗ {π6 ἰδιρὶα οὗ Πίαπα 
1η δαὶ ΟἸΓΥ, --- βαγ8 ἴο [86 Ειοβίδηβ, ᾿")))ιαξ πιαη ἐς ἐλεγ ἰδαΐ ἀποιοείλ 
ποί ἤοιο ἐλαὲὶ ἐδ εἰΐψ 9 ἐδε Ἐρλεξίαπιβ ἐἰβ ἃ τοογϑίῖρρεν οὗ {π6 σγεαξ 
φοάάεουα Ζδίαπα ᾽ 
ΤΟ οτἰρῖπαὶ οτὰ, ΝΕΏΚΟΡΟΝ, 18 υϑῦῪ οπιρδδίϊο, δηὰ ργορο νυ δι ση 68 ἃ ρούβοῃ 

ἀοάϊοσιοα ἰο ἴπ6 δβεσνίοα οὗὨ βοπι ροὰ οὗ σού 688, νυΐιοϑα ρθου 8. ΟΠῖοα 1Ὁ γγ858. [0 
αἰἴτοπά {πΠ6 ὕθιαρ!θ δηὰ δα ἴμαΐ ἰῦ σγὰ8 Κορί οἴθδῃ; μαΐ, δὲ [886 ῬγΟΡῸΥ ΒΘΆΒΟΠΒ, 1ὑ 
Ὑγ 88 ὈδΔῸ 6α δΔηὰ δαογηδὰ ; δὰ ὑξμαῦ ποιιΐπρ ΠΟΟΘΒΒΆΓῪ [0 {Π|6 Βρ᾽δηάουγ οὗἁὨ δ[8 ΟΥ 
ΒΟΥ ἩΟΣΒΗΪΡ Μ,Δ8 δ᾽ ΒΩΥ͂ {Ππ|6Ὲ ψδηίηρ. ΟΥ̓ ΠΔΙΪγ, ᾿πάθθα, (8 πογὰ βρη! βοὰ 
ἡ ἀνρυϑος ΓΘ ἰἢδη ἃ 5. ΘΘΡΟΓ ΟΥ̓ [Π6 (οτρ]6, 8ηἃ ϑηβηγαγθιὶ ΠΟΑΡΪΥ ἰ0 οὐἷν παογίϑίαπ, 
ΟΥ, ροῦπαρβ, σλισολισαγ ἀδΉ ; ἴῃ ᾿γοοθβ8 οὗ 8 {Π|6 ἑατα ΟΥ̓ {Ππ| ἴδ πιρὶθ νγᾺ8 ᾿πέσυκίοι 
ἴ0 τἰν9. ρόγβοῃ, δηά δ ἰθσπρσίι [86 ΝΕΏΚΟΡΟΙ, οὐ Νιεδλογοὶ, Ὀδοδι6 ῬΘΥβΒοῃΒ οὐὨ ρσγϑδϊι 
ΘΟΠΒΘΑΈΌΘΩΟΟΘ, δηὰ πεῖς πος ὙΠῸ οδεγοὰ ββογιἤοθϑ ἰὸς ὑπ 18 οὐ 086 Θιωμθγογ. 

δ Μυγγδγ ΤΌ οὗἩ Βονεϊδιίοη ἀσπιοπδιγαϊτεὰ ὈγῪ δὴ Δρρϑϑὶ [0 οχί βιπα πο παπΊθη (3, δός. 
Ῥ. 363. ᾿ » 

2. Ἰλϊοροιοβ [,Δογιαβ, ἰη Ερἰπιοηΐάε, 1. ἱ. ο. 10. ὃ 8. (ίοπα, ἱ. Ρρ. 117-119. 64. Τ᾿οηζο}}}.) 
8. 1)γ, ΟἸΙΆ Πα οΥ» Τγανοὶϑ τη ατοςος, ρ». 104, 108. 

ο ἃ 



100 Ογεαι δεν οὗ ἐδιο ϑογίρέμγ 68 ΠΟ Υηιοά 

Ὕ80]6 οἰἐ65 ἔοοῖκ {8:18 δρροὶ]αίΐοι ἵ, απὰ Ερβοβυβ δᾶ {118 ργογοχζαίὶ ᾿ 
ΟἴΠΟΣ οἰκι68 ἴῃ 4.518 Μίποῦ: τῃουρῆ βοπιο οὗ ἐπξαν 83 ΘΙΏΥΤΏΉΒ, πε φου θύρην πλάσας 
ται8, ἀϊδρυϊοα [Π6 ὈΓΙΠΔΟΥ͂ τ]ὰ μοτ, ὙΏΟΥΘ τα οχίδηϊ, ἴῃ νγίουβ σδοὶποίδ, 
ἈΠΠΏΘΓΟῈΒ τηθ 418, ἰῃ οι [86 ΔρρεϊἸδίίοη οὗ ΝΕΏΚΟΡΟΣ ἷ8 γίνοη ἴο {Π8 οἰἐγ οἵ 
ΕΡΒδϑιι ἱπ ραγιουϊασ, τὶ 186 βανθγαὶ ᾿πβογι ρίϊοπβ οὐ ἘΦΈΣΙΩΝ ΝΕΏΚΟΡΩΝ, Β 
δηῃα ΔῚΣ ΝΕΏΚΟΡΩΝ, Γ οὗ ΤΡΙΣ, δπά Δ ογ ΤΈΤΡΑΚΙΣ ΝΕΏΚΟΡΩΝ ἱπεϊιπαιϊησ 
1μδῦ 86 ΕἸμοδίδπβ δὰ Ὀοτπα μα οϑῆος οἵ Νεοκογοί ἴο {86 ἐδῃλρὶο8 δγϑοιθα ἴῃ 
Βομου οὗ (6 Βοπιδῃ ΘΠ ροΓῸΓΒ [Ὁ ἴδ6 3γ,5έ, δεοονά, ἑλίγα, ἀπὰ γυυγίὰ τἰπιο8. ΟΥ̓ 
86 πιθᾶμ]8 τοίδστϑα ἴο, ἃ οδίαϊορῃιβ [88 Ὀθθ ρίνϑῃ ὉΥ Μ. Βδβοββ, ἴο σβοβα ἰθαγηθὰ 
τοῦ [Π6 ταδᾶθν 18 σείδστοα;Σ Νοὺ ἴ0 ταῦ ΡΥ πῃ ΘΒΒΑΤῪ ΘΧαιηρ]68, --- ἰῇ (ἢ 
γα. 6 0] οδθίποὶ οὗ 186 Βείἰϑ8 Μυθϑοῦτα ἐμογθ 8 8 ΤΆΓΘ ὈτΟΏΖα παθ] οὗὨ ἐπα 
ΘΙΏΡΘΙΟΣ ΟΔΥΔ08118, τ μο86 μοϑα ἴ8β οἢ [86 ΟΌΥΘΓΒΕ ; δηα ὁ [86 ΓΈΥΕΓΒΕ, οὗἨ Μ ΪοὮ (ἢ 
ΖΟΙ]ονϊηρ 18 δὴ δοουγαίο σΟρυ βαη 00, ᾿ 

8... ὑΔΛ ἐξξ 
ὈΙΞΝΝ 

τά ΠῚ ἴ 

ἠ ] " ] 

[6] | 

ἰ 

ἴδογθ δσθ ὕμιν ὑδιιρ 68 ; [868 πρροττηοϑὺ οὗὨ προ (οα {86 ἰεν μδηά) ἰ8 {86 ἰφιαρῖὶο οἱ 

186 ἘΡΒοβίδῃ Ὠΐδπα, υγθοβο ἄρογα ΔρρθδΓΒ ἴῃ ὑπ ΘΘηΐγθ. Ορροϑῖιβ ἰο ᾿ξ 8 ἴ6 ὕδπιρίε 

οὔ ΖΕιβουϊαρίαβ: δηὰ ἐμ6 ὕνγο οὔμοὺ ἰθπιρίθβ, Ὀοποδίῃ, ἃτο ἐμοβα οἵ αείβ δηα Οδγα- 

6811. ὙΜ6 ἱπβοτιρίίοηῃ ΠΡΩΤῺΝ ΛΟΙΑΟ ΕΦΕΟΙΩΝ Δ. ΝΈΩΚ. ἰηθηιαῦεϑ (δαὶ {6 

ἘΡοέσης 1[Π6 οἰϊοῦ Γ[ρϑορθ οΥ ΘΙΠΣΕΒΒῚ. οὔ Αβία, μβδά ἔου [6 ἐσαγ {Ππι6 ὈΘ6Ὼ 

οδἰκογτοὶ ἐπ ΒοποὺΡ οὗ 1μο88 θιθρθγοσβ. 5008 ἰδ [88 παίαγα οὐ (88 οοἰποϊάθποο ἴὰγ- 

ἰδ δα Ὀγ (μῖ8 τηράαὶ (6 σθ ἱ {ΠῸγΘ Ὑ6ΓΘ πὸ Οἴμοτβ δχίδηϊ), ὑπδΐ 10 16. Βα βηοοπῦ οἱ 

1861 ἕο δϑέδὈ 88} [86 δυϊμβοπειοιν οὗ [86 ποτκ, ἴθ σοι [86 οοἰποϊάθποα 18 ουπά. 

Βαβίάθβ {6 ὑδβύϊμ ον ἐασπίϑῃθά ὉΥ 1818 πιϑὰδὶ (τ ίοβ μΒΔ8. πθυθῦ Ὀθίογα Ὀθθη θῃ- 

στανθα), ἴβθγθ 'β αχσίδηϊ δ Ερμθβυβ δὴ δποὶθηῦ ἀγϑοῖς ἰηβουιρίίοπ, οα 8 β'ϑὺ οἵ να 

ΤΩΑΤΌΪ6, ὙυΒΙοἷ ποῖ ΟὨΪΥ οΟπβγτηβ [μ6 σθπογαὶ Βἰβύοσυ το δίβα ἴῃ Α οἰβ χῖχο, Ὀαὺ δυθῃ 

ΔΡΡΙΟΔΟΙ6Β ἰο ΒΟΥΘΓΑΪ 86 ἰπηθη 8 βηα, ρἢγα868 τ ῖοΒ οοσὺ ἴῃ {μδῖ οδαρίογ. 

1 ῬΆΒΠῚΡ Βαδεπίπβ [88 ττί θη ἃ Ἰοαγηθὰ Ὀΐδιτῖρο ἀο ὕὈτθϊθυ8 Νοοοοσίβ, τὶς (Π0 

χοδᾶθσ Μ1] Βπὰ ἴῃ Οτθνίαβ᾽8Β ΤὨΘΒδΌγαβ Αἰιϊαα (δίαπι Ἐοπιδηδγαπ), ἴοπι. χὶ. ΡΡ. 1850--- 

1365. Απᾶ τιογθ ΓΘΟΘΠΕΪΥ [86 Βαρ᾽οος μ88 Ὀθθη (ᾺἸῪ ἀἰϊβοιββοὰ ὈΥ͂ {. Η. Κτδυβο, ἱπ ἃ 

ἀἰββοτίδίίοη ϑηξιϊοὰ ΝΕΩΚΌΡΟΙ, Οἰν αῦ68 Νϑοοογε δῖνο Ζ ἀϊίυε ἃ νοϊθγιιπὶ ΕἸ Ὀτῖβ, Πυτη 8, 

ἩΡΙΕΊΘΟΕ ἰμβοσίρεῖθ δἀππιθγαῖδα, δίᾳμθ οοσο Ἰασὶἰβ αυδίζαοσ δα εἴ8 1Ππδίταῖθ. Τἀρβίβο, 

1844. 410. . 

5 Ἤρβοδο, 1χίοοη Ἐοὶ Νυπιηπηατίδ, νοὶ. ἰϊ. οοἸ απηπ8β 650---662. 666---670. 

5 ΤῊο (Ο]ονίηρ ἰ8Β Ὁτ. ΟΠδπά]ογ᾽Β ἰγαπβϊδιίοη οἵ ἰζ: --- “ Τὸ 180 ἘΡιοδβίδῃ ίδηδ. [π88- 

Ταπο ἢ 88 ἰΐ [6 ποίοτίουβ τμδῖ, ποῖ ΟΠΙΥ διθοηρ ἴθ6 ἘΡΒοδβίδηβ, Ὀϊ 8180 Θυθιῦ ὙΠΘΓΘ ἈΠΟ Ως 

6 Οτϑοκ πδίίομβ, ἰθαρὶ8β ἃτθ οοπβθογαϊθά [0 Βοῦ, δηὰ ββοτοὰ ρογομβ; δῃὰ παι βῆ 8 Βοῖ 

ΠΡ, δπὰ ἢδ8 80 δἰΐαῦ ἀϑάϊςαιοὰ ἴο ΕΓ, οα δοοουπί οὗἨ μοῦ Ῥἰαἰῃ ταδη  οδίβδιο 8 οὗ Ποτβο; 

δηᾶ ἐδαὶ, Ὀοδίἀ68 ἐἰθ στοαύθϑὲ ἰοίζοι οὗ [6 νϑπογαϊίοῃ ραϊὰ μδῖ, ἃ πιόητὶ 18 οΑ]]οἀ αἴνοῦ ΠΟΓ 

πδῖηθ; ΕΥ̓͂ 18 Ασίθηίβίοη, ὈΥ ἴπΠ6 Μδοθάοῃ δῃβ δηὰ οἴδον Οτοοῖς πδίϊζοηβ, δηὰ ἰπ (μοἷγ οἰ 0168, 

Ατιοπιίβϑἰῶη ; ἐπ τ ΙΟὮ ζαπόγαὶ δββοιι } 168 δηὰ Ηἱδγοπιβηΐα αγὸ Ἐς] εὈγαϊβᾶ, Ὀπὶ ποῖ ἴῃ (0 

ΒΟΙΥ ΟἰΕΥ, [δ0 Ὥπιγβθ οὔ 118 οσγῃ, ἴ86 ἘΡΒεδβίδη ροᾶά688: --- [80 ῬΘΟΡΪΘ οὗ ἘΡὨοβαδ ἀδοπηϊηρ' 

δ ργοόροῦ, ἔμας [πΠ6 σσβοῖα τιοητα οδ]]6 ἃ ὈΥ͂ ΟΣ πδῖηθ Ὁ6 ββογεὰ ἀπ βεῖ δρᾶγὶ ἴὸ [Π6 χοά 688, 

μδγο ἀοίοτηχίηθά ὉΥ [8 ἄθοτθο, τμδὺ [μ6 οὐβεγνυδίίοη οὗ ἱξ ὉΥ ἴδιοπι 06 αἰϊοτεά. ὙΠΟΓΟΙΌΓΟ 

εξ ἰ θηβοίοά, ἐπαὲ πῃ [6 Ὑγβοϊα ταοητ Ατὐδπιδίου ἴμ6 ἀδγβ 6 ΠΟΙΥ, 8δπὰ {πδΐ πούδίηρ, ὃ 

αἰλοηἀθά ἴο ου ἴμ6πὶ, δαΐ {π᾿ γοδιὶυ ἰοαδιίηρβ, ἀπὰ 106 Αὐτοτιϊδίαο ῬΘΠΘΡΎΤΊΙΒ, δηὰ (δ6 

ἩϊΪοτοπιοπίδ; τ6 βπεγθ σλοπτὰ δοίης βδογοὰ τὸ {Π6 χοὰἀ689; ἴοτ, ἔγοπι (ἷ8 ἱπῃργονοπιθηΐ ἴη 

ΒΟΥ τΟΓΒἷρ, οὐχ Οἱ ΕΥ̓͂ 8141} τοοεῖνο δι ἀϊτἴομδὶ ᾿πβῖτο, δπὰ 6 Ρϑιταβηθηΐ ἴῃ 118 ὈΓΟΒΡΟΡΙΠΥ͂ 

ἴον να." --- Τὴ ροβοὴ ψῆὸ οὈϊδίμοα {πἰ8 ἄθογοθ ϑρροϊηίθὰ β8Π)68 [ὉΓ 186 πιοπίῇ, διρ- 

τηθηϊοὰ [δ Ὀτίζοθϑ οὐ [μη6 οοπίθηάεδιβ, ἀπ ογοοίθα βίδα οὔ [ἢο806 ὙΠῸ σοπαυοτεά. Ηἱ8β 

ΠΑΙΏΘ [8 ποῖ ργοϑοσυϑᾶ, ὃτιῦ Π6 νγ88 ὈγΓΟΌΔΟΪΥ 8 Ποπιδῃ, 85 δα ΚΙ πειηδη, νῆο τον ἀοα [Π]ξ 

τϑοογ, νγὴ8 παιηδὰ [λιοὶπ5 Ῥμρδηΐαθ Εδιιδίι8. Τῆι ἴϑαβὶ οὐ Ὠίδηδ νγ88 γοβοσιοὰ ἴ0 γ6 81}. 
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ὙΠ γεζαγὰ ἰο 186 ἔχμποιίοπϑ οὔ (8 Γρπμματεὺς οὐ τοοογᾶον οὗ ἘρΒδβαβ, οοποθγηΐη 
ἩΒΙοἷ, [Π6γ6 ἢδ8 Ὀ66η πιπςἢ σοπ]θού γα, Ὁ ΠΙΔῪ ὍΔ γοπιαγκοα (μδὲ δ8 (86 ΕἸΡβϑδβίδιβ 
ΕΓ δί {86 ἰΐπγ6 δο] δπηη βἰηρ ρΆπ168 ἴῃ ΒΟΠΟῸΣ οὗἉὨ 1 δπα (τ μοδα οοἰθυγαϊοα ἐθωρὶθ 
Ὑγ88 ογοοϊοα δύ {86 ΘΟΠΊΠΊΟΙ ΘΧΡΘΠΒ6 ΟΥ̓ 8}} {π6 οἶτ[68 οἵ Α.818) ὑπᾶάθν {μ6 ργδβίἀθπου 
οὔ Μὲ Αβίδγομβ, ὑπ ἴ8, ργίηςῖραὶ οβίσθγβ οὐ δἰ σἢ ργίθδίβ οἰβόοβθὴ ὈΥ [86 Θοπιῃ ιν ΟΥ̓́ 
Αϑἰδ ἴοσ {πἱ ρύγροβθ, ἰδ ἰ8 ΒΙΘΌΪΥ ῬτοῦδὉ]6 ὑπαὶ (μΐἷ8 Γραμματεὺς νγῶϑ 8 ροζβοη οὗ 
Ἐτδδΐου δυϊπου νυ ἰμδη [86 ποῦ οἷογκ οὐ τϑοοσὰορ οὔ Ερβοδῦβ. οιῃηΐ 8, δη 
δηοίθῃξ δυί μοῦ, οἰοὰ Ὀγ 186 ΟὨγοποΙορεν Μα]6]α', (το, Ὀοΐηρ ἃ ἡδέϊνα οὗ ΕΡβιαβιιβ, 
οουὰ ποὶ θαὶ Ὀ6 δοᾳφυκϊηϊοὰ νι (06 ρυὉ]1ς Υβηβδοιοῃβ οὗ μὶ58 ον οἱγ), γϑ]αῦθϑ 
ἐμαῖ, Ὀεδίἀ65 186 ϑυγίδγοιι, [μ6γθ σογ τὴ6 ΑἸγίαγοῖ, 8 γεργοβεηιθὰ Ψαρίίον, [86 
Γραμματεὺς, ὮΟ Τοργοδβοηϊοα ΑΡροΐἶϊο, δὰ ἴπ6 Απιρϊΐα!θα, Ῥνθο γοργεβοηιθὰ Μογ- 
ΘΌΓΥ ; 8πᾶ (μι βυϊ8Ὁ]6 Βοποὺγβ γ6Γ6 ῥα (0 ἐμαπὶ ὈΥ͂ δ} {86 ῥρθορὶθ. Αραυϊεϊυ 
4150 βίαϊεβ, (μ8ὺ ἃ Γραμματεὺς ῥγεδβιἀ6αἃ ΟΥ̓́ΘΡ οοΥΓίδἰῃ δδογοὰ σίϊθβ 'ὰ Εργρί. ὙΒο 
Ῥτοβυαπιρίοπ, ἱμογθίοσο, 18, ἰμαὶ τ6 Γμαμματεὺὰς οἵ Ερδιοδυ5 οἰ ἃ Κὶ πὰ οὗ βαοοσγάἀοίδὶ 
Ροβιιίοη ; πὰ {88 ργεβδυτηρίίοι ᾽8 οοηνογιθα πο οογίδι πὸ ὉΥ ὑπ ἔδοῦ ἐμαὶ, διβοης 
1116 γϑυου 8 οοἷηβ οὗ (μὲ εἰΐγ, πο Δ’ 80}}} οχίδηϊ, ὑπθγα ἃγθ Β6ΥΟΓΆΪ οοηίϊαδϊηΐῃ 
[86 Ὠδηι68 οὗ Ῥϑυδοηβ ὙΠῸ Ὀογα {π6 {1016 οὗ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ, οὗ Ηἰσ 
Ῥτιεδι- ϑοῦῖθα, ρδγιϊου ]αΥΙ γ οπ6 τ ἢ! οὗ νγ885 δίσυςΚ ἀυτίης (Π6 γϊαταν γαῖα οὗ Αὐρυδίαδ, 
Αμίβοην, δπὰ [μϑρί ἀπ (πο ΥὙΘΥῪ Ἰοηρ {ἰπι6 Ὀαίογϑ {88 ἐγαπδαοίίοῃ τοϊδιθὰ ἴῃ Αοἰδ 
χίχ.), πο 88 [16 {0]] ον ΠΟΥ ΡΌΙΟΩ :- 

ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ ΓΡΑΜ ΓΛΑΥΚΩΝ ΕΥ̓ΘΥΚΡΑΤΗ͂Σ ΕΦΕΣΙΩΝ, 

ΑἸδαοοη Επιγοτγαῖοα, (λ6 ΗἸ ἢ Ῥυϊθδι- ϑογῖθα οὐ (Π6 ΕἸ ρἢΠοβίδῃϑ.ὃ 
Νον,, 88 1}}18 οἴ ἤοοσ νγὰβ {π6 ταργοβοηίδίνα οὗ Ἐν δου ας ὙΠῸ σου Ὧδ ΠΟΥ ῬΓΌΡΕΟΡ 

ἴο δάάγοεβ (μ6 ἰπίατγδίε ρορυϊλθθ, οὐ Τοτα ᾿ἰἰχοὶγ ἴο αν ποῖρηῦ δπὰ ἰηῆιυοησα 
ἢ ἐπ 6πὶ, δα ἴΠ6 ἔογοο οὗ δῃ ογδοὶο ἰπ νη δῦ μα βδἰ ἃ ἰοὸ ἤδη, ἤδη ἐμαὶ οΒ ον ἴο 
ἩὙΓΠοῖΩ (ΠΘῪ ῥ᾽ ἃ {1|ὸ Βοηουτβ ἤπια ἰὼ Αρο] 4 Τῇ ρσοοὰ 56η886 οὗ [ἷ8 αἀάγοβα, δὰ 
186 ΒΔΡΡΥ οἴἶϊεοι [ξ ργοζυσοαὰ ἀροι 116 ὑρμορίδη ρορυΐδοῦ, οοπβγα εἰ} σοποϊ υϑίοη. 

Χ, [πῃ Αοίβ χχνῖ!. 7. Τα τοϊαίοβ (παὶ ἐπ ἐΐδ δάπιθ φιμαγέεγξ 
(σβογο Ῥϑὰ] δῃᾷ [8 βῃ!ρν γθοκοα σοπυρδηϊοηϑ παα ἰἈ Κρ γϑίι 6) τῦεγα 
»οδϑεξσίοηδ ΟΣ ΤΠῈ (ἬἫΠΕΕ πιαπ 0 ἐλ τρίαπαά, τολοϑε παπιθ τσας Ῥμδίλμ. 

Πρῶτος, ἰλ6 ΟΗΙΕΡ, ΜᾺ8 ἴΠ6 ΟἸοἶΑΙ Ἀρρο]]δίΐοι οὗ {86 ρόνθσπον οὐ {π6 ρμϑορὶς οὗ 
ΜοΙΐτα ; 88 ἀρρϑᾶγβ ἔγοτα ἴῃ ἐνὶ Ἰηδογ ριίοι, ἔγοπι δὴ δποίθιιδ ΑΓ Ὁ]6 Θρ ἈΡἢ 
ἰουπα δἱ Ναί (δ, δῃὰ ργϊηὐθὰ Ὀγ Βοοδβαγὶ. ὃ ΔΛ. ΚΑ. ΥἹΟΣ. ΚΥΡ. ἹΠΠΕΥ͂Σ ΡΩΜΑΊΩΝ, 
ΠΡΏΤΟΣ ΜΕΛΙΤΑΙΩΝ, ἧ. ὁ. υυ[υοἷὰ8} Δ [116] {86 δοὺς οὐ Ογτ[θηΐυ ἢ] ἃ Κηΐγῃι οὗ 
186 Ἐοπιδηδ, [Π6 ΟΗΙΕΡ οὐ ἢγϑί οὗ. [6 ἸΠ δα ὶΔηΐ οὗἨ ΜοΙ]ὰ. 

ΧΙ], ΤιΑβίγ, [86 ἰγϊυμρῃδὶ ἀγροὶ ογοοίθα δ Ποηλα Ὀγ {Π6 βαεπαίδ δῃα 
Ἐοπηδῃ ρϑορίὶθ ἴῃ ποθοῦν οὗ {π6 θιζρογοῦ Τιῖαβ (πιθοῦ βιχαοίαγα 18 
Β.}}} βιι δδιβαησ, που ρ ἢ ΘΥΘΔΌ ἀδιμαροα ὈΥ {Π6 ταναρθθ οὗ {1π16)), 18 
80 υηάοηϊδῦϊα ονϊάθησοα τὸ {86 συ οὗ {Π6 Ὠιϊδβίοσιο δοοουηίβ, τδιοἢ 
ἀαοβοσῖθα (6 ἀϊδβοϊαίϊοη οὗὁἩ [86 “6 18} βίαϊο δηα σονοσηχηθηΐ, 8Πα 4180 
τοϊδίθ 86 οοπαυσεὺ οὗὨ Φογιβαίομ. δ 6 1ῆοθ κου ἶδ6 οοστοροσαῦθβ 
{π6 ἀεοβογρίίομ οὗ σογίδῃ νβ88618 δρᾶ ὈΥ {Π6 6018 ἴῃ ὑποὶν το σίου 
ὙΓΟΥΒἢΙρ, ὙΠΟ 18. οοπίαϊ θα ἴῃ {μ6 ΟΙα Τοϑίατηθπιί. [ἢ {Π18 ἀγοῖ δ.θ 
Β.}1] ἀϊδεϊποῖ]Υ ἰο θ6 ββϑθὴ {π6 ροϊάθῃ οδῃάϊθδίοκ, {πὸ (8416 οὗ βῆθν- 
Ὀγοδα, 10} 8. ΟΡ ὑροη ἴΐ, δηά {π6 ἰσυμηροίβ ποῖ 6 γ6 πο ἴο ῥσο- 

Ὁγ ἴΠ6 Ιοπίδπ5, νεῖ τὰ πον [Δ τ}}1}198. Ὀγ. Ομ δη ]ο τ ΤΎΔΥΘΙΒ ἴῃ Αδἷδ ΜΊΠΟΥ, Ὁ. 134. ΤῊΘ 
οὔ χίμαὶ ατοεῖκ ἱπϑογίριίοη ἰδ ὑτὶηιοὰ ἴῃ Ὦτ. (8 1πδοσὶ ρέίοποδ Απηεΐᾳαρ, ἢ. 18. πο. χχχνυὶΐ. 

1 Φοιηπὶβ Μ41.1.:9 ΟΒγοηίοοῃ, Ρ. 874. ὅς., εἰξεὰ ἴῃ Βίϑοοθ οἡ ἴδ6 Αςοῖδ, νοἱ. ἱ. Ρ. 805. 
3 ῃ ΜιΙιΙοεα υπάρείϊτηδ, οἰϊοὰ Ὁ Βαδηδρο, ΑΠΏΔ]. νοὶ]. ἱ. Ρ. 678. Βίδβοοασ, Ρ. 806. 
8 Ἤδ60Π6, Ιχίοοῃ Ηοὶ Νυγμηδσίθ, ἴοι, ἰΐ. ρασὶ 1. 90]. 648. 
4 Βίδοοϑ οὐ [86 Αοίδ, το]. 1. Ρ. 806. ᾿ 
5 Βοοδατζιὶ αθοργδαρηία ὅϑοσα, ᾿ἰὉ. ἱ, ο. 26. Ορ. ἴοπι. ἱ. οο]. δ02. Αἀάϊείομαὶ ΘΟὨ ΣΤ π- 

ἴομβ οἵ 186 ογοά Ὀ11γ οὗὨ ἐπ6 Νοῦν Τοδιδπιοηΐ, ἴγοτη δποίθηϊ οοἷῃδ δῃἃ τηθ 815, ΤΠ ΔΥ ὈΘ δ06 ἢ 
ἴῃ. “ Νυμπἱδπιαιίο ΠΙαϑιγαιίουδ οἵ ἐμ Ναιτβῖνα Ῥοσγιίοῃδ οὔ ἔμ6 'Υουν Τ᾿ ϑδίδιωοηι" ΒΥ Φ. Υ. 
ἈΚεγδη. Ϊ]οπάοῃ, 1846. ὅνο. 
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193 Οὐοάιψε εν ὁ ἐδα ϑογίρέιες σοπ γιιϑα ὧν Ουΐπς απά εααϊ5. 

οἱ ε1πλ (86 γοῦν οὗ ΦὉ1166.0 ργοϑθηίδίϊοηβ οὗ (686 δὲ γίνῃ ἴπ ἐπ 
{πιγὰ νοϊαπια οὗ [118 ψογκ. ἢ 

Ευγίμογ, {πο γὸ ἀγα οχίδηῦ ΠΌΠΊΘΤΟυΒ ΜΕΡΑΙΒ οὗ πᾶξ56 νϑηααϊθῃοά, 
βίγυοΚ ὈΥ οτάογ οὗ {πὸ Βοπιδη σθηογαὶ ΤΙ (0 νγα8 δἰϊου να γὰβ δηι- 
ῬΘΓΟσ), ἴῃ οὔθ [0 οοτηπιθηιογαῖα (ἢ6 οοπαπδϑύ οἵ Φυάφα ἀπά {πΠ6 ΒιὉ- 
γουϑίοι οὗ (86 «ονν18}} βίαία δπα ρο]γ. [π {86  Ο]οσ ηρ Γοργοβοηΐδ- 
ἴοι οὗ {π6 τϑνοσθθ οἵ οὔθ οὐ {π686 (ΑΘ 18 δηρτανθα ἔγοτη {86 
οτἰρῖπα] πηθά], ργεβογυθα ἴῃ 186 σιδὶποὺ οὗὨ (86 Βγιεϑ8ῃ Μυβουμα), 

1Π6 συπα υοΓΘα ΘΟΙΕΥΥ ἈΡΡΘΆΓΒ 88 ἃ ἀθβοϊδαίβ ἔθηγα]α βι {{1πρ' ὉΠ ΘΓ ἃ ἰγ66. 
10 αἴογαβ δὴ δα γδογάϊπανυ {Ὁ ΑἸ πιοηΐ οὐ ᾿ϑαίδῃβ ργιοῦομ, ἀο]νογοά 
δἰ ᾿θαθὶ εἰσλὲ ἀμπάγθα γοατθ Ὀδΐοτγο ---- “ δ΄ὴο δεῖπσ ἀεδοίαία ΒΗ ΑΙ,1, Β1Τ 
προη ἔλιο σγοιπά," (11. 26.) ---- 18. γγ6}} 8 ἃ βίη ΠΠπϑἰταίίου οὗὨ [ἢ 6 
Τ,δταθηϊαςομβ οὗἁὨ «γονῇ (1. 1.):- ἦ Ποιο ἀοέϊι ἐδ εἰΐν Β1Λ δοἰϊατῳ, 
{παὺ γγα8 “εἰ ὁ ροορίε) Ποιο ἴδ δὴ6 ὕεσοπιο ας α τοϊοιο ] δ᾽. ἐλαξ ισας 
φγοαέ ἀπιοηρ ἐλε παίίοπδ, ργἵήποοϑϑα αἀπιοπῦ ἐλ ργουΐποοβ, ἔοι ἐ8 κἦθ δε- 
οὐηῖθ ἐγίδμίαγῳ 1 

δ 5.0 ἴη0 Ὑιρποιίοβ ἴῃ Το]. 11. Ρῃ. 366, 367. ὙΠῸ Ὀδδὶ δηρτανίηρδ οὗ [Π6 δι᾽Ἂοῖ οἱ 
ΤΊϊαβ τὸ ἴο δ6 Ἰϑππὰ ἰη Ηδάτιιη ἢ] δ π ἃ 8 ἰγοδίΐθα, γ)6 ϑ'ρο  ἶα Τορ!ὶ Η] σοδοϊ γταϊτδηὶ, ἰη 
ΔΛτοὺυ Τιιΐίδηο Βουμθ οοπδρίςαἷδ. (]ιγα)θοιὶ, 1716, 8ϑνο.)ὴ ὙΤΐδ ἀγοῖ,, “ ΟΥ̓ ΖΊΠΔΙΙΥ δὴ αἰϊο- 
Το] ονο, ὈΥ 1Π6 ἀεοπιττιοϊίοῃ οὗ ἀδίδο δα μϑγίβ ἢ88 Ὀθοοῦ!Θ ἃ 0Ὁ88-Γ] 16... Τηο ρσοϊάθρη 
ἐγαηλροῖ, σδη ἀ]οδυοῖς, 11 01166-τυτηροῖδ, (8016 οὗ 5ῃ6 γε τοδά, δη ἃ {πνγὺ 5118} ν6856}8 γθϑιηρ᾽ 
ὮΡΟΙ ἰΐ, ΔΥῸ δοσοιηρδηϊεὰ ΟΥ̓ ἐνγοηϊγτοῦθ ραγοβ δηᾶ ἴπτοο δίδηδασγάβ, Α111} [06 ῬΘΓΒΟῚΒ 
Τοργοδοηϊθὰ δγὸ ἘΟΙΏΔηΒ. . .. . ΟΥ̓ [δ6 βίδηάανράβ, [π6 σθη [78] ΟὯΘ [428 [86 Τὐπγχαίη8 οὗ δ 
ο4..]6 δυττούηάϊηρ; ἴδ ἢ δηἃ [ἢ 5816 ΘΙ Ὀ]ΘΙῺ ἀΡΡΟΑΓΒ ἰπῃ [Π6 ΟΥΠΔΙΊ ἐδ Οἡ Θϑοΐ δἰά6 οὗἁ [16 
ἀοδίχη." (ΠΡ κι. Μαιιαη ΟΒυτοῖ ἴῃ τὴ6 ΟἰΔιδοοιη 8, μὑρ. 76, 77. Ιοπάοι, 1846.) Τα 
ἀοβιγιοιίοη οὗἩἨ Φογαβαιοπι 18 Αἰ8ο δαϊὰ ἴο Ὀ6 σοτμμηοτηογαῖθα ΌὈΥ δὴ δηοίθηϊ ᾿πδογριοη ἴο τἢ6 
ποθοῦν οὗἩ Τΐιπδ, τνο, ὈΥ ἰδ (Δ Πο γ᾽ αἰ γοοιοἢ8 δῃἃ ΘΟΌΠΒ618, ᾿ὰ βαυάποά τῃ6 ον 8ἢ 
πδιίοη δηὰ ἀοδιτογοά Ψογα δα πὶ, ἢ] οἢ δὰ ΠΟΥΟΣ Ὀδοη ἀεοδίγογθα ὈΥ̓͂ ΔΠΥ͂ ῬγΓΐποοδ ΟΥ τα 
νὶ6 θείογσο. (ΤῊΪ5 δϑβοιπίοη, πονονοῦ, 18 ΘΟΠΌΏΑΓΥ (0 ΠἰβίοΥ 68] {τ ; (ΟΥ ῬΟΙΩΡΘΥ͂ 
οσὐπαπογοὰ (π6 ΗοΙγ ΟΙ᾽γ.) ὙΠῸ [Ὁ] ον 18 186 ἱπβοσιριοη δ] πἀρὰ ἴο : --- 

ΙΜΡ. ΤΙΤΟ. ΟΕ ΒΑΒΙ. ὉΓΝῚ. ΝΕΒΡΑΒΙΑΝΙ. Ἐ. 
ΨΕΒΡΑΒΙΑΝΟ. Αὐτ. ῬΡΟΝΊΙΕΙΟΙ. ΜΑΧΙΜΟ. 
ΤΕΙΒ. ΡΟΤ. Χ. ΜΡ’. ΧΙ. ΟΟ5. ΥἼΠΙ. Ρ. Ρ. 

ΡΕΙΝΟΙΡΙ, 800. 8. Ρ. Οο. ΕΒ. 
οὔοῦ. ΡΗΕΖΟΚΡΤΙΒ. ΡΑΤΕΙΒ. ΟΟΝΒΙΙΒΟΌΕ. ΕΤ. 
ΑΥΒΡΙΟΙΝ. ΟΘΈΝΤΕΜ. σ᾽ ὈΖΌΒΟΜ. ΘΟΜΠΙΤ. ἘΤ. 
ΌΕΒΕΜ. ΗΙΒΕΒΟΒΘΟΙΥΜΑΜ. ΟΜΝΙΒΌΞ. ΑΝΤΕῈ 58Ε. 

ὈύσΙΒῦϑδ. ΒΕΟΙΒῦΒ. ΟΕΝΤΙΒΌΒΟΥΕΒ. ΑΥὙὙΤΤ. ἘΒΌΘΤΕΑ. 
ΡΕΤΙΤΑΜ. ΑἹΤ. ΟΜΝΙΝΟ. ἹΝΤΕΝΤΑΤΑΜ, ὈΕΓΕΥΙΤ. 

Ιν ἰδ, Ποουοῦ, ὈΓΟΡΟΥ ἴ0 Το], παῖ δοπια ἀουδὶβ αν Ὀθοη Θϑηϊοτγίδὶ πο σο ΘΗ ΠΚ 
1:6 σοπυ ΠΟΘ 688 οὗὨ [ἢ 8 ἰπβογρίίοη. ὙΤΠ6 αἰ] μοηΐ δηϊαυδγυ, στυῖον (Ὸπι τ θοπι γὸ ἢδνθ 
ςορίαα 10) δοκηον]θάρεοβ ἴπαὶ ἰξ ἰ8 ποῦ Κηυνη ΠΟΓΘ 1018 Ἰηδογριίοη βίοοᾶ ; δπὰ [δαὶ 
ΟΜ σοῦ 15 οὗἉ ορὶπίοη, {πὲ ἰδ νγα8 16 ἱπνοπτίοη οὗ Οπυΐγίο Ῥαπνϊ πο. 866 Οτυϊοτῦὶ [Π5ογ]ρ- 
ἤοποη Απίᾳας, ἴοπι. ἰ. Ρ. σοχ]ν, Ὠο. δ. δηὰ ατομον 88 Τ᾽ βΒοδδῦσυβ ΛΔητ αυϊδίαπι Βοπιδ» 
Βαγαπ, ὕοπι. 1}. Ρ. 11]. 
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7 ψου]ά ποὺ δανθ Ὀθθη ἀμ ἤου ἰο ἀἤάιιοα ἢστηθγουβ Δα) 1 οη δ] ἔοδ- 
Εἰτλοπἶ68 ἔγουῃη πη614]8 δῃ Ἰπδογὶ μι] οηδ, τ οἢ ἤαγθ Ὀ6θη οο]] οἰ δα θᾶ 
ἀοβουι θοα ὈΥ νϑγίοιιβ ἰθαγμθα τηοάθγῃ ἔσαυθ σα, το πᾶν οχρίογοά 
ατθοςθ ἀπά Αβὶα Μίπογ; θυΐ {Ππ6 ἰδμσίῃ ἰο τ ΒΙΟὮ 1818 οπαρίον 88 α]- 
ΓΟΔΥ ὩΠΘΥΟΙΟΔΌΪΥ οχίθηαοα [οτὈ] 46 [Π6 ργοάἀποίζοη οὗἉ γΙΒΟΥ ον  ἄθηοθδ 
οὗ {818 ἜἸδο τος ΠΌΠΚΕΣ ἰθδϑ πο πῖ68 Τπλη {Ππ686 10 18 ̓ πηροΒ810]6 ἴο Ὀτὶηρ 
ἴογῦ {πΠ6 ΟΥ̓ΘΟΙ ΗΠ οὗ δηγ ἔδοϊ σϑθοοσάθα 1 ἢἰβίογυ, -- ουθη οὗ {Π6 1τὰ- 
Ρογίδπί ἰγδηβαοίομβ ΜΠΙΟΝ ἤανα ἰακοη Π]Δ66 ἴῃ ΟἿἿΤ Οὐ ἀΔΥ8 οἡ {86 
εοπίποπξ οὗ ΕΌΓΟΡΟ, δηᾶ ἴἤο τ ποῖ (Π 6 ΒΡ 8ἢ παί!οη ἢδ8 Ὀ66η ἃ ρΑΣΊΥ. 
Ὑοἵ, ποι  μδίδπάϊησ [18 οἱουα οὗἨ τυ ΓΠ6 8868, τηοάθση 188Ώ.46]8 ἤαγθ 
αἴ ττηοα {Παὐ (ἢ 6 ἔδοίβ τοϊαύβα ἴῃ [Π6 βου ρίυτοβ οὔ {π6 Νενν Τοβίαμηθηϊ 
ΠΟΥ͂ΘΡ ὨΔΡροποῦ; {παὶ 6808 (Ἶ τῖϑὺ τγᾶϑ ἃ τι τ Πο]ορῖσαὶ οπασγδοῖοσ ", δπᾶ 
{παῖ {π6 ἔουΣ (ἀο8ρ6 18 8.6 πιθΓα ΓΑ ὈΓΙ ΘΔ (ΟΠ 8 δΔηα Τοπηδποοθ. ὙΠ ὮΝ 88 
τηῦοῖ σας τ ΔΥ Ὁ Ὀ6 βεϊα {παῦ {Π6 ἤτϑί ΝΆροϊθοι Βιιομαραγίθ, ψ ἢ ο86 
ΔΙΊ ΟΠ ΤΌΣ ΠΙΆΠΥ γὙΘΑΓΒ ἀἰδί τ θοα (Π6 ροδοα οὗ ἔισορα (πα ὙΠΟΒ6 
ΤΠΘΙΩΟΤΥ ΠΟΙ Πι68 ἴο Ὀ6 ΤΌΠΑΪΥ ΘΠ ΘΡΙΒῃ θα ὈΥ͂ τα] η8 1 ΕὙΆΠΟΘ), 18 ἃ 
ΠΥ (ΠΟ]ΟρΊοΑ] Ῥούθοη ὙΠῸ ΠΕΟΥΟΡ 8 ΔΗΥ͂ ΓΘ] οχἰβίθμοθ. ΕῸΣ {6 
δνοηΐβ οὗ 8 σΆΥΘοΥ 8ΓΘ ΓΘοογ θα ἴῃ ἃ ναγι εν οὐἩ ἀοουτηθηΐβ, ρυγρογί- 
ἴηρ ἴο 6 ᾿ἰδϑαρα Ὦγ {π6 αἰεγοηῦ σονεσητηθηΐβ οὔ Εαγορο, τ μος πᾶνθ 
θδθη φαυοίαα οΥ Δ)] υἀδα ἴἰο ὈΥ νϑγῖοιιβ ἀδιν δηὰ ρου οαϊσα] Ἰουγηαἷβ, ἃ8 
ψ06}1} 88 ΕΥ̓͂ σΟΠΙΟΙΩΡΟΥΆΤΥ ἢΙβίυγληθ, ὙΠῸ μγοίοεβ ἴὸ σϑοογὰ [ἢ6 
ἐγαηεβδοίϊοπβ οὗ {π6 ργοβεηΐ οοηίαγνυ ; δηᾶ {ΠΟΥ 8.6 8150 ρογροίαδίοα, 
Όγ βἰγαοίυγτοβ 5 ἀπά τρια λ]8 Ὁ, ἡ πος ἢ παν Ὀαθη δχθουίοα ἴῃ οσγᾶθσ ἰὸ 
ΘΟΙητλοπηοσγαίθ ῬΑΥ ΟΌΪΑΡ υἹούοσι 68 ΟΣ ΟἴΠΟΥ ὑγζι ΠΒΔΟΙΙΟΏ8. 

ΟΗΑΡ. ΤΥ. 
ΤΗΝ ὈΤΨΙΝΕ ΑΥΤΗΟΒΙ͂ΤΥ ΟΕ ΤῊΞ ΒΟΕΙΡΤΌΒΕΒ, 

ΒΕΟΤ. 1. 

ῬΗΒΙΙΜΙΝΔΕΥ ΟΒΒΕΕΒΥΑΤΙΟΝΒ. 

1. ΤῊΕ ρῥγϑοράϊηρ Καοές Βανα βῃονη ἰμαὺ (Π6 πυϊίοσβ οὗ [86 ΟἹά δῃὰ 
Νον Τοβίδπηθηΐθ Το γα τη 6ῃ ΟὗὨ {π6 αἰπιοδί Ἰη ΟΡ, ἀπά ἔα] Β18.- 

1 ΤΏ δϑδβοσιίΐοῃ δῦονο αἰϊυδοά ἰὸ ψγδϑ ἰδκεη, νιμουΐ δοκηον]οαρτηθης, ἔγοπι Ψ ΟΪΠΘΥ͂, 
ἭὮΟ γβὲ τηδὰθ ἰξ ἐδ ([Π6 οἷοβο οὗ ἢΐ8 “ Ἐπί οἵ ΕἸΏΡΙΓοβ, δπὰ ψῆῸ γ͵δ8 γοδλιϊθὰ ὈΥ͂ [86 
Βον. Ῥοΐοσ Βονοσίδ, ἰῃ 8 Ἰοασηθά υοϊαπιθ δε ἰοὰ “ ΟἸγ δι ϊδηΐ  Ὑιηἀϊοαῖοά, ἰπ ἃ δαγῖθδ οὗ 
1,οἰίετα δά ἀγοδδβοὰ ἰο ΜΎ. ψΟΪΏΕΥ, ἰπ ΔηΒυγοῦ [0 ἰδ ΒΟΟΚ οδ]] δὰ “ Βαυϊηδ.᾽ " ϑνο. Ἰωοπάοῃ, 
1800{. ΤΉ ΐδ ἴ6 ΟὨΪΥ͂ ΟὨΘ ἰηβίδηςθ, οπΐ οὗἨἁ ἸηΔηΥ, (δδὲ τὶ χοῦ Ὀ6 δἀἀυςαὰ, οὗἨἁ [6 ἴο14] ἀσδιϊ- 
ταἰϊίοη ΟΥ̓ σαπάοαυγ ἴῃ ἰδ6 Ορροβογβ οἵἨ γονοϊδιίοπ, το οοπίϊπυθ ἴο γΘ- δββοσί [86 Ἰοῃρ-δ'Π 06 
ταδιϊοὰ ἔμΙβομοοάδ οἵ ἴοστμογ ἰηβά 68, 88 1 [ΠπῸΥ δὰ πόνοῦ Ὀαΐογο Ὀθθη δηβινογεά. 

5. Βηςὶ ἰδ ἴπΠ6 Ῥδίοσϊοο Βυίάχο οὐοὸῦ ἴ᾽6 σίνος ΤἝδιωθβ, ἩΒΙΟἢ 18 δαϊά ἴ0 ΘΟ ΘΔ ΟΥΘῖΘ 
ὅΠ6 Υἱοείουυ οἵ ΥΥ δίοσίοο, οὐϊδιηθα ΒΥ Βεί εἰδὴ ῥσονγθββ, ἰπ 1815, οὐδ ἴμ6 ἴοσοοθ οἵ Βυοῃδ» 
Ῥαγίθ. ϑ'ποῖὶ δἷδο ἰδ ἴῃ6 τ ατρῆαὶ οοϊαπιη, ογοοϊθᾶ ἴῃ ([ῃ6 ῬΊδοθ απαδπηιο, ἂὲ Ῥατῖβ, ἴο 
ΘοΟΙτηοηογαῖα 1Π|6 νἱεϊοτγίοα οὗ [π6 ΕὙΘΠΟΝ ΔΙΙΓΩΥ͂ ἰπ ΟΟΣΤΏΒΗΥ, ἰῃ 180δ, δηὰ δίς, δεσογαϊηρ 
ἴο 8 1δεΐῃ ἱπβοσίρείοη οπχτανθὰ τπογθοη, 8 οοτηροδοὰ οὗὨ (δ6 ὈΓΔ65 σΔῃηοη οοηαυογοὰ [ῸΠῚ 
1Π6 ΠΣ ἀπτηε ἃ. Πδιηραίζη οὗ [ἴγϑο τη ῃ 18. 

8. ΟΥ̓ ἐπα ἀσβογριίοη ἃγὸ τἢ6 “ Ἦ δἵουΐοο Μϑάβ18," ἀἰβισί δυϊοα ὈΥ͂ οΥἀ6Γ οὗ ρα. δηηοηϊ, 
διὰ δἱ ἴπ0 οσρϑῆδο οὗ ἰ86 Βυϊεῖὶδὰ πδίϊοη, ἴο 1.6 Ππδίτου 8 ζοηογαὶ, δη ἃ (86 Ὀγάνο οδῆτοΥ5 
δηὰ δ0] ἀΐογβ ὙΠῸ τοῦθ δῇ ἴῃ [86 τἸηθΙηογβ Ὁ ]6 δαίι]ο οὗἨ Ἧ δἰδσῖοο ; επὰ δἰδὸ ἴἰ86 68" 
ἘΠ] βοσγίοβ οἵ πιο 4158 βισιοῖς πηᾶογ [πα αἰτοςσιίοη οὗὨ λίγ. Μυάϊο, ἴο σοιηπχοιμυγαῖθ ἴμ6 δοΒίονθ- 
Ἰηθπίβ οὗἩἨ [6 ΒΓΔ ΔΙΓΙΩΥ; ἴ0 ὙΒΙΟΝ ΙΩΔῪ 6 δαάοα ἴῃ6 ΟΥ πο Μοάαϊβ, ἀϊδιγ μα θα 
διηοης [00 ὈΓΑΥΘ ΟΠΘΟΓα ἀπὰ δβοϊἀΐεῖβ δηραρσεά ἴῃ Γπ6 ΟΥπλθδη σδιηραῖζι οἵ 1854--56, δπᾶ 
Αθὸ [ὴ6 βογίθβ οὔ ἘΥΘΠΟΣ τηθάδὶα, ἀ80.8}}7 ς4]]16ὰ 16 Νααροίδοη τηϑάδἹβ, ἐχϑειιθα ἴον ἴδθ 
ῬύΓγροΘΟ οὗ σομμομηογαίίηρ [Π6 ΔΟΒοΥ οι ἢ 5 οὗ {116 ΕἼΘΠΟΙ ΔΙ 108. 

οἕ 
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ἰογίδηβ, 81.088 τ] 08 ἀγὸ θη 164 ἴο ἐπ ἐ]]6δὺ ὅπα τοβὲ πηρ]]οἱς 
οὐϑαϊθ, Βαΐ βῖποθ δὴ βοῃθϑϑέ Δ ἸΏΔΥ ρΟΒΒΙ ὈΪΥ τηϊβίβκο, --- ποὲ ἱπάοοά 
ἴῃ ἔδοίβ ψ ΒΟ ἢς δἥστωβ ἴο Ὀ6 ἔτὰθ Ὁροὰ ΐ8 οσσῃ Καοπ]οᾶρα, θαΐ ἴῃ 
Ἰπέθγθποθβ ἔγοτα ἰμοβθ ἔλοίβ, ἴῃ ργθοθρίβ δπᾶ ἀοούγ 8, ΟΥ ἴῃ ἀ 6] νϑγηρ, 
[88 Βοηπχθηίβ οὗ οἰοχθϑ, ---- ᾿ἴ τπτ6 σὴ ὌΣρΘ ποίβιῃρ τοσα ἴῃ Ρ6 8} οἵ 
{Π|6886 Ὑτῖῦοτβ, ὑΠ6 1 δας ΠΟΥ νν1}} θ6. ΟὨ]ν πθδη. δοπιθυίηρ ἔασύμοῦ 
18 γϑα ἶβιίθ, Ὀ651468 ἃ Ρίοιιβ 1168 δὰ ἃ ταϊπα ρυγ 64 ἔγοῃι ραβϑίοῃ δᾶ 
ῬΓΘ) 166, 1η ΟΥΘΓ ο αἸ8}}Ἐ } ἤθτὰ ο Ὀ6 ἔσο 6 8 οὗ ἃ γευβϑίδοη ἔγοῃι 
(ἀοά, παρόν, {86 ἱπηραγίϊηρ, δος ἃ ἄσργοο οὗ ἀἰγιης δββιβίβησο, ἰῃ- 
ἤυθηςθ, ΟΥ συ!άδῃοθ, 88 Βῃοι"] ΘΏΔΌ]6 ἐπ6 δυΐμογβ οὗ [86 ϑογιρίῃγοϑ ἴο 
Θοτατηηϊοϑία στο] ρίουβ Κπου θῆρα ἰο Οἴμοσθ, τι που ΟΥΤΟΥ ΟΥ̓ τηϊβία Κα, 
ΜΠΘΙΠ6Ρ [86 Βυρ]θοίβ οὗ βυοἢ ΘΟτηπλπΙσαίοηΒ ἼΤ ΓΘ ἐΠῖπρδ μ6ῃ 1πὰ- 
τηθαϊαίο νυ τουθϑὶ θα ἴο (ῃοδ6 στὸ ἀθοϊαγθα ἐπ 6πὶ, οΥὁἩ ἐπ] ηρΒ πὶ Ἡ ΒΙΘὮ 
ΤΠΘΥ σοῦ Ὀοΐοτο δοαυδίπίθα, ποι ἀἰνηθ συϊάθηοθ 18 ΠΟῪ φϑηθγα 
Ἰουτηθα ΓΝΒΡΙΒΑΤΙΟΝ, 

11. Τμαὶ 1[π6 δου ρίυγοβ γοσα δούυ δ! ν αἰοϊαίοα ὈΥ ̓ πβρίγαίοη, τηϑΥ 
"»ὲ οοποϊυαοα οί ἔγουι [8 ἘΕΑΒΟΝΑΒΙΕΝΕΒΒ δπα ἤτοι Π6 ΝΕΟΕΒΒΙΤΥ 
οὗ {86 {δίηρ. 

1. “Τὸ 38 ΒΒΑΒΟΝΑΒΙῈΕ {Πα [Π6 ΒΘ ἰπηθηἐβ δηα ἀοσίγ!ηο8, ἀον.]οροῖ 
ἴῃ {Π6 δογίρίυγαοβ, βου α Ὀ6 βιισσρδίθα ἴο {Π6 πηϊπᾶϑ οὐ {μ6 τυιύοσθ ΕΥ 
[86 Θαργοιηθ Βοῖηρ ᾿ἰπι861, ΏΘΥ τοϊαίθ ὈΥΣΠΟΙΡΆΠῪ ἴο πλλξίογβ, Θ0η- 
σογμἱηρ᾽ νν ΒΙΟἢ [Π6 Θοταμαυπἰοϑίηρ᾽ Οὗ 1 γτπδ οι ἰ0 πη6 ἢ ἰδ ν᾽ οὐἢυ οὗ 
οὐ; δηὰ {86 πόσο πηροτγίδηῦ [Π6 Ιηἰοττηδίϊο. οομηχηπηϊοιίοα, τῃ6 
ΓΔΟΤΘ 1 18 οδ]ου]αίοθα ἴὸ ἱταργοθθ τη Κὶ πα, 0 Ῥγθβοσν ἔγοιῃ τιογαὶ 
ΘΥΓΟΓ, ἴο βιϊταἰαία ἴο ἈΟΙ Ώ688, ἰοὸ ρσαΐϊάθ ἴο Παρρίμθεβ; ἴ8π6 ΠΊΟΥΘ τϑᾶ- 
ΒΟΠΑΌΪ6 18 ἰὉ ἴο οχρθϑοῦ {πα (ἀοα Βμου]α τηδῖκο ἴπ6 δοτηπηαηϊοδίίοη ἔγθα 
ἔγοπλ ΘΥΘΥῪ δαπηϊχίαγα οὗ γἰβὶς οὗ θστοσ. [παθ66, (86 ποίϊοῃ οὗ Ἰηδρῖγα- 
ομ ΘηΐοΥΒ ΘββθηΠ18}}0Υ Ἰη[0 ΟἿΓ 4685 οὗ 84 τονοίφοῃ ἴτοιῃ Οαοάᾶ; 8οὸ 
τπαΐ, ἰο ἀθηγ πρὶ γαϊίοῃ 18 τι πἰδιηουηΐ ἰο Δ γα ηρ μα ΤΠ6γα 'ἴ8 ΠῸ 
Του ]αίίοη ; δηα ἰο ἀουδὺ {π6 ῬΟΒΒΙ ΠΥ ΟΥ̓Ὠ ᾿πβρ᾽γαίοη, 18 ἴο ΟἈ}} ἴῃ 
ηυοϑίοη (86 οχἰβίθμοο οὗ αοὰ. ἀπά ψΒΥ ββου]ὰ ἱηβριγαίοη ὑ6 ἀ6- 
πο [8 τβδὴ ουἱΐ οὗ {μ6 γϑδοῦ οὗ Ἀἴτὰ το ογθαίθὰ ἢ ἢ Ηδβδ8 6, 
ὙΠῸ σαγα ἴο τηϑη [ιἷ8 1Ἰπέθ!]θοῖ, μῸ πβθϑηβ οὗ δϑη]δγσίηρ οὐ 1} πη] δ] ηρ; 
(δῦ 16] 6οὐ}"} Απὰά 18 1Ὁ θαγομά 818 ΡΟΣ ἴο 1] αμαϊηϑίο δηά Ἰη ογίη, 
ἴῃ 8Π ΘΒΡΘΟΙΑΪ ΤΩΔΠΏΘΓ, [86 1ῃ06]]6οίβ οὗ βοῦηθ οσβοβθη ἱπαάὶν! νι 18, ---- ΟΥ 
ΘΟΠΕΓΑΓΥ [0 8 τγιϑάομμῃ 0 Ῥγαβοσυθ ὑπθπὶ ἔτοῸπὰ ΘΥΓΟΓ, ν ἤ6η (Π6 Ὺ σοτη- 
τυ ηϊσαίο ἴἤο ΟΥΠΟΥΒ, ΟἸΓΠΘΥ ΟΓΆΠΥ οὐ ὈΥ τεϊηρ, {πὸ Κπον]θᾶρα [6 
τρᾶτίοα ἰο ἐΠ6πι, ποῦ τη ΓΟ ΪΥ ἔον ὑποῖν οσσῃ Ὀθηοῆί, Ὀαΐ ἴον ὑπαὶ οὗ {86 

. ΜΟΙ αὖ ἴασρο, ἴῃ 411 σ'ϑῃ ΓΑ 0.8 ὃ 
2. ““Βυΐ, [τ πον, ἸΠΒρΊ γα 0 18 ΝΕΟΕΒΒΑΒΥ. Τὴ ΠΘΟΟΒΒΙΥ οὐ τονθ- 

Ἰαύϊοη 88 δἰγοδάν θθθῃ βῆοόσνῃ, ΤΌχὰ {Π6 οΘοπουγτοιῦ ΘΒ τηομν οὗ [λοίδ, 
ΘΧΡΟΥΙ6ΠΟΘ, 8ηι] ΠἰΒύοΥΥ 1Ὲ ΘΥΘΙῪ ἀρ6, ΟὗἨ γΠΙΟΔ γγχα ΒΑΘ ΔΠΥ δυϊῃθηΐο 
ϑοοοιηΐβ᾽; δηὰ ἴῃ6 βϑῆλθ γϑαϑοῃὶηρ δηα ἔδοίβ ββίβ Ὁ} 18} {Π6 ὩθοθβδῖιΥ 
ΟΥ̓ ᾿πβρ᾽γδϊίοῃ ; {μαὺ 18, “ (δῦ {π6 ἰθϑοουθ ἡ ἘῸ ὙΓΘΓΘ ΘΟΙΠΤΩΙΒΒΙΟΠΘα ἴο 
παρασὺ 1818 τανϑ ίοη, δηα ἴο Θοηδίρ ἰΐ8 ἀοοίτ 68 ἴο 80} Γθοογ8 88 
ταὶρὐ ΓΕ ΒΓΠΥ Βαπα {6 ἀοτη ἰο Ῥοβίοσιγ, Βῃου]α παν {μον δ υ]- 
[1658 ἱπγουσβουῦ {Π6Ὶ]Γ Ο]6 ἰΔ8κ 8ὸ συ θα δηα συλγοα ὈΥ 1Π6 ἴῃ- 
ἤυθηοθθ οὗ {π6 Ὠινὶπα ϑρὶτῖῦ οἡ {πο ὶγ τη 48, 88 ἴο βυσροοί ἴο [δι 

} 3.6 ῬΡ. 8--.. δ. διρΓὰ. 
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ΔΠ] οββϑη αὶ δηα ἀρρτορτγίδίθ ἐγ (848 οοηποοίοα τ (86 Β0)6οίβ ἰο 
ὙΥΒΙΟὮ {Π6 το νοϊδίϊοι οχίθῃ 64), δηα [0 ᾿γδβοῦνο βοτὰ ἔγομλ 4]1 οστοσ. 

ἼΒ6 ΠΘΟΘΒΒΙΟΥ͂ οὗ ᾿ῃΒρ᾽ δος 18 [γον ουϊάθηῦ: 
(1.) Ετοιι {86 ἔδοί, παὶ “ {Π6 φιεδ)εοίβ οἵ δογιρύυσο γθηᾶον Ἰηβρῖγα- 

ὈΟΏ ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ ; [ὉΓ ΒΟΠ16 ραδὺ δοίβ γσγοοοσαρα 1 {86 ΒΙΡ]6 οουἹὰ ποῖ 
Ῥοβδῖ]Υ πᾶν θθθη Κηόνῃ 1 οὐ δα πού τουθαὶ θα {μι θμλ. 

(2.) “Μδηὴγ {πἰηρθ ἀγὸ ἔποσο σοοοσα θα 88 δχΐυσθ, ἰμαΐ 18, 8.6 ὑγθ- 
ἀἰοίοα, τ ῃΐοι οὐ αδἰομο οουἹᾶ ἔογοίκηον δηᾶ [ογοίθ}], τοῦ, ποϊπιἢ- 
ΒΊΔΠΟΙηρ, δῆλα ἴ0 ρ888, 8π4 πβῖοῃ, ἐμπογοῖοσο,  γο ἰοσούο ἃ ὉΠΔ ΘΓ 
ἀὐνιπο ᾿πβρΊ γδ οη. 

(3.) “ διμοι [Ὠ]ΏΡΒ ἀρΆΪΏ 816 ἴᾺγ δῦουβ Ὠυτηδη σΘρΔΟΙΥ, δηα οου]Ἱά 
ΠΘΥ͂ΘΥ ἕδνα Ὀ66η ἀἸἰβοονογοα ὈΥ τλθὴ ; [Π686, ἐπογοίογο, ταδὶ ἤν Ῥ66Ὲ 
ἀ6] Ἰνογθα ὈΥ αἰγὶηα ᾿πΒρ ΓΑ ΟΠ. 

(4.) “ὙΠῸ δυϊπογιαὐϊνα ἰδησυάσα οὗ δοιιρίαγο, ἴοο, ἀγρθβ ἐπ 
ἩΘΟΘΒΒΙΟΥ ΟΥ̓ ̓ πϑρὶγαύϊομ, δα ϊηρ ἴπ6 σου οὶ υ οὐ 86 τγιίοσβ. ΤΟΥ 
ῬΓΌΡΟΒβ6 ὑπῖηρ8, Ποῖ 8ἃ8 τηϑίοτβ [ῸΓ σομβι ἀογαίίομ, Ὀυΐὺ ἴῸΥ δαἀορίϊοιῃ : {Π6Ὺ 
ἀο ποὺ ἰθανβ 118 {Π|π αἰτογηδίϊνα οὗ γϑοϑὶ γἱηρ' ΟΥ τε)θοίίηρ : 16 ν ἀο ποῖ 
ΡῬγδϑθηῦ ὃ8 ΜΠ} {Π6 1. ον {πουρῃΐθ, θαὺ Θχοϊδια, 7Τλι δαϊίδ ἐμ 1 υγά, 
αῃὰ οα ἰπαῦ στουπα ἀδιμδηα ον δββοηῖ. ΤΈΘΥ τηυβί, ἐμογοίογθ, οὗ 
ΠΘΟΘΒΒΙΥ, ΒΡΘΑΚ δηὰ ὙΥ6 88 ἰΒ6Ὺ Ὑ6Γ6 ἱπβρίγοα Ὀγ (86 Ηοὶγ ϑριγι, 
ΟΥ Ὀ6 ἱπηροδβίοτχϑ ; 5 δηᾷ {Π6 Ἰαβδῦ βῃρροβι(οι 18 ργθοϊ θα Ὀγ [86 ἔμοίϑ 
Δ ΓΟΑΒΟΠΙΠρ8 ὙΒΙΟΝ ἤαγνο Ὀ6Θὴ βίδίθα ἴῃ [86 ργϑοθαϊπρ' ρᾶρ68. 

111. Αὄ8 (86 νειΐοσβ οὐ [Π6 βου ρίυγοθ ργοΐδθββ ἴο Βδυθ {891 ἀοοί 6 
ἔγομπι (ἀοά, 8ο 1 οουϊα πο Ὀ6 186 ᾿Ἰπυθηίοπ οὗ Π6Ώ. 

1. Πὶ εομμα ΝΟΤ δὲ ἐδ σοπέτίσαποο 00 πιὶοϊκοα πιεπ. 
Ηδὰ ἐλεν Ἱπυθηίϑα α σο]ρίου, {μ6 γ σχουἹὰ ἀπαυθβιοπδυΥ ἤδνθ τηδα8 

16 ΙΏΟΓΘ ΤἈΥΟΏΓΘΌΪΟ ἰο ἐμοὶγ οὐ ἱπο οὶ Δ 018, ΡΑΒΒίΟηΒ, δηα δρρμεοίϊθ8: 
{Π6Υ σου]ᾶ πού παν ἔοι (ογοα {διδοῖ ν 8, οὐ ἰαἱα {ποηλβαῖνθϑ ἀπά δον βυο ἢ 
ΤΏΟΓΆΪ τοδίγαὶΐβ 88 ΔΓ ροβϑα Ὀγ {μ6 Β1Ρ16, ποι Πο. πσου]ὰ ΠΠΘῪ πᾶν 
ἀδπουπορά βθ0}} ἐγομθηάουβ ᾿υαρτηθηΐθ ἀραϊπϑῦ [86 601} νγαυβ ν᾽ ΒΙΟᾺ 
ΤΠΒΥ ὈΓΘΙῸΣ δηᾶ ἴον: πῈὺ που]ὰ ποὺ μάνα οομβυ]ίοα 80 δη γον {860 
Βομοὺν οὗ αοά, ἀπά [πὸ τορυϊδίϊοπ οὗ ρἱοῖγ, νἱσίαθ, διὰ ἀρθοδον διϑ 
{6 δοτρίαγοβ ἀο; μυΐ {Π6 Ὺ πουἹὰ ᾶνα ἐμῇ 186 στ ο]6 ἈΡΎΘΟΔΟΪΥ 
ἴο {ποῖὶγ οι ουἱ] παίυτο, τῖβθδ, δηα ἀθϑῖγοβ [παρρᾶ, 1ἐ τὰ οου]ὰ 
ΒΊΡΡΟΒΘ ἐβϑῖα ὕἤο 6 οβρδ016 οἵ {818 (τ ῖοι γοῦ 18 ἴο τρβκθ ἔμθπὶ δοΐ 
ΘΟΠΙΓΑΓΥ ἰο παί! 6), γὙ1ὸ οδῃηοῦ ᾿πηλσηθ {μαῦ ἰΠ6Υ ΒΒου ἃ βδογιῆοβ 4}]} 
{Π6Ὶ του] αν ἱπίογοϑίβ δῃᾶ ργοβρθοίβ, δπα δυθῃ {πον 11γ68, ἴοσ (86 
88 Κθ οὗ [π6 ΒΙδ16. Πα δναγ μαα τηϑθη δοὺ βιιοῖ ἃ μασγί, οοηίγινβ (Π6 
στοδίαϑι ρσοοά, βυγ ἀπά α16 [0 δάνδῃοθ 11 

2. Ἐφιαϊίῳ ευἱάοπέ ἐξ τί, ἐμαΐ ἐλε Βὲδία οομϊά ΝΟΥ δὲ ἐδιε εοπίγίσαποο Οὗ 
θοοά πιθη. : 

ΤΒΟ βαρροδίίου ἱπνοῖνθβ ἐπ6πὶ ἴῃ ἃ συ ρ γί ΟΕ] Υ ἱποοπβιβίθηῦ ν] ἢ 
{Ποὶγ ὁμαγαοίοσ. ΤΠΘΥ βρθακ ἰῃ [Π6 πᾶπιο οὗ αοὰ, δῃα [Π 6} ῥγοΐδββ ἴο 
Πᾶνα τοοοϊνοα {πον ἀοοίχίπο ἤοσ μὰ, ΝΟΥ 1 1τὖ γγὰβ Οἰ ΠΟΥ 86, δῃᾶ 
ΠΟΥ ἼΤΘΓΘ ΘΟΠΒΟΪΟΏΒ οὗ ἃ ἔὈγρΟὙΥ, ὙΠ6Υ ταυβύ Ὀ6 {π6 στοδβοϑῦ ᾿Ἱπῃροβύογϑ 
π [6 τψοῦ]ά, τ οι ἰδ 80 ἀΙΓΘΟΠΥ ΘΟὨΓΑΓΎ ἰὸ 8}} νἱγίῃθ δἀπὰ μομποβίν, 
{μα 1ξ σα Ὡθυοῦ 6 ἱπιραΐοα ὑο ΒΗΥ͂ πιδῃ ΜὙ0 ὑγΌ Υ ἄδβοσνθθ [Π6 ΠπδΠ16 

} (ΟΥ̓ θοδτο᾿ β ΤΠΘΟΪορίοα] 1,ϑοΐαγοδ, ἢ. 188. “ “Σ 
3 Ὧγ, Ὁ. ΟτοκοιγΒ 1οἰΐοτϑ οὐ [πΠ6 Ενίάοηςοδ οἵ ἴ80 Ομτδείδη Βο] σΊοη, γοὶ. ἴ. ΡΡ. 264. 

“Φ26θ. 
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οἵ σοοά. (Οὐὐπβοαυθηῦ, τ[ῃ6 ΒΙΡ]6 τηυϑὲ Ὀ6 ἰμ6 ποζγὰ οὗ αοά, ΙΚ- 
ΒΡΙΒΕῸ ὈΥ Πἰηιἷ, αηὰ {λ8 σίνγοη [0 Πηδη. 

1Υ. δ΄ῖποβ (88 6158} πᾶ ΟἸγιβδη ϑουϊρίαγοβ ὑγοΐθϑα ἰο θ6 ρίνϑῃ 
ΒΥ ἱπβρίγαίδοη οὗ αοἄ, δὰ παν Ὀθθη σϑοορῃϊθθα 88 βυοῇ ἴῃ ΘΥΘΙῪ ἀρθ 5 
(οὶ ἴῃ 1.861 18 Ὡ0 πλθδὴ ρχοθαμπιρῦνο ἀρυσηθηὶ {πα [ΠΘΥ̓ ΔΓΘ αἰ νη ον 
ἸηΒρίγοα τυ ηρ8), δηα β'πο6 αἷδο [86 γθ ἤδύθ Ὀθ6 ἢ ἸΏΘΔΏΥ πη ροβίογβ ἴῺ 
ἐΠ6 σοῦ], το μάνα ρσοϊθηαθα ἰο Ὀ6 ΑΙΝΙΠΟΙΥ ἸΠΒΡΙΓΘα, 1 18 ὨΘΟΘΒΒΑΥΎ 
ἐμὲ {86 δαΐμοτβ οὗἨ [86 τουϑἰδίϊοη οομίαιπϑα ἴῃ (ῃ6 ΒΙ1Ρ0]6 βιου]ά ργο- 
ἄμο6 Βα βέδοίογυ δνϊάθησθβϑ οὗ {Πρὶν ἀϊνῖπθ ταϊδδῖοθ. ἢ μδὺ {6 γα 
116 ονιάθποοθ ὙΠ ΝΟ ἢ ΘΥΘΣΥ ταϊομαὶ ογοαίαγθ ουρσῶΐ ὑο Ὀ6 ρογ- 
ἔθου νυ βα δῆοα ἢ 

ΤῊδ ἱπυροχίβηϊ αυοδίϊοι δατα8 οΟὗἁὨ 8 ΟἶΘΆΓ δηα ἀθοβῖνθ δηβτοτ; 
ἔογ, 88 {π6 δχϊβίθῃοα οὗ ΔΠΥ ροῦν ῦ 18 ἀδιγοπβίγαί οα ὈΥ 18 Ορδγαίίοῃβ, 
Β0 [86 ροδβεββίοῃ οὗ δυρεγηαΐμγαὶ ἀποιοίεασο 18 Θϑἰ Δ ΠΙΒῃ6α ὕγ ἢ 6 Ρ6Γ- 
ἔουτωᾶμοθ οὗ ϑιρογπαΐμτγαῖ τοογἧδ, ΟΥ̓ΤΑΙΤΆΘΙΘΒ; ΟΥ̓ ἃ8 δὴ δοαπαϊηΐδηοα 
ὙΠ ΔῺΥ Ἰδησυδρα 18 τηδηϊθβιθα ὈΥ͂ Ερϑδκιηρ 10 1 Ργορτγιεῖν δηθὰ 
6486, 80 {86 ρ! Ὁ οὗἁ ᾿πβριγαθοη 18 ἀπαυθβυ μα αἰβρίαγοα ὈΥ {86 
Του ]] πρ οὗ ἑαύατο ονθηίβ ἢ ρμγθοϊβίοθ, δ έγαοῖίεβ δα γορλιεεν, 
ὉΠοΓΘοσο, ἀγὸ [}6 ἔνχγο στϑηά οὔ ύθσῖα οἡ Ὑ ΙΟἢ τηοϑὺ βίγθβϑ 1Β ἰδ] 1π 
1106 ϑογρύυγοβ. Ῥυορβθοῖθβ δῦ 86 Ἰδησιιᾶσα οὗ ᾿πβριγαίοι, δπᾶ 
ῬΏΙΤΆΟΪ]68 8.6 {6 Οροσδίοη οἵ (μαὺ ἀἰνῖπα αισδ ΠΟΥ͂ ΟΥ̓ Μ ΙΟΣ {86 ρῥτοροὲ 
18 ᾿πδυδηοοᾶ, Το ἰοβπμηομΥ οὗὁὨ ΟἿΪ βθῆβϑθβ ἰβ πού ἃ τ ογ6 βα[ἰδίδο- 
ΤΟΥΥ ονϊάθποθ οὗ ἰῃ6 οχϊβίθῃσα οὐ οχίθσγμδὶ οὈ]θοῖβ ἐμδη σαϊτϑ 68 δηᾶ 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ 816 οὗὨ {π6 οχἰδίθῃοα οὗ ἀϊνὶ πο τονο]δίίου ; δῃᾶ ἱπβουρῇ Ὀοίἢ 
1686 τηορᾶθβ οἵ ουἹάθῃοθ γα οδ] ου]αίθα, 89 νγυ6]}} [ὉΣ υ1 80 ᾿ἰνα ἴῃ σ6- 
ΤΟΥ {ἸΠπ168, 88 [ὉΣ ἤἤοθ6 ΨΠῸ ᾿ϊνρά πὶ {86 αν] ]οδὺ, γαῖ {86 νυ άθῃοθ 
ΤΌΤ τα γΟἾ 68 ΒΘΘΙῺΒ ΠΊΟΓΘ ρΑΓΟΌ]ΑΥν δα γοββοα ἴο ἐλέπι, 88 {παὺ ἔχοιμι 
ῬΓΟΡΊΘΟΥ 18 ἴο 8. Τὸ δμθῖα, τηϊγοΐθϑ του ἃ ΔΡΡΟΔΣ [86 Ὀαβί ῥσοοῦ 
οὔ {π6 γα τἢ οὗ ἃ τϑνϑίαϊζοῃ, 88 {6 Ὺ δα δἀἀγθββϑα ἴο {Π0 βθῆβθβ οὗ {Π6 
τα6 δηᾶ {μ6 τοβηδά, δηά δβϑίβὈ] δὴ {16 γα οὗἉ ἃ γο]σίουϑ βυβίθιη δὲ 
οὔθ, ΜΠ ΒοὰΣ ΒΌ 0016 ἀἸΒαυ 8: 1018, ΤῸΣ ὙΥ 10} ΘΟΙΡΑΓΑ ΓΙ ΎΘΙΥ ΓΘ ρ6Υ- 
ΒΟΏΒ ᾿ΟΒΒ8688 Ἰοἰϑιγο, (Δ) η8, ΟΥ̓ΙΠΟΙπαοῃ. ΜΊγβοϊθβ οοηνίμοθ (86 
ἸΏΪηα δῇ ομ06; Ὑ{Ἐ116 ΡΓΟΡΏΘΟΥ ἄοθ8 ποῖ ρίνα ᾿ηγαθαϊαΐθ ΘΟΒΥ ΟΊ ΟΗ, 

᾿ ὙΉΘη τὸ 880 {πὲ ἴ[Π6 ϑεγρίατο ἰ8 π6 ἱῃδρίγοὰ ποτγὰ οἵ αοἂ, γγὸ ἀο ποῖ πγϑδῃ {δαὶ ἱξ 
ὙγΔ8 8}} δροΐῖκϑη ὈΥ Ηἰἷπι, οσ [παῖ ἰῦ νγὰβ τυγ θη Ὁ Ηΐπι, οὐ ἐπὶ δύεγν τὨϊηρ ἰἢδὶ 18 οοη αὶ ποὰ 
ἐπογοΐη 18 τἴὴ6 νοσχὰ οὗ Οοὰ. Βαϊ ἃ ἀἰβυϊηοζίοη 18 το Ὀ6 τηδὰθ Ὀδίνγθθη ἴΠ086 »γδοερία, ἩΠὶοἢ 
ἱπουϊοδίθ πδίϊοο, ἸΠΟΓΟΥ, δηᾶ ΠΟ] 688 οὗ ᾿Πἶ6, δηὰ 1πΠ6 λίδέογίοαί ρατία, σ  ϊο ἢ ΒΒοΟ (Π6 
ΘΟΠΒοΟαυΘης68 οὗ ἃ 116 ἰῃ ΤΟρροβίποηῃ ἴὸ ἰἴοθο ῥυϊῃμοΐρίοδΊ ΤΏ ἢγθι δ ΣΘ ΡΓΟΡΕΥΙΥ δαογεά, 
Ὀοοάιδὸ ΤΠΘΥ ποῖ ΟἹΪΥ Ἰοδὰ ἃ τῇδ ἰ0 ΒΔΡΡΙΠ688 ουθὴ ἰπ (8 116, Ὀπὶ 4180 χῖνο ἢἷπὶ δῃ 
ονϊάθηςθ οὗἩ {πΐηζ8 ποῖ βδέὴ ἴῃ 186 11{ὸ ἴο σοιαθ ; δηὰ [ἢ δ΄ ςδ᾽ δὰ [86 τσογά 97 Οοά, 88 
1Π086 ΠΊΟΓΑΪ νἱγί 68 οΔἢ ΟὨΪΥ αν {πεῖς οτχὶη ἤοϊ ἴδ6 Τουηίαίη οὗὨ 84}1} ζοοάηεθββι ΤῸ 
Ἰαδβῖ, ἐαὶ 18. τς βίους 4] ραγίδ, ἐπουρὴι βοπθ σγὸ [ῃ6 ψογὰβ οὔροοά τηρῃ,---ὐν Κοα πο η,-- τοῦ 
186 ΒΡΟΘΟΒ6Β οἵ ϑαίδῃ (οη ὙυὩ]οἢ δοσουηϊ [Π6Υ σδηποῖ Ὀ6 ἰοττηθα [Π6 τνοσγὰ Οὐ ψογάβ οἵ Θοάλ), 
μανο ἃ βίαν ὑο ΠΟ ΠΟΥ ; 88 ΓΠΕΥ δον, οἡ ἴῃ οπο μαπά, [Π6 τη] ῖοθ, ὑγϊ δ, απ ἃ ὈΪΑρ ΘΠ Υ 
ΟΥ̓ ἴΠ6 βρὶ γϊ οὗ νἱοκοάμποββ, δηὰ οἡ ἴῃ6 οἵβοὺῦ δηά, {Ππῶἴ βρίγὶς οὐ ἀϊνίπο ρῃ πε ΓΟΡΥ, 
ὙΠ] ἢ, (γοῦν ἤουῦϊ [86 016 ΒΙ]6, Ὀγοδῖμοβ ποιιίηρ Ὀαϊ “ μεδοα οὐ οασγίῃ, ροοὰ ν1]} ἴο- 
Μετ δἴευ.: Οχ πὸ παίυγο δηὰ ὀχίθῃηξ οἵ ἱπϑριγδίοη, 806 [πο ΑΡρϑῃάϊχ ἴο 18 γοϊιπηο, 

0.11. 
2 Εογ [Π6 (ΒΕ ΊΟΗΥ οὗ ἐδ6 Φοινβ, ἰπ (ἢ {ἶπη6 οὗἨ ΟἾγῖβε, ἴξ ἰθ βιι ῆηοοηὶ ἴο τοῖον ἴο 1ἢ9 

ῬΑΒΒΑΖῸΒ οὗ (Π6 Νονν Τορβίαπηοηΐ, ἀπὰ το Φοβορμιβ ἀραϊηδὶ Αρίοη, Ὀοοὺκ ἱ. ὃ. 8., νυν οἢ 8ΓῸ 
εἴνθη 1 ἢ. 48. δεργὰ. ἘῸτ τὸ Ὀ6]1Ο οἵ {πὸ τηοάοση ὅονν8, 866 1Ποὶγ σοπίοδββίοῃ οὔ (αἰιῃ, 
ὙΠΙΟὮ δα ὈδΘὴ ἴῃ 086 ΟΥΟΡ δίποο ἴΠ6 181} ΘΟΠΤΌΓΤΥ, ἰη ΤΥ Αρραγαῖαϑ ΒΒ] σα, νοὶ. ἱ. 
ΡΡ. 245, 246. ὮὉγ. ὙΥΠΌΥ ἢδ5 οοϊϑοιοα (πὸ τοβυυι ον οἵ (γί βιπι8 ἀαγίην ἐπα ἐἶγδιὲ ΠΏ ΓΘΘ 
σεη υγο5, ἴῃ ἴθ. ΟΟΟμῃοσαὶ Ῥχοίαςοθ ἴῸ δἰ συπηῃιθμίαΓΥ, ΡΡ. ΧΙ, -οχχ. 
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δα {Π6 »ιεαηϑ οὗἉ σομυἹοοῃ ἴο Βυ0 ἢ} 88 'π ἄπο {1π26 8Π4}] ΘΟΠῚΡΑΙῸ ῥΓο- 
ἀϊοϊίουβ σι ονυθηΐβ. Τὴ δηοϊθηΐβ, γμὸ Ὀομοά {π6 πηΐγβοὶθα, μδὰ 
ΤΟΆΒΟΙ ἴο 6116 να ἐπαὺ [6 Ῥγορἤθοῖθβ που ]ὰ Ὀ6 δοοδοιηρ  ]8ῃ64 ; 78 88 
(86 τιοάθγηβ, γῆ0 866 ποι (1 8116α, μανο, Ὀδβι 68 οἴποῦ δγρυμπηθηίβ, 
ἃ. δίζοῃς; ργθδυιρίοη ὑμαῦ ΓΑΙ ΓΆΟ] 68 γΘΓῸ ρογοσιηθα. ἜΠῸ δυρυχηθηίθβ- 
ἔγομι ὨλλγΆοἾ68, ἀοροπαϊηρ οἢ ΓΙ 6 ἰθΒΌΪΤΩΟΩΥ͂, Ὑ11]} δ 81} ἰἴταθβ Ὀ6 
ΘαΌΔΠΥ ἔογο οι ]6, 8116 ἰδμαῖ τοι ργορἤῆθου (τ μ1οἢ Βα8 θθθη ἰοχιηθᾶ 8 
Βα ηρ᾽ ταῖτδ 016) 18 ἑπογεαδίησ ἴῃ βῖγθησίῃ {Ὠγοῦυσ ΘΥΘΙῪ ἅρ6; δῃηᾶ 
[6 ΤΌΘ ὈΓΟΡἤΘΟῖο8 ατὸ [Ὁ] 8]16α, (Π6 τλογο ὑδβίμπηοπδθθ ἔμ γ6 86, 
δῃα σοπῆττηδίίοηβ οὗ (6 {τυ δηα οογίαϊηΐυ οὗ αἰνίηο σονοἰδίοῃ ; 
δηα ἴῃ (ἢ18 τοϑρϑοῦ νὰ δύ δι θη Υ {π6 δανδηΐαρθ ΟΥ̓ΟΣ [Πο86 ψ}Ὸ 
Ἰισγοὰ ἴῃ {π6 ἄλγϑ οἵ Μοβθοβ δηὰ ἰδ ῥγορμοῖβ, οὗ Ομ σῖδὺ δμα ἢΪ8 
ἈΡΟΒΙΪ686, ὙΠΟΥ Βα {π|8 στονίηρ ονιάθηοο ἰπ ραᾶγί, Ὀαὺ [0 8 {18 
ἈΠΙΔΖΙηΡ ὙὙ6Ὁ 18 5811}] πλογο ἀπ] 464, δπα τροτο οὐ 118 υνοπάογ] ἴαχ- 
ἴυγα 18 ἀἸβρίαγοα, ὙΤῆοΥ ᾿παθοα μοαγὰ {πὸ ἀἰξοοῦγβοβ οὐ Μοβϑθβ δηὰ 
{Π6 Ῥτορμιοίβ, οὗ Ὁ γιδὺ δηα ἢ18 ἀροβί]θθ, δηᾶ {Π6Ὺ ΘΠ 614 {πο ὶν πὶὶ- 
ΤΆΟΪ68: Ὀὰὺ γγχὸ ἤδνα {18 δαναπίασθ οὐοσ ἴμοτὰ, {πα βανοσαὶ {πῖη 8, 
ὙΠΟ σοῦ (ἤθη ΟἾΪΥ [Ὀγοῦο]α, ἀτο ποῦν []Π]]6α ; δπὰ τ ῇῆδὺ ἡσοτα ἴοὸ 
Τπθῖ ΟἾΪΥ τηαίζοσϑ οὗ ψζαϊξδ, ἀγὸ Ὀδοοπλθ τηλίίοσβ οὔ ΒΑΟΤ ἀπά ΟΕΕ- 
ΤΑΙΝΤῪ ἴο τ. 
ΤἼ ονϊάθησα ἔαγ θη α ὈΥ͂ ταῖγ ο68 Δηα ὈΓΟΡΠΘΟΥ 186. 50 ΔρΌ ΠἀΔΠΟΪΥ 

βυηοϊοηί ἰο ργονα ὑδμαὺ (Ππ6 ΒΙ1Ρ]6 18 {πΠ6 πογὰ οἵ (ἀοά, ἐπαῦ νι τοῖρἢς 
βαίο Υ σϑϑί 115 αἰνῖπα δ οΥ Ὑ οὐ {686 ῬγοοῖβΒ. ὙΠΘΓΘ ἃΓΘ, ΠΟΎΘΥΘΓ, 
Οἴ6Γ ἱπίρσπδὶ ουϊάθῃοοβ, μοὶ, που Ὡοὺ 80 ΟὈΥΪΟΌΒΙΥ δ γι ΚΊηρ᾽ 88 
ΤῊΪγ8 6165 ΔΠα ὈΤΟΡΉΘΟΥ͂, Θομ6 μοτὴθ ἴο {Π6 ΘΟΠΒΟΪΘΏ668 δηα ἡπασταθῃΐϑ 
οὔ δΥΘσΥ Ρόσβοη, ἩΠοίθοΥ ἰοασηθα οὐ 11 ογαΐθ, δηα Ἡ ΙΟἢ ἴθανα ἰη- 
4.18 ἴῃ ΘΥΘΕΥ βιτπλύϊοη τ ιτπουῦ ὁχοῦθβθ. ΤΉ 686 1 Γη] οὐ] άθποθ8 ἈΓῸ 
-- [86 Βα ] 6 ἀοοίσπο δπα ὅχοθὶ]οπ  τρογϑὶ ργθοορίβ σουρδ]οα ἴῃ (ἢ 6 
ϑΟΥΙΡ[ΌΓΘΒ, ---- {Π6 Το ἀ ΓΕ] ΠΑΤΙΠΟΠΥ πα ᾿αὐϊηδίθ ΘΟΠ ΘΟ, ΙΟἢ Β0Ὁ- 
βἰϑίϊηρ θεοί θθῃ 41} (Π6 ραγίβ οὗ ϑογιρύῃγο, --- [Π6 ταὶγαο] τ Ῥτοδοῦγδ- 
Ὄοη οὗ [μ6 βδογιρίυγοβ, ---α (Π6ῚΓ ἰΘΠΘ ΠΟΥ ἰοὸ ῥχγοϊηοίο ἴ[ἢ6 ῥγοδοηΐ δηὰᾶ 
δἴβγῃδὶ Παρρίη 688 οὗ τη κὶ πα, δ8 ουϊησθα ὈΥ 186 Ὀ]εεβθα οἴἴεβοίβ τ Π: ἢ 
Δ΄Θ ἱηγαυ Δ Ὁ]ν ρτοἀυοοα ΟΥ̓ ἃ οοΟΥΪΑ] τϑοθρίϊοη οὗ {π6 ΒΙΡὈ]6, --- δῃά 
1ῃ8 Ῥδου 1 Γ δἀνδηίΐαροθ ροββοϑβοά Ὀγ {ῃ6 ΟἸιγιβίϊδη Ἐουθἰαίοη ονοῦ 
411 οἴ βοσ γϑὶ Ἰρ!ΟΠΒ. 

ΒΕΟΊ. Π, 

ΤῊΞ ΜΙΆΛΟΙΚΑ, ἘΕΙΑΤΕΌ ΙΝ ΤῊ ΟΥὦΌ ΑΝ ΝΕῊ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤΒ, ΔΕΒ ῬΒΟΟΣΒ ΤΗΔῚ ΤΗΒ 

ΒΟΒΙΡΤΌΒΕΒ ὙΣΒΒ ΟΙΥΕΝ ΒΥ ΙΝΒΡΙΒΑΤΙΟΝ ΟΥ̓ ϑ ΟΟΡ. 

1. Α ΜΙΒΑΟΘΙΕ ἀοβηαρά. 
ΑΙ νλῖγβοϊβ ἰβ απ εβεοί ον ευοηὲ, ἀἰβετεπέ ἤγοηι ἐδό ἐβέαδἰϊδἠιοα οοπδίϊίιι- 

ἐΐονι ΟΥ̓ σοι 86 00 ἐλίπισβ, ΟΥ α είσπ οδυϊοιι5 ἴο ἐδθ 86π5686 ἐλαὲ Οοα παε ἴπ- 
ἐογροϑειῖ ΠῚ ροισον ἰο σοπέγοϊ {6 ἐδέαδί!5ἢφα ροισεῦς 9} παέμτε (σοπιπιοπῖῳ 
ἐεγπιϑά ἐδ ἰαιος 9} παέεωτεὶ, ιοἱιζοῖ, εὔεοξ οΥ οἰ ἰ8 τοτοιισὶὲ εἰέλεν ὃν ἐἦδ 
ἐπιπιοαϊαίο αοἰ, οΥ ὃν ἐιε ἀϑϑἰδίαποο, ΟΥἹ ὃψ ἐδι6 ρετπιϊβδίοπ 9 αοά, απά 
ασεοπιραηπῖοα ιοῖδι α ργευΐοιιδ ποΐϊοο ον ἀδοϊαταίίοπ ἐδαΐ τὲ ἰδ ρετγογπιρά 
αοοογαίπφ ἐο ἔδι6 ριγροβο απὰ ὃψ ἐδια ροιοον φῦ αοά, 70 ἐδθ ῥυῇ Γ᾽ 

. Βρ. Νενίομ Τλὐβϑογίδιοηθ οα ἴῃς Ῥτορβοοῖςθ, νοΐ, ἷ, ΡΡ. 8, 4. οὐ εὐϊώοῃ, 
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ευϊάρηιο6 9} δοπιο ραγέϊοιίαν' ἀοοίγῖπα, ΟΡ ἵπ αἰζοδέαξίοη 4 ἐδδ αμέλογεξ ΟΡ 
αϊυΐπο πιϊβοίοπ 0 δυπιὸ ραγέϊοσμίαῦ }Εγ80Ή. 

Ναΐυγο 18 {Π6 Δαβϑιθ]αρσα οὗ ογοαίθα ᾿νοῖηρε. Τῆοεο ὈοΐηρΒ δοῖ ἅροη 
δδοῖ οὐδ, Οὐ ΟΥ̓ Θδοὗ ΟΥΠΟΥ, ΔΡΎΘΘΔΌΪ ἴο σογίαϊη σταΐθ8 ἔστη ὉΥ 
Ιηδηϊία ὙΙβάοιῃ, ἰο ποῖ ἀοα ἢ88 Ὀ6θη ρῥ]θαβθα ἴἰο δοπέοστηῃ ἢΪ8 οὔτ 
ΔΡΘΏΟΥ. ὙΤΠαδα Τ]608 ἀγα ΟΔ|16ἃ ΟΥ̓ ΡΕΙΟΒΟΡΠΘΤΒ {Π6 ζαιος 07 παΐιγο, 
δηα ἴῃ {86 ϑδογρίαγοβ, [μ6 ογαΐϊπαποος 906 ἀδαυόπ απά εατίδ. ἘΠ ροΙ9 
ΜΠ ΙΟἢ ἀγο ργοάυσοα ὈΥ͂ {16 τορυ δῦ ορογαίίοῃ οὗ (1686 ἰανγ8, οὐ ψ οὶ 
816 σοπίοτι 6 ἰο {ἰπ6 οί ]5η6α οουγβα οὗ δνθηΐβϑ, ὥστὸ εαϊὰ ἰο 6 
ηπίμγαί; Πα ΘΥΘΥΥ ῬΑΙΡΑΌΪΘ ΒΕ ΒΡΘΠΒΙΟῺ ΟΥ̓ ΘΟΠ ΓΟΪπηοπῦ οὗ, οὐ ἀδνυϊαίϊοι 
ἔγομη, {π686 ἰανν8, ΟΥ̓ ταῖμον ἔτουι {Π6 ὐλύμδνι οὗ {πῖπρβ δοοογάϊηρ ἴο 
1Π686 1ΑὙ78 --- τ Ιοἢ 18 βοοοιηρδηϊθα πὶ] ἃ ΡΥ ΟυΒ ποίϊοα οὗ ἀ6014- 
ταϊϊοη (μα 10 18 ρογ[ογτηγοά δοδογάϊηρ (0 {πΠ6 ῬγροΒα δπὰ ὈΥ {116 ροῦσοΣ 
οἵ 6οά --- ἰβ ἃ πιίγαοῖο. ““ΤΉυ5 {ΠπῸ6 ῥτοάιοί!οη οὗ σταῖῃ Ὁ. νερείδίϊοη 
8 Δοοογάϊηρ, 0 ἃ ἰαῦγ οὗ παίυγθ: ψγ6γα 10 (ο [4}} {6 ταῖῃ ἔγοτῃ {Π6 
οἰουθ, (Βογα σουϊὰ Ὀ6 ἃ τηΐγαοῖθ. Οὐ, 1 18 ἃ ἰδὺτν οὗ παίυσο {παὶ {116 
ἀοδᾷ γοΐασῃ ποὺ ἰο 1ΠΦ0; ΤΟ. ἃ ἀδθδα ρϑύβοῃ ἰὼ Ὀθοοῦηα αἰϊνα δραΐη, 
{Πάτα ψουἹὰ Β6 ἃ πιῖγϑοΐθΌ [ὑ 18 {π8 ΘΑ ΠΥ ἴο 6 ἀϊδπηρυδῃρα, 
ΔἰΠπουρῇ {π6 ἀϊδιϊποίϊοι 6 ποῖ οἴβη οὈβεσυϑα, ἔγοτῃ δνυθηΐβ οὗ Ἵχίγα- 
ΟἸΙΠΑΤΥ ταϑρηϊ ἤοθηοθ ΟΥἨ ἀΠΒυ8ὶ ΟΟουττοηθ6. Αἱ τηΐσϑοὶο, Ἰπαθεᾶ, 
τησδὺ θ6 υπυβιιαὶ; Ὀυῦ δνθηΐβθ ΤΑΥ͂ Ὀ6 Ὀοίδ ἀηυδβυδὶ δηᾶ τηϑρπϊβοοηΐ 
γ ΠΙΟὮ 4176 ποῦ ταϊγαουίουβι ΤῊΘ ΔΡΡΘΆΓΆΠΟΘ οὗ ἃ οοτηδί 18 υηυδαδὶ, 
8Π4 ἃ Υἱοϊοπῦ ὑπυηἀογ-δίουτῃ 18 τηδσηὶβοοηῦ; Ὀαΐ ἴπ ΠΟΙΠΟΙ {Π6 ΟΠ6 
ποὺ {86 οΟἴΠΟΥ 18 {μοῦ ἃ ΒΌΒΡΘΗΒΙΟη ΟΥ̓ αἰζογαύϊοη οὗὨ Δὴγ οὗ παίιγο β 
Ια. ΑἹ] (86 νδγίουβ Ἀρρθδγῦϑῃοθβ, ἱπἀθοα, τυ 1Οἢ τηαίογιδὶ οὐ τηθμίαὶ] 
ῬΒδποιθθῃδ ΠΙΔΥ, δοοογάϊηρ ἰο {Π086 ἰανγα, ΘββΌ ΠΩ, 716 ΔΓΘ ῬΟΥΠΆΡΒ [ᾺΓ 
ἔγοπι Κποπίηρ. Βαΐ 10 18 οπα (μἰηρ' ἴο ἀβϑιπη6 δὴ Δρρϑδγδῃσο, ψΏ]Θἢ, 
ΔΙ που ρἢ ἃ νυν, 18 ΟὈν]Ο ΒΥ, ἔγοτῃ 18 ΔΠΔΙΟΣῪ, γΟβ να] ἰηίο 8 
σομηογαὶ ἰδ, 8 Πα Δπούμοῃ, ἰ0 ΒΒρΡΘ μα ΟΥ ΤΘΥΘΥΒ6 {[6 ἰδ ; 8ηα 10 18 ὈΥ͂ 
(18. ὑοΐα] αἰἐογαίίοη, οὗ νμδῦ ἔτοπι δῃ10}6 Θχρουΐθηοα ἀπ ᾿πα ποίοις, 
ούθῃ Μ6, 1 ἢ 411 Οὐ ἸΡΏΟΣΔΏΟΘ, οδη Βα ίοΥ ργοποῦῃοθ ἴο Ρ6 ἃ Ἰαῖν οὗ 
παΐυγα, {πδὺ ἃ Τηΐγᾶο]6 τηιϑῦ θ6 αἸβυϊρ! ἸΒῃοα ἔγοτα δ σῪ οἴ μοῦ ρἢ6- 
ΠΟΠΊΘΠΟΩ. ἮΝ 6 Δϑοδυίδίῃ {680 ἰανγθ ΟΥ̓ Δπ ΘΧΡΘΙΊΘΏΟΘ 80 ΘΧίθηΒΙγΘ 
Δηα ππϊΐοστη, ὑπαῦ 10 ῥγοάμοθβ ἃ οϑγίδιπίυ οὐ Ὄχρϑοίδίϊοη, βοδγοοὶῦ 
ἸΏ οτῖοῦ ὑο {Π6 οογίδ ἐν δοσοτα ρθη πρ' [π6 ἰδβιϊ ΠΟΥ Οὗ ΟἿΓ ΒΘΏΒΒΒ ; 
{818 υπἀουθίθα ρουτηδηθποΥ Ὀοϊηρ (6 ἐουπάασίϊοῃ οὗὨ 4}1] {Πο86 τι]68 οὗ 
οοηδαοῦ 1η {Π6 αῇἴαὶτβ οὗ 116, συν 1 ἢ ἀτὸ [86 βᾶπηθ ἴῃ 411 σεποιδίοῃδβ, 
δά ᾿πρ] 164 ἰη 41} {π6 πιοϑύ Ὀγ]Π]απὺ αἰβοονθσῖθβ, απ ρῥγοίουπα ο8]ου]8- 
(ἰοη8, ἴῃ [86 βοίθποα οὗ ρῆγβιοβ. 53. [0 18 ΣΙ ΠΟΥ Θαβο [18] ἰο ἃ, τ γ8 616, 
{μαι 10 θ6 δοοοιαρδηϊθα τ ἃ Ῥγθνιοῦβ ποίϊοα οὐ ἀβοϊαγαίίοη (μαὶ 10 18 
Ρογίοστηϑα ὐψυνορ ἴο [86 ΡγροΒβο δηᾶ Ὀγ [86 ροτοῦ οὗ ἀοά, ἔογ [16 
Ῥτοοῦ οὗἩ ϑνυάθηοθ οἵ βοιὴβ ραγί!ου δῦ ἀοούγ 6, ΟΥἩ ἱπ αἰξϑδίδίϊοη οὐ {ῃ6 
ΔΌΓΒΟΥΟΥ ΟΥ̓ ΑΙ ν1Π6 ταϊδδίοη οὗ βοπὶθ Ῥδυ οι]. ρογθοη. “ ΤῊΪ8 ᾿η{]- 
ΤΉ Δ ΟΏ 18 ὨΘΟΘΒΒΑΓΎ, ὑπδὺ 1Ὁ ΤΩΔῪ ποὺ Βθθὰ [0 ὨΆΡΡΘΏ 'π {π6 ΟΥΑΙ ΠΑΥΥ 
οοῦγδα οὗ {πησβ; δηα 1ὕ τηιιβύ θ6 Ὀογομα [86 τοβοῖ οὗ Βυμπηδῃ οδ]οι- 
Ιαϊζοι δῃα Ῥοῦ 6Γ, ὑμαῦ 10 ΤΩΔΥ ΠΟΙΓΒΘΡ ΔΡΡΘΑΥ [0 6 (δε εἴἶξβοί οὗἉ ἔογες- 

1. Ζογ. χχχίϊ, 2δ., χχχί. 8ὅ. ; “οὐ. χχχυ δ, 38 
3 Ὧγ. Οοϊκ᾽ 5 [π4ι]}ὙΥ ἰηίο [6 ΒΟΟΚΒ οὗ [86 Νοιν Τοδιδηιθηΐ, Ρ. ὅ37. ἘΜ ΙΏΡΌΓΡὮ, 1821], 

8νο. 
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ΒΡ. ἀπ βοίθηθθ, 88 δ ΘΟ μβ6, ΠΟΥ {86 σοπέγίναῃοθ οὗ Βυτηδῃ 1Π- 
ϑοπυΥ δηα Ἔχρουίηθββ, 88 {π6 ἔθδίβ οὐ προ] ογβ. 

11. Ναίυτο οὗ [86 ΕΥΙΡΕΝΟΕ δυιβίηρ' ἔγοσῃ τ γβ 168. 
10 18 ΘΟ ΠΟΥ ΟὈ]οοίοα ὑπαὺ ἃ ταῖγδ 19 18 θουοῃα ΟἿΥΣ ΘΟΙΏΡΓΘΙΘΏ- 

ΒΙΟΏ, πα 18 {ΒΟΓΘΙΌΓΘ ΘΟΠΊΓΑΤΥΎ ἴο ΥΘΆΒΟΏ. 

ΑΙΝΒΜΈΕΒ. --- 18 ̓ 8 ΟΥ̓ ΠΟ πλθϑῃ8 {Π6 ο886. Τῇ ροΟΒϑ. ὉΠ Υ ΟΥ̓ τ ῖγδ 0168, βυοῖ 88 
Ὅ6 δανα ἀοδβουθεα (ἢδπὶ ἴ0 6, 18 "θέ ΘΟΠΙΥΔΓΥ [0 ΓΟΆδοη, δηἀὰ σοΟΠβΘα 6 ΠΥ ἰδεῖν 
ΘΠ 18 ΟΒΡΔΌ]6 οὗ 8 γδίίοπαὶ ῃγοοῦ; δηὰ ἐἰουρῖ 6 οδρῃοὶ ρσὶνθ ἃ Πιοο ἢ δηΐοα] 
δοοουπῦ οὗἩὨ 156 τηϑῆποῦ ΠΟῪ Π6Ὺ ἃγα ἀἄοπο Ὀθοβυδα {Π6Υ γα ἤοπα ὈΥ 186 υηυδιαὶ 
Ἰπεογροϑιυοη οὗ δι ἰην 810}]6 ἀροπῆ, Βα ροῦῖογ Ὀοΐδ ἴῃ νυ]ϑάοπι πα ρον ῦ ὑ0 Οὐ Ϊ νυ 8, 
Ὑ6 ταιδί ποῖ, ἐβογοίογε, ἄθηγ ὑπ ἰδοὶ ὙΠ ]οἢ ΟἿΣ ΟὟ ΒΘΏ868 ἰΟϑΟ Ὑ ἴο Ὀ6 ἀοη6. 
ΕΣΥΘΓῪ τΒΐπρ νγθ 866 ἷδ, ἰῃῆ ΟἿΘ 86η86, 8 ΠΊΊΓΘΟΙΪΘ : Ὁ 18 ὈΘγοπα ΟἿΓ ΠΟΙΡγΓοΒβοπβίοῃ. 
Ὗν ρυΐ α ὑπὶρ ἰπίο {Π|6 στουπὰ, δηὰ ἴῃ ἃ ἴδ᾽ γοδῦϑ ἤπὰ (πα 10 Ὀδουπιθ8 ἃ ἰσθα : Ὀυΐ 
δον ὁ ἀγαῖτβ 18 Ὠουγ Βμιηθηΐ ἔγοι ἰῃ6 φασί, ἀπ ΠΟῪ ἴδ ᾿ΠογθΆ868, τγὸ ΚιΟῪ ῃοΐ. 
Ὑγ6 Ἰοοκ διουπᾶ 8, δῃὰ 866 ἴΠ6 Ὀγοβδῦ δοιηθί 68 βῆβκοη ὉΥ βίοσιηϑ, δὲ οἵβοὺ {ἰπ68 
)υβὶ γ᾽] ϊῃρ ἴο ἴπ6 ὈΓΘΘΖΘ ; 'ῃ ὁΠ6 ρϑγί οὗἩ μ6 γϑδσ ἴῃ τ ἰδδί, ἴῃ δῃοίδβοσ, παῖχοιὶ 
δια ἀεβοϊαίθ. 6 411 Κπον (παὺ [886 δθδϑοὴβ ἤλυθ δὴ εῇξοῖ οἡ {μ686 ἰδίηρθ, διὰ 
γΒΠΟΘΟΡ ΠΟ 8 Μ|}}} δοπ͵θοίυγο δ ἃ ἴδ ιν ̓πητηθαϊδῖθ σδιι868 ; Ὀυὺ ἴῃ τ θδῦ ΙΏΔΏΠΟΣ ἰἢθ56 
ΘΔ 868 δεῖ, πὰ πον ὑΠ6Υ Ρυΐ πδίατα ἴῃ ταοίΐοη, 86 ννῖδβοϑὶ οὗ Ἰῃϑη Κπονν ποί. θη 
ἴδ δίογπι 18 ὮΡ, ὙὮΥ ἀο68 ἰὲ ποῖ οΘοῃίΐπυο ἴο ταρ ἢ ἸΝΏΘη [86 οἷν 18 οαΐμι, δα 
ΣΟῦΒ68 ἰὴ6 δίογω ὃ 6 Κπον ποῖ, Ὀυΐ τηιδῖ, ΔὍΘΓ ΟΌΡ ἀροροδὺ γοβοδσοῦοβ ἰηΐο ἤγδὶ 
δα 0.8685, Γαβὺ και ἰδῇα τὴ} τοβοϊ νίηρ᾽ 411 ἰηο {6 ροτοῦ οὔ οὶ. Ὑοῖ, οὶ μδϊδηα- 
1ηρ πὸ σιιπποῦ ΘΟ ργ  Βοηα ἴπ6 τιοϑὺ Θοιῃ πο ΟὗὨ [686 Δρρθάγδῃοθθ, [ΠΘῪ ΤΆ Κα ΠῸ 
ἐπ ργθδβίοη οἢ 88, Ὀθοαυδθ {ΠΟΥ αγὸ ΘΟΙΠΙΠΊΟΏ, Ὀοοϑυ86 ἰπ 0} ὮΡρΡΘπ δβοοογάϊησ ἴἰο 8 
διίδίθα οοῦΓ86, δ) ΔΓῸ 66 ἢ ΘΥΘΙῪ ἀδΥ. [1 [ΠΟΥ Μ6Γ͵Θ οὐ οὗὨ ἴῃ8 σΟπηο σΟΌΤΒΘ οὗ 
παΐυγο, ὑπο ρ ἢ ἰπ ἘΠθιρβοῖνοα ποῦ τΔογο αἰ ου] ἴο σοι ργεβοπὰ, μὸν που]ὰ 51}}} 
ΔΡΡΟΔΓ ΠΟΙ ΜΟΠΟΘΡΙῺΪ ἴο υὑδ, ΔπΠἃ Πλογθ ᾿πιτθα ἰδίου ἴπ6 πουκ οὗ αοά. ὙΤΒωΒ, 
Ὑ ΠΘη Ἧ6 866 8 σδ ἃ στὸν ἰἧἡΐο ἃ ᾿28ῃ, δη, ψ θη 86 Ὀγοαῖδ [88 [εἴν ὑπ6 ὈΟΑΥ, ἰυτη 
ἴο οοττυρίΐζοη, γα ἃγ6 ποῖ ἴῃ [16 ᾿ϑδδί βυγρυγβοα, θθοδιιδθ Ἧ 866 1 ΘΥΟΣΥ ἀΔγ; Ὀὰϊ 
ΘΓ ὙῸ [0 566 8 18 Σαβίογοα ΤΥΟΠῚ ΒΟ Π6 88 10 θα ἢ ὈΥ ἃ πογὰ, οὐ ταϊβοὰ ἴο 18 
ἔτοιῃ [Π6 ἀρδᾷ ὈΥ ἃ τῆϑγα δσοϊῃτηβηά, που ρἢ {Π|686 {Πρ 8 ΓΘ οὶ ΤΟΔῚ] ποτὰ πηδο- 
Ἑσοπηίδθίο, γοῖ νὰ 641} (86 Ἰποοπηάοη ανθηΐ 8 πιῖγλοϊθ, ΠΏ γε ἶ Υ Ὀδοδυδα ᾿ῦ ἐδ ἀποοαι- 
ποη. Ὦε δβοκηπον]θάρο, Βονονοσ, (μαῦ ὈΟΪᾺ δα ργοἀυοοα ὈὉγ αὐᾶ, Ὀδοδυδα ἰξ ἰ5 
ουἱάθης ὑμδὺ ἢ0 οἵδ Υ ρον ῦ οἂπ ῥγοάϊιοα [Β6ῃ). 

ϑυσςι, {Π 6, 18 [86 παΐαγα οὗ ἴπ6 ουϊάθῃοθ ψ Ἐ]Οἢ ἃ .1868 ἔργου ΓΟ] ΘΕ; 
δηὰ νψγὸ ἢᾶγα ΠΟ ΠΊΟΥΘ τϑϑβοὴ (0 αἸβθο] ανθ βοτὰ, τ ἤθη Μ06]] αἰϊοβίος 
δα ποῦ τορυρηδηῦ ἴο (86 ρσοοάπεββ οὐ }ι8ίϊοθ οὐ (ἀοά, ΟοὨ]Υ Ὀθοιυδο 
ΠΥ ΜΓ ραογίοσμηθα βονοσγαὶ δρ68 ΔρῸ, [8 ΜἯΔ πανθ ἴο ἀἸΒθ 6] 16 να {86 
ΙΏΟΤΘ ΟΥΑΙ ΠΑΤῪ ΟΟΟΌΣΤΘΏσ68 οὗ Ῥτγονιάθποθ τ ΒΟ Ρϑββοα Ὀαΐογο Οὐῦ 
ΟὟ ἰΐηθ6, Ὀαοδυβα {Π6 88Ππ|6 ΟΟΟΌΙΤΘΠΟΘΒ Πα ΠΘΥΘΥ ὨΆΡΡΘΗ δρδίη 
ἀυγίηρ οἿν ᾿ἴνοβ, 1116 οὐ ΠΆΡῪ οοῦγβα οὗ παίιστθ ρτουθβ [6 ὑδιησ 
Δα ῥγονϊάδηοα οὗ ἀοά ; {Πι᾿δὸθ ΟΧ ΓΔΟΣΙΏΑΓΥ δοίβ οἵ ΡΟΥΘ ῬΤΟΥΘ [116 
αἰνῖπο σοσγαμ ββίοη οὗ [πδ΄ ῬΟοσβοι ὙΠῸ ΡΟ ουτ8Β ἤθη, 
“Νο δνθηῦ σδὴ 6 80} ἀθοτηθα ται ΓΟ ]ΟΒ ΤΔΘΤΟΙΥ Ὀοοδδβα 10 18 

Βίσδῃβϑ, ΟΥ̓ ΘΛΘΠ ἴ0 18 ὉΠΘΔΟΘΟΙΙΒΌΪΟ; ΓῸΓ 1ἴ ΤῊΔΥ ὍΘ πΟΙΠΙΠΡ' ΤΙΠΟΥΘ 
ἐμδῃ (86 τορυϊαγ εἴἶεοί οὗὨ Ββοηθ ῬΒγ δῖ. 8] οδβα ὁρϑγαίϊπρ' δοοοχαϊπρ' ἴὸ 
Δ ΘΒ 8 Ὁ] 1864 ΤπΠουρ ἢ ἀρ Κπόνα ἂν οὗ παίατθ ἴῃ {Π18 σουπέγυ βαυί- 
4υλκοβ ἤαρρθη Ὀυΐ ΤΆΓΕΙΥ, δπα αὖ πὸ βίδίβα ρϑυϊοάϑ οὗ {ἰπη6; δα [ῸΥ 
ΠΟ Βίγου8 ΟΙσῚ ΒΒ Ρουθ ρ8 πὸ ραγέϊσμίαν δια δα βίβοίουυ ἀοοοπηΐ οδ ἢ 
θ6 ρίνϑη ; γοῦ 8ῃ Θαγίμαυβκα 18 Ὧ8 ΓορΊ ΑΓ δὴ οἴἶβοοι οἵ [η6 6βίδ Ὁ] ἸΒῃ θα 
ἴατγβ οὗ παῖυγα 88 (86 θυγβίϊηρ οὗ 6 θοσαθ-8Π6}}, οΥὁ [Π6 τηονοσηθηίβ οὗ 
8 Βίθδι-ΘΠρΊη6; ἃ πα πὸ πηδὴ ἀουδίβ, θαὺ {πᾶ΄, ἩΠΑΘΥ ρδγίου]αγ οἱγ- 
ΟἸΙΩΒΊΒΏΟΘΒ ὈΠΚΠΟΝ 0 Ὠἰπη, {Π6 Ἰηοηβίου 18 πα γο Β σΘΠΌΪΠ6 8811. 
70 18 {Π6ΓΘΙΌΓΟ Ὡθοθββατυ, ὑθίοσο 6 Ο8ῃ ῬΓΟΠΟΊΙΠΟΘ 8ῃ οτοηῦ [0 ἢ ἃ 
ἱπ|6 πΐγαοϊθ, τ[μαὶ {π6 οἰγουτηδίαποοβ πμᾶοσ ἸΟἢ Ὁ γαϑ τυρήάμοοα 6 
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Κηόνῃ, δα {παὺ {Ππ6 Θομηπλοη οουγδο οὗἩ παΐαγθ 6 ἴῃ θοπλ6 ἄθυγοθ πῃ“ 
ἀογϑβίοοα ; ῸὉΓ ἴῃ 411 {ῃοβθ σϑβθβ ἴῃ ΒΊΟΝ 6 ἀγα (οἰ! ν ἱσπογαηΐ οὗ 
ῃϑίαγα, 1Ὁ 15 ἸΤΏΡΟΒΒ10]6 ἰο ἀδίδγιαῖπθ νυν δῦ 18, ΟΥ ψυ μδὺ 18 ποῖ, 8 ἀδνὶδ- 
ὉἸΟῚ ἔγομλ ΟΣ σουγβθ. Μίγδοὶθβ, {μου ίοσθ, ἈΥ6 ποῖ, 88 801ὴ6 ᾶνθ 
ΤΟΡΓΘβθηΐθα ἰμθτη, ἈΡρΘ6818 ἴ0 ΟἿΣ ἸσΠΟΣΔΏ6θ6. ΤΠΘΥ ΒΌΡΡρΟδΘ Βοιῃθ 
δηϊοοοραδηῦ Κηον]οᾶρσα οὗ (6 οουγβο οὐἩ παίαγα, σι ουΐ τ] ἢ πὸ 
ΡῬΙΌΡΟΓ )υδριηθηΐς ὁδῃ 6 ἴογηηθα οοποογηϊηρ ποῖα; ἰπουρ τ ἰ{} 1 
ΤΠΘΙΣ ΓΘΔΙΠΥ ΠΥ ὍΘ 80 Δρραγοηΐ 88 ἴ0 ἰθᾶνθ 20 σοομι 0 ἀουδύ οὗ 
αἀϊδραίαου. ΓΓΏυΒ, ΤΌΤ ἃ ὈΠΥΒΊΟΙΔΠ ἸηδΙΔΠΟΪΥ ἰο ρσῖνα βιρμῦ ἴἰο ἃ 
ὈΠπὰ τηδῃ, ὈΥ δῃοϊηἰπρ Εἷβ ἜΥ̓ 68 νὴ ἃ ΟΠ ΘΠ 164] ΡΓΟΡΑΓΔΌΟΙ, ΜἘ10]} 
γὸ δα πούοῦ Ὀοΐοσα δθθῃ, δηα ἰο (06 παίυσο δηα α08}}168 οὗὨ τ ιοῖ 
Ὑ͵ὸ 6ΓΘ δοβο]αἴθ βίγαηρογθ, ὕπΠ6 οὔτ νουὰ ἰο ὰ8 ππαἀουθίθαϊν θ6 
ιὐοπενμ; Ὀὰΐ σὰ οουἱὰ ποῖ Ῥσοποῦηοθ 1Ὁ πιγασμίοιδ, Ὀθοδαβα [Ὁ 
σὺ 6 {Π6 ρΡἤγϑῖοαὶ οἴἴδοιὶ οὗ τπ6 ορογαίϊΐζοη οὔ {π6 ἀπρστιοηΐ οη {Π6 
6Εγ6. Βυΐ νψ6γὸ δ ἴο ρσῖνο βιρῃ ἴο 818 ρα θηῦ ΠΊΘΓΟΙῪ ὈΥ ΘΟ ΔΗ ηρ; 
μῖμὰ ἴο τϑοοῖνο 1ἴ, ΟΥ̓ ΟΥ̓ ἈΠοΙ μΕϊηρ ἢ18 ΘΥ68 νυ 1} δρι 1116, τ ββουἹὰ 
ΜΓ {Π6᾽ αἱιηοβί σοηάθηοο Ῥγοηουποθ {Π6 οὐγα ἰο 6 ἃ τηΐγϑοῖα; δ6- 
σαι56 6 Κηον ρογίθου υ ἐμαῦ ποῖῖμον ἴπ6 Ὠυϊηδῃ νοΐσθ, ΠΟΥ Ὠυϊηδη 
Βρ᾿ 1116, μα8, ὈῪ {Π| ΘβίδὈ]ΠἸΒῃ6α οοπβδυ]οῃ οὗὨ Ὀπληρ 8, ΔΩΥ δαοῖ ΡΟ ΟΣ 
ΟΥ̓ΟΙ μα αἸ66 4868 οὗ ἴπΠ6 θαγθβ.0 Νὸὼο οὔθ 18 πον ἱρῃογδηΐ, {πα΄ ρῬϑυβοηϑ 
ΔΡΡΑΓΥΘΗΓΥ ἀθδά ἀγα οἴϊθῃ τϑϑίογθα [0 {8π6ὶγ ἔμπλ}}168. ἀπά ἔγθηάβ, ὈῪ 
Ὀοιησ ἰγοαϊαα, ἀατῖπρ Βυβρθηα θα δηϊπιρίϊοη, ἰὴ [86 τλδηπογῦ σοοοιημθηαοά 
Ὀγ {86 Μιώπαηο ϑοοῖείψν. Το (16 νυΐραγ, δα βοιμηθίηθϑ νη ἰὼ ῃθη 
οὗ βοίθμοθ, {ΠἸ686 γϑβοι [108 ΔΡΡΘΑΥ ὙΘΓῪ τοοπαον μέ; Ὀὰΐ 8 (Π6Υ ἈΓ6 
Κηονπ ἴο Ὀ6 οβδοϊθα ὈΥὮ ΡΥ 8168] ἀρσθηου, ΓΠΘΥῪ δσΆΠ ΠΟΡΟΙ 6 Θομδιἀο 
ιϑ πιϊγασμίοι 5 ἀαν]ι0η8 ἔσομαι (Π6 ἰανγβ οὗἨ πείαγα, ὑποῦσἢ (ΠΟΥ͂ μαΥ 
Βυρρεβῦ (ὁ ἀΙβδγθηΐ τη1.18 νΘΓῪ αἸβΈσθηῦ ποίϊοῃϑ οὗ {116 βίαία οἱὐἉ ἀϑιε}. 
Οη 186 οἴδμον απά, 0 οὔθ οοι]α ἀουὺῖ οὗἁἉ 18 μανίηρ ψὶς[θεβϑα ἃ στοαὶ] 
τη Γ8616, 0 δα β6θῃ 8 ρϑῦβοῃ, ὑπδὺ λα θθθὴ ἔουσ ἀδγϑ ἀ684, δοιθ 
αἰῖγα ουΐ οὗἩ (86 στᾶνϑ αἵ {π6 οαἷΐ οὗ δηοίμου, οὐ ψ1}ὸ δὰ δυϑὴ ὑεμε]α 
ἃ Ροζβοη, Ὄχι! ηρ 411 {Π16 Θοπιηομ δυΐάεπορς οὗ ἀθαί, ἱπδίμν τὸ- 
Βιιϑολίαία χουν ΟΥ̓ Ὀεϊηρ ἀοϑίγοά ἴο ᾿ἰγ6."} 

Βίποθ τ γ8 6168 816 οἴεοίβ ἀἸΠοσθηΐ ἔγομι {116 6Θβί 80] θα οοηϑίλξυ 0 ἢ 
οὗ {πῖηρβ, 6 ἃ. οεσίδϊη {πδὺ [ΠΘῪ τΥ1}} ΠΟΥΘΣ Ὀ6 Ρογογηγθα οἡ ἰσῖν!αὶ 
ΟΘΟΑΒΙΟΩΒ; [Ὁ {86 ἰαῖγϑ, ἴῃ ΘΟΠΙΌΓΙΩΣΥ 0 ὙΠΟ. ογθαϊθαὰ Ὀοϊηρβ δοΐ, 
Βοΐπρ᾽ ἃ Θομβθαῦοηοθ οὗ {μ6 παίασα οὗ μοϑα Ὀϑίηρβ, δῃὰ οἵ {116 τ ὶα- 
τἰοπ8 ψΒ]ΟὮ ΤΠΘΥῪ ὈΘΑΡ ἴ0 6δδοῖὶ οἴμοσ, ἃγὸ ἱμναῦαῦ]θ. [0 18 ὈγΥ {μθῃὶ 
οὐ ρονοτῃβ ἴπ σου], ἢ 6Ιοηθ 6ϑἰ Ὁ] 18ῃ6α (διὰ : 6 δἱοπθ οϑῇ δἰι8- 

πα τ1μ6ηι; απὰ ἔγομι {6 σουγΒ6 οὗ {π1ηρ8 ὑδιι18 Θϑίβ Ὁ] ]β δα Ὀγ Τηβπῖῖθ 
ἵγίράσιη, 0 ἀδυ δου ὁπ Ὀ6 τηδάθ δαΐ Ὀγ αοἄ Μἱπηδ6] ἢ, οσ ὈΥ͂ βοιια 
Ῥδγβου ἰο σοι ἢ6 Π48 ἀθ]οραίοα [18 ρον γ. 

ΠῚ. Ῥεβιαν οὗ δ γβοθβ. 
Α πηΐγϑοὶθ Ὀθοοῖηοβ ἃ ῥγοοΐ οὗ 86 οπεγαοίαοσ οὐ πλϊβϑίοη οὗ Ἀΐπὶ ὉΥ͂ 

ὙΒοΩΣ ΐ τγ88 σου ῦ, ὈῪ Ὀεοϊηρ; »γοϊεοςεαϊμ πτουσλὶ ἔοσ [ἢ 6 ΘΟ τπηλ- 
ὥοπ οὗ οἰμοσ. Α τηΐγβοὶθ 18 116 ἰοϑίμιουν οὗ ἀοά. τοι ἰΒ6 ρογ- 
ἔδοῦ νοσβοιίυ οὗ Η τ, πο 18 ὑμ6 ϑιρσθηθ Ἰλοίηρ, 10 ᾿γΓΘ ΒΕ 1Ὀ]γ γθβι 8 
(μαὺ 6 ὭΘΡΟΙ Οδἢ ρσἶνα, ΠΟΙ ΤΑΙ ΟΠΑΙΪΥ 6 Βαρροδθϑά ἴο ρῖνα, [ἷ8 [ε8- 
ἙΪΩΟΩΥ͂ ἴο 8}γ ἰδίηρ μυΐ ὑγαἢ. ΒΘ, {ΠΕΓΘΙΌΓΟ, ἃ ταῖγβοὶθ 18 σσουρπὶ 
ἴῃ σΟπττηδοῃ οὗ ΔῊ ὑμίηρ, ΟΥ 88 Θυ]άθηοθ οὗ ΔηΥ {πΐηρ, νγὸ Κηον 

1 ΒΡ. Οἰεὶμ᾽ 5 οὐϊείοπ οὗ διδοκῃουβοβ Η]βίοΟΣΥ οἵ (6 ΒΙιΡΪ6, γο], ἰϊϊ. ῥ. 941. 
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ἐμαὶ ὑπαὶ (Πΐηρ ἴδ ἔσιθ, θδϑοδῦθο (ὑοα [88 ρίνϑῃ ἰο 1Ὁ ἢ18 ὑθβιϊ πη ηγ. 
ὙΠ6 ταΐγδο1]68 οὗ Μοβοβ δπᾶ οὐ Ο γιβὺ στοτα πτουρμῦ ἴο ῥγονα {πα 
πεῖν πιϊβϑίοῃ πα ἀοοίσιηθ σατο ἔγομιμι οα : {μδγεΐοσθ {Π6Ὺ ΘΟ ίϑ ΗΪΥ 
ὍΘΙ ἔγουι (ὐοα. 

1. Τὸ {π18 10 α8 βοὴ ΟΒΈΟΤΕΡ ', ἢγεῖ, {Παὖ 6] ΊΘν στ ἴῃ ἰδ ΒΙ10]6 
ΔΙΓΡῸΘ ἴῃ ἃ ΟἸΤΟΪ6, δηα {μαὶ {ΠΕ Υ̓ ῥσόουο {Π6 ἀοΟΙΓΙ6 ὈΥ {Π6 ταϊγβοῖθ, βὰ 
18:6 πιγϑοὶο ὈΥ {π6 ἀοοίτ!ηθ ; ἅπ4, ΒΕΘΟΠΑ͂ΙΥ, {μα ΤΩ Γ86168 ἀγα αββογίοα 
Ὀγ {πὸ ϑογιρίαιγοθ ἐμβούλβογθὸ ἕο αν θθθῃ Ὑτοισμΐ 1 ΘΟΙΗ͂ΓΙΔΙΙΟΠ 
οὗ []8θ ἢ 

ἈΑΝΆΝΕΒ. --- ([.) Ὑῆσ ἐγ ποιρὴ οΥ̓ (86 δΔάνογδβαγῖοδ οὐ Οἱ βυϊδηϊ γ πουϊὰ ᾿μἀορα 6 
σοι] εἴθ, 1 6 ἀϑβουίθα ὑμαΐῖ ἃ ἀοοίτὶ 6 δὴ 6 ῥγονθὰ ἴο Ὀ6 ΓΘδϑοη Ὁ ]6 μὰ του Ὺ 
οἵ ἀοὰ οπίψ ὈΥ͂ ταΐγαςοϊθβ, απ δου ὑβθὴ τη κα 86 οὗ ἴδ ἀοοίγϊηθ ἴο ργονα {δαὶ 
186 γαΐγϑοὶθϑ οοῦμθ ἴσο ἀοά. Βυῦ {π|8 18 Ὡοῦ ἴΠ6 ο35886θ. Μίγβοϊθβ δοῃθ οϑαπῃοὶ 
ἀἰγθοῦ Υ ῥγονο ἰδ6 γα οὐ Αἰβομβοοί, {π6 ΓΘΘΘΟΠΆΌΙΘΠ 688 ΟΥ ΔΟΒΌΓΑΙΥ ΟΥ̓ δΔὴγ ἀοο- 
ἰγῖπθ. 4.8 τλΐγ8Ο 168 ΔΓΘ ΔρρθΑ}8 0 ΟΥ̓ 86 Ώ868, 80 ἃΓ6 ἀοοίγη68 ἴ0 ΟΥ̓ σθᾶδοῃ. ΤΟΥ 
ΔΓ ῬΓΤΟΡΟΙΙΥ ογθἀθη 1418 δα ἰαδβιἐπηομ δ 8, τ ἃς, τ θη ἃ ταλη ολη Ργοάι06 ΟΡΘΏΪΥ 
δηὰ [αἰγῖγ, ἢ μ6 ἰδβοβθδ ποιμίηρ δὐδυγα, --- 0} τηοτα ἱΓ 18 ἀοοίτηθ8 δῃηὰ ρῥτγεοθρὶβ 
ΔΡΡοδσ ἴο ΡῈ γοοὰ δηὰ ϑοποβοίαι, --- Βα ουὐρδῖ ἴο Ὀ6 οραγοα. 

(2.) Τῆὸ ὀρροβεῖβ οὗ γϑνυϑίδιίου Δ.Θ τυ ΔΟΥ Ὠἰϑίακοη ὙΠΘη ΠΟΥ δϑβοσί ἰπαὶ 
ΟἸιγίβιϊδῃδ ἄγρα ἢ ἃ οἴγοὶθ, ἰῃ ργονίῃηρ [Π6 ἀοοισῖμθβ ἢγεὶ ὈΥ ταΐγβοὶθα, δα ἴμθη [ἢ 
ΤΑΙΓΆΘΪ68. δσϑιη ὈΥ (Π6 ἀοοίχίηθδ: δηαὰ (86 ταϊδίδκα 1168 ἴῃ (18, ---- (παῦ θη ἀο ποῖ 
ἀϊβεϊησυ δ Ὀούνοθη (86 ἀοοίγϊ 68 τ ΙΟὮ τῷ ργοῦδ ὉΥ ταῖγδοὶθβ, δηὰ {μ6 ἀοοίπο8 Ὀγ 
πΒΙΟἢ τὸ ἐγψ Προ 68, ΤῸΓ [ΠΟῪ ΔΓ ποῖ 16 ϑδῖὴθ ἀοοίγίμεβ. ΤΠ ρτοδῦ ἀοοίϊγίηοϑ οὗἁ 
ΠΔΙΌΓΑΙ το] χίοη Βανα ἰὸν {μποῖν ουϊάθποο (86 τ οσκβ οὗ ἠδίαγο, δὴ ψαμῦ ποὺ ἴμ6 δυρ- 
ῬΡοτί οἵὗἁἨ πιΐγδοϊθβ. Ἃἀοάὰ ποτοῦ Ἡσουρἢῦ ΤΩΐτΆ 0168 10 Ῥγόνθ ἴδ6 ἀϊθέγοηοα Ὀοίνοθη 
ΤΊΟΓᾺΙ σοοὰ δηᾶὰ δν]}}; δπὰ 1 8ΠΥ πιδῃ Ὑ6ΙΘ δϑκθὰ ΠΟῪ ἢ6 ὈΓΟΥΘΒ ἴθι ρογθη 6 ΟΥ 
Ομδδιιγ ἰο Ὀ6 ἀυξίοδ, ΟΥ τηυγθῦ ΟΥ ΔαΌ]ΙΘΓῪ ἴο Ὀ6 δίη8, 6 ουϊὰ ποῦ ΣΘΟῸΣ ἰὸ 
ΤΩΪΓΒΟΪΘΒ (ὉΓ δὴ διραπιθης. ὙΒουΡΏ (8666 δῃὰ βί μια ἀυ [168 ἀγα θηΐογοθὰ ἴῃ ἴδ9 
αοδροὶ, 1Β6Υ σοῦ αἰνγαγθ γα 8 δηὰ ἀυῖ168 ὈοίΌΓα 186 οομηΐηρ οὐ ΟἸγὶβῇ ; δηὰ 
ἫΘ 8.6 ἴῃ ροβδοδβίοῃ οὐ ἴδβοῖὰ ἰοῦ ὑπ6 οὶ οὗἁ τη ͵Γ8 0168 ΟΣ τενοϊαἰίοη. Απὰ 
1686 ἃγ 86 ἀοοίγῖποδ ὈΥ τ ἱο τὰ (ΥΥ (86 πιΐγβοϊεϑ. Βαὺ νΏθη ΔΩΥ͂ πον ἀοο ΓΙ η6 
8 ΡΟ] 6 ἴο [86 σοΥ]ά, οὗὁἨ τ διο ἢ παίυγο δ88 σίνθη ὯΟῸ Ὠοίΐο6, 10 18 ΟὗὨ ΠΘΟΘΒΒΙΥ {ἰδὲ 
ΒΌΆΘὮ πον ἀοοίσῖπο βου] Ὀ6 68 80} 186 ὈΥῚ πον ργοοΐβ. Νον [86 ἀοοίγίποβ πιο 
ΔΓῸῈ ἰο Ὀ6 Ρτονϑὰ ὈΥ͂ πιΐγβοῖθ8 ἀΓ6 [86 ὨΘῊῪ σϑυθδὶ θὰ ἀοοίσ! 68 οὗὨἨ ΟΠ γ βυἰδηϊγ, τ ϊςἢ 
ΠΟΙΒΟΥ ποΓα ΠΟΥ οου]ὰ Ὀ6 Κπονπη ἴο [86 ΓΟΆΒΟΠ ΟΥ̓ ΤΏ8Ὲ : --- δι οἢ δ΄6 ἴ6 ἀοςιγῖποβ οὗ 
ΒΔ νυ δου πὰ τεἀθιιρίίοι Ὀγ ΟἸ τί βῦ, οὗ βδηοι βοδίοη δπὰ σορεπεγαίίοῃ ὃν {86 ϑρί τίς 
οἵ ἀοὰἂ; δηὰ ψβο θυον Ὀγουρμῦ (686 ἀοοίγ 68 ἴο ῥσονθ {86 γα! οσΣ ἀΐνιηο οτὶρίηαὶ 
οὗ 1Π6 το ΓΔ ΟΪ68 ἢ 

2. Τὸ δβ αἷδβο Ὀθθῃ οδ]οοίθα ἐμαὶ πλγαοΐθβ ἀγα δβϑογίβα, ὈΥ {116 
βοτγῖρίυγοβ [μοιηβοῖνθθ, ἰο ασα θὰ πσουρῦ ᾿π ΘοΠΑττηδίϊοη οὗ ἴ5]86- 
Ποοά; ---- 48, ῸΓ δχβηρῖθ, ὈῪ {86 τραρὶοῖδηβ ἰπ Εσγρί, [86 σι οὔ 
Ἑπάογ, ἀπά ὈΥ βαίδη τὰ (86 της οὗ ΟΝ γΙβι ̓ Β ἰοταριὕοη. 

ΑΝΒΎΣΕ. --- (1.) {186 πιαρίοΐαη8 οὗἩ Εργρυ ἀἰὰ σου πλῖσδοἑεβ, {Π6Ὺ γοτα στουρὶ 
Υ ἴδ6 Ῥαγπ ἰδβίοη οὐ ἀοά, τὴ 8 νἱονν ἴο τηδῖκα [88 Ηπ8] γα πιρἢ οὐἁ ἴδ οὔσῃ σδιι86, 
ἢ 180 Βαηὰβ οὗ Μοβοβ, τβογθ 86 οὈ͵θοῖ οὗ ρα] ϊο δἰὐθηομ, δὰ πόσο βίγὶ Κρ 
ἴο [86 νοῦν οὗ τηωϑδηκὶηα, ὍΤΗΐδ ψ88 ἀοῃθ ὙΠ6η [86 τηβρὶοῖδη8 {θυ βαῖνθθ 6 γα ρὲ 
ἴο 58ϊϊθποθ, απὰ ἔοσοθᾶ ἴο οοπίδββ ἐμαΐ {86 τοῦῖ8 οὐ Μοβϑθβδ ὑγϑῦβ δοσοιῃρ ϑμθὰ Ὀγ ἐλ 
ῆηρεν 9. Οοά. (Ἐχοά. νἱΐ!. 19.) Βυὲ {π6 ὑγυΐδ 18, ὑπ6 τηϑρὶοῖδη8 αἰ ἃ ΝΟΥ ΡΘτίογηι 
ΔΏΥ τηΐγθοο8. ΑἹ] τὲ (Β6Υ ἀϊὰ (48 {86 παιγδίϊνα οὐ Μόοβθβ ἜΧΡΓΘΒΒΙΥ βία[68) ν᾽ 88 
ἴο ὈυΒΥ τΒομλβοῖνοθ πῃ (μον ὁπ μαπίτηθηΐβ : ΟΥ̓ ΜὮ]ΟἾ ΘΥΘΓΥ͂ Τηϑἢ ὨΟΥ͂, ΠΟΥ, (Πδῖ; 
Δἰδουρὰ {μ6 Ὑγοαὶς δπὰ ογθαυ]οιϑ ΤΩΔΥ Ὀ6 ἀφδοοίνοα, ταΐγβ 88 οδῃοῦ ΡΟΒΒΙ Ὁ ὈΘ 
ΔΟΟΟΠΙΡ] 88 66.3 
φ' 

Δ ΒΥ Βουβθοδὰ δπὰ οἴδμοση, γἤοθα ΟὈ͵οοΙΟὯ8 ἤδνθ ὈΘ6Ὼ ΓΟ- ΘΟΠΟΘα ὈΥ͂ ΠΊΟΓΘ γϑοθηΐ ΟΡ- 
ῬΟΘΟΓΒ οἵ γον] διίοη. ; 

3 Ὧγ. νη ϑγεδίοπι οἵ ΤΠΟΟΪΟΡΥ, τοὶ. 1Ϊ. Ρ. 5608. ΤΠδὲ τπ6 ἘρΥ ΕΔ τηδρὶοἰδη8 ἃ 
ποί σσοτῖκ πιίγαοὶοα, μ48 Ὀθαπ ῥτονθα δὲ σοηδβι ἀογηδ]ο Ἰοηρσῖ Υ 1)γ. ΕἈΓΏΙΟΓ, ἴῃ Πὶδ 1) πουτία- 
ιἰἰοπ οὐ δίγαοϊοβ, σμδρίοῦ ἷἱν. 860.  Ὦγ. ἀγανοβ α8 ρίνεῃ το οἰ οΓ ρᾶτρὶ οὗἨ 10Γ. 
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(2.) Ὑμα νἱτοι οὗ Επᾶον ποῖον ὙτΟΌ ΙΕ ΠῸΡ Θχροοίθα (0 ἡγΟΡΚ ΔῊΥ ταϊγποῖθ, 
( ὅδ. χχυῖ!. 7-26.} ΤῊΪ8 18. οἰθαυγ ονυάθηΐ ΌΤΩ ἢθγ δϑίοῃ Βπιθηῦ ἃπιὶ 8] ΆΓΗΙ 
δἱ (16 Δρρϑδγαποα οὗ ϑδιμιοὶ, ὅδ, ψῦο ὀχρθοίθα ἃ τοῖγϑοὶθ, Ὀθμοἰὰ δδυνεὶ ν᾿ 1 ἢ- 
Οὐν ΒΗΥ͂ ῬΟΟΘΌΪΝΙΆΣ ΒΌΓΡΥΪΒΘ : 586, 80 Θδχρθοῖθα ποπϑ, ὙΠῚῈῺ δηγαζθιηθηῖ 8Πὰ [ΘΓΓΤΟΓ. 
Ιηᾶδοά, ᾿ξ ἀο68 ποῖ δρρϑᾶσγ ἔγτοιι ἴμ8 παγχδίϊνο, Ὠ6 {6 18 1Ὁ ἴ0 Ὀ6 δα ρροβιά, {παὺ {118 
ὙΓΟΙΩΔΗ μη ΡΟΥΤΘΡ ἴο 68}} ἃρ ϑ'απιιοὶ, νοῦ 560] πὶβῃθαὰ ἴο ΘΟη8}}0. Βαῦ, ὈδίυΓΘ 
186 βογοόγοβθϑ σου ἃ ργαργο 6 Θπο δα ποθ η 8 10. [86 ρύγροβθ οὗ βοοίμίησ δηι ἢαί- 
τοσίηρ 5.88}, (86 ρτοριδὺ ϑδπιιοὶ, οοπιτη ββιοιιθα ὈΥ Θοῦ, Δρροδγοά, ἴο ΠΥ ϑιοη Βἢ- 
τηθηῦ δηὰ οσοῃβίογπαίίοη, δπα ἀοπουηοθα ἰδ )υἀρτηθηὺ οὗὁὨ ἀθδίῃ ροὴ δι]. ὁ Ὧγ8 
οοτίπίη ἐμαΐ, ἴῃ [815 6456, ϑ'δηιαοὶ γ 838 ϑϑηΐ ὉγῚ (οι |νπλ86}, Ὀόσδιι86 [δ6 Ἰηϑϑδαρα Πὸ 
ἀοϊϊνογοὰ τοβροθοίρα ἃ Γυΐυγο ουθηῦ, δηὰ ἰὑ 18 ἰμ6 ργοσοσαίάνο οὗἩ ἀοά δἰοηθβ ἰο ἀθοΐασο 
ὙΠΠ80 5}}8}} ὨΆΡΡΘη.} 

(3.) ϑαΐδβη 15 βαϊὰ ὈΥῪ {π6 ουδηροὶ δὶ (υΚα ἵν. δ.) ἴο ᾶνθ ἰδκϑῃ “6508 ΟἾγὶδὶ πὰρ 
ἴτο 8ὴ ἀχοθθαϊηρ δἰσα πιουηϊδίη, δηὰ ὕο αν βιιονγῃ ἶπι 8}} {Π8 Κίησάοταβ οὗἉ [86 
τόν ὶ, δοὰ (π6 ΡΊΟΥΥ ΟΥ̓ (μθπὰ, ἰπ ἃ πιοπιθηΐ οὗἁ {ἴπ|6, το ὑΓβ ΒΔ ΟΌΙΟἢ 8 πιοάθτγη 
ΒΟΟ Πρ δπίαροηπιδῦ οὗ (86 ϑΘογρίυγεβ ἰδγπηθὰ “{Π6 πιοϑὺ ΟΧ ΓΛΟΓΙΠΑΓῪ ΟΥ̓ 4}} (86 
{Ππῖπησϑ οΑἸ]οα τηΐγβοὶοθ." Βυΐ {π6 γα 8, (Πδὶ {ἢ}19 Ὑταηβδοθίοη ἰ8 ποέ οπϑ οὗ {ϊπὰ 
“ τῇίησβ ο4] 6 ἃ πιίγϑοὶοβ : ἴδ ἰ8 ποῦ τηδπιϊοηο 859 οἴἴβοῦθ Ὁ. δ ρου παν ἃ] ΤΏ 688 ΟΥ 
αἰθιους ΟἸ τ ῖϑι 8 ἔσθ σοηϑοης ΝΟΙΓΠΟΥ γ γ6 4}} 186 Κἰησάομιϑ οὗὨἨ (86 τοογὰ ΘΧὨ!- 
υἱυοὰ το Βὲιη. Τα ατϑοὶς ψογά, οἰκουμένης, Β6ΤΟ ἰγδηβὶεὐδα τουγζά, νΟΥῪ ἔγθαῦθη 
δὶ ση 168 Ἰαπα ΟΥ̓ σΟ. ΤΥ, δηὰ οὐρμὺ ἴο ἢᾶνα Ὀ66η ἴπ 8 τοηἀογρα ἴῃ {Π6 Ῥαβεδσα }ι8 
οἰτοὰ " ; 1Π6 τηθππίπι Ὀοΐπρ π0 οὔδοῦ ἔπδη {ππδὺ ϑαΐδηῃ βῃονοα ἴο “6808 Ο τὶ 4}} [86 
ἴοι ὑθέγασο 68 οὐ κἰηρσάοηβ σοι ρτβοα ἴῃ (Π6 Ἰαπὰ οὗὨ δυάδα. [π τΓ8ῖ8 ὑγδηβαοίϊοη 
ἶν πὶ}]} ποῖ Ὀ6 ργοίθηἀοϑα ἐμαὺ ὑμ6γθ νγ88 Δὴγ (δίπρ πιϊγουϊουϑ. 

ΤῊΘ ῥτοροσ οἴεοο, ἐπογθίοσο, οὐἁ τοῖγϑοὶθβ 18 ἴο τηδῦὶς οἰραγῖψ (ἢ 
ἀϊνίηα ἱπίογροβιθΐοη ; δῃα {π6 βου ρίυταβ Ἰπττηλίθ (8 ἰο 6 {ποὶγ 
ἀοβίση, ἴογ Ὀοίῃ Μοβοβ δηᾷ {Π6 ργορμιδίβ, δῃά «6808 Ο γῖϑὲ δηᾷ ἢἷ8 
ΦΡΟΘΊ68, Δρροϑὶϑα το ποτὰ ἴῃ ὑγοοῦ οὗ {Πδὶν αν! 6 τηϊβϑίοθ, θῇ 
ψγ͵6 ἀγανν {Π18 σοηϑοάιθηοα, ὑπαῦ Ὧ6 10 ΡοΥΪΌσΙΒ ἃ ταῖγ8 616, ΡΘΓΟΓΙῚ8 
1 ἴῃ 1Π6 πδπλα οὗ (οα, δπὰ οἡ ᾿ἷ8 θ6μ ]; {παὺ 18 [0 βαΥ, ἴη ῥγοοῦ οὗ ἃ 
αἰνίηθ τ Ἰββίοῃ. 

ΙΝ. ΟΒΕΡΙΒΙΠΙΤΥ οὗ Μίγδοϊθβ νἱηϊοαϊθα δπα ρῥχονυθά, 
ὟΝ μαύδνϑγ τα ῖγϑ 6168 ἅτ ψγουσῦ, ΠΟΥ ἅτα πιαζξογ ὁ ὕαοὶ, πα Ἀγ6 

ΘΔΡΔΌΪα οὗ Ὀεΐηο ρτονϑὰ ΌὈΥ͂ ργοροῦ δυιάθῃσθ, 48 οἴποῦ ἔδοϊβ ὅσ. Τὸ 
(μοβ6 ψγῃο, Β6μο 4 {μι "ΕΒ αὐ Του σηῦ ὈΥ Μοκοϑ δηᾶ «6805 ΟἸ σὶϑί, 
85 Ὑ6}1} 48 ΟΥ̓ Π18 δροβϑίϊθβ, {16 βθοῖῃρ οὗ {πο86 1 1γᾺ 6168 ρεσ σιμὰ νγ88 
βυιΠοϊοηῦ ουϊάθποα οὐὗὁὨἨ {6 αἰνίηθ ᾿πϑριταοη οὗ Μόοβοβ δηᾶ εἴθβιιθ 
Ομτῖθι. ἼἍ6 τψιίηθββθα, πόσον οσ, τηυϑύ Ὀ6 δ ρροΒβαοα ἴο Ὀ6 ἀοαχυδὶηΐο 
ψ ἢ 186 οουγδα ΟὗἨ παίγθ, 80 88 ἴο Ὀ6 80]6 ἰο ἡπᾶάρε {μαὺ [86 ὀνδθηΐ ἴῃ 
αιοβϑίϊοη 88 σΟπίσγασΥ ἰοὸ 1, ΥὙ τ γοϑρϑοΐ ἴο [86 τλῖγΆ 6168 τοοογάδα 
ἴῃ {π6 βογιρίυγοβ, {18 οδπηοῦ Ὀ6 ἀουρίρα; [ὉΓ πὸ τηϑῃ οὗ ογαϊηαυΥ 
πη ἀογβίδηϊηρ; Θου]α θ6 ᾿ποαραὉ]6 οὗἨ δδοογίδιπὶπρ (μὲ {Π6 ονθηῦ νν88 
ΘΟΠΙΓΑΤΥ ὅο [06 ΘΟΌΣΒΘ οὗἩἨ παίυγθ, θη δα [8 γ8 6] 1068 ρα586α [Ὡγουρ] 
τ6 Βοα Κὅ'88, δηὰ δήδυνγασαβ οὐοσ ὑΠ6 ΤΟΣ «ογάδη, {Π6 τδίθγβ Ὀοὶηρ' 
βίαγοα ἴῃ {Π6}Ὶ ουγγθηῦ οἱ ΟἰἴΠ6Γ 8.46; σῇ θη ἀἸβθάβοβ ἡ γα θα] θα ὈΥῪ 
ἃ ΜΟΙ; πθθη βρης ὑγα8 ἱπηραγίοα ἴο {Π6 Ὀ]1π4, Ὠδαγιηρ ἴο 1η6 ἀδαΐ, 
δη [ῃ6 ΡοΥοΥ8 οὗὨ βρϑϑοῖὶ ἴο {π6 ἀυπρ, πιογοὶν αὐ οομητηδηά, δηά 
αὶ] Ππουῦ 0Π6 86 οὗὨ ΔΠῪ ΟΥ̓ΠΘΙ Τ]ΘΆΠΒ ; ΘΒΡΘΟΙΔΙῪ ΠΘἢ 8. ΘΟΓΡΒΘ, {παΐὲ 

Ἑδιταοτ δ Οὐδβογνδιίοηβ, τῖτ δόμα δι ἰοπαὶ τοπλασκβ, ἰὼ Ὠἰ8 [,ϑοίαγοδ οἡ 6 ΕΓ ἰδοΐ 
ΒΟΟΚΒ οὗ ἔπ Ῥεηϊδίοιιςν, το]. 1, Αρροπάϊχ, ϑοοῖ. ἰἱ, 

1. Οη τΠἷδ8 δ δ)εοὶ 1Π6 τοδοὺ νν1}} ἤπαὰ ἃ νν6]}]. τυυττοπ δηα βαυβί οΟΥΎ σοπηταπηϊσαιίοη ἰῃ 
ἐδο 1,οηάοι ΟἸγβδηῃ 1ιδίγυςσίον ἕογ 1818. ΥΟἰἱ. ἱ. Ρρ. 64 ---648. 

2 Τὶ [Π6 ΔΌΟΥΘ 8 [16 ῬΓΟΡΕΟΣ γοπάογίηρς οΥὁὨ οἰκουμένη, ἰΒ 17 ργουϑὰ ὉΥῪ Ὅτ, ΓΤ γάμοσ. 
γον, νοΐ. ἱ, Ρῃ. 241. 255, 3566. 8γο.; οΥ νοὶ], ἱ, Ρ᾿, 182, 180. 140. 4ϊο. 
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μῪαὰ Ὀορππ (0 ῬΕΙ͂Ν, γγ88 τεϑίογοα ἰοὸ 116 ὈΥ {86 ϑροακὶηρ οὗ ἃ ποτ. 
Βυΐ ἴο οἕδο7' πιδῆ, ταῖγβ 6168, 1Κ οὔμοσ δνυθηΐβ, δα πηι οὐ (86 δνυϊάθησθ 
οὗ ἰδβύϊμῃοηυ. Νοῦν, 88 γὰ οδπποῦ ἀουδύ [Π6 ΘοΙηροίθ ΠΟΥ͂ οὗ τ πα β868 
ἴο αϑοοσίδίῃ ἔδοίβ, {πεῖν ογθα ὉΠ Εν 18 (86 ΟὨΪγΚ Ῥοϊηῦ ἤο μ6 οοπβίεγαᾶ ; 
διηα {π|8 τηυϑῦ θ6 ἀοἰθτιηϊποα ἀροῃ [86 ῥτίποιροβ οα ῖο [19 ογϑάϊ-᾿ 
ὉΠ οὗἁὨ (οβυπημοπΥ, ἴῃ ρσθηογαὶ, ἀθρομάθ. Α,8 {818 ἑορὶς 88 Ὀθθῃ 
ἀοχίθσγουβὶυ βεϊζθα ὈΥ͂ (6 δανοοδίθβ οὔ ᾿πβα 6} }Υ, ἴῃ ογἄου ἰὸ ἀθογν 
ἴπ6 ογοα  Ὀ1}}Υ οὗ [Π6 τιΐῖγο168 γοοογα θά ἴῃ ἐμ6 Β10]6, (86 [Ὁ] ον ηρ' 
Ἠϊηΐίβ οὐ {86 ναϊὰθ οὗ μυπιδῃ (θυ ΠΟΩΥ ΤΥ Ὀ6 ἰουπᾶ ὑδρία] ἰῃ 6ἢ- 
ΔΌΪπρ [86 βίυοηί ἴο ἱπνοδίσαϊθ δηα Ὄχρίδὶῃ {Πθτη. 

ΕἘῸγΣ οβὐϊηδησ [π6 γα]ὰς οὗ δἴπσίο ουϊάφιιοοα [λ6 ὑπο [Ὁ] οσίηρ ρῥ]αΐπ 
ΤΌ]68 παν Ὀ66ῃ ἰαἰὰ ἀοσῃ : --- 

1. “ΑὩΥ (δίπρ' ΘΆΡΔ4016 οἵ Ὀοϊηρ ρτονθα ὉΥ Τ6γ6 (δβΌ ΠΔΟΩΥ 18 ΟΓΘ6- 
ἀἼ0]6 ἴῃ ργορογίοι ὕο ἢπ6 ορρογία μι Υ ψ Ιοἢ [6 τ [688 ΠδΔ4 οὗὨ Ὀοϊησ 
γ76}1 ᾿πίοστηθα οοποογηῖηρ 10 ΠΙτλΒ6] ἢ, δπα 18 ἔγθϑάοιῃ ἔτοιι ΔΩΥ 189 
(μαΐ ταῖρ]ιῦ τραϊκα ᾿ΐπὰ τ 188} ἴ0 ᾿πηροδβα ὍΡΟῚ ΟΠ 6Υ8. 
“1 {μα ῃ ἯΠῸ ρ᾽γ68 8 ἸΠΙΌΣΠΙΔΙΊΟΙ ἈΡΡΟΔΓΒ ἰο Ὀ6 ἃ οοιηρυϊοηΐ Ἰπᾶρσο ΟἹ 

δηὰ τὸ πριν ἕδόα ἴῃ τ εἰ μκιισῇ ἐπ ψἘΟΣ Ἷ μδὰ {πὸ Ὀαϑὶ τ Ε βλέ α δῇ ἀμον 
ΤΙ σΒΓΠΥ Ἰηϊοσιιθα, δὰ 1 τπογα Ὀ6 ΠῸ Δρρϑϑγβϑῃσα οὗ 1.5 Ὀοΐηρ 18. Ἰηϊογεδί ἴο ἀδοοῖνο 
1.3, ὙΘ σἶνΘ ΟἿ δϑϑϑηΐ : Ὀυῦ γγὰ Βοδιτδίθ ἴῃ ρσγοροσγίίοη ἰοὸ ὑμ6 ἀουδὲβ γγχ6 δηἰογίδίη ὁπ 
οἰῦμοῦ οὗὨ ὑμ686 Βοδάϑ. 

2, ““ ΤΊ16 πιοῦγῈ ῬΘΥΒΟῺΒ ἔμ γ6 ΔΓ6 ὙὯ80 γο]αύθ (86 β8π|0 ὑγδηβδοίίοῃ, οὗ 
ΜΒΙΟἢ ΠΟΥ͂ ἀΓ6 Θαυλ}}} ογοα!]6 τιῖποβϑθδ, {86 ΒΙΓΟΠΡῸΡ 18 {π6 δνὶ- 
ἄθῃοο ἴον Ὁ, Βαΐῦ {88 Τηογ6 Ῥϑύβοῃϑ [6 γ6 876 ὑβγουρσῇ ἡ ο86 Βαπᾶθ 
ἴμ6 δαπιο παγταΐΐοη ἰΒ οοπν γα ἴο τ18, {86 Ὑγθαῖκοῦ 18 [16 ΘυἹάθῃοθ. 

“Τὴ {818 ἰαΐίοσ Ἵδβθ, [ἢ 6 τ ύΠ68568 8.6 (6]]ο ἀοροπασπέ Ο068.: Ὀμὰὲ ἴῃ {Π6 ΤΌΣΤΩΟΡ 
ΤΏΘΥ ΔΓῸ βδϊ ἴο Ὀ6 ἐνηοῇ βεἀρτνία ὁ ὙΥΒαΐθυδθν πῃ ρου δοϊοη [ΠΟΓΘ ΤΩΔῪ Ὀ6 ἰῃ ΒΠΥ ΟἿ6 οὗ 
8 ΠΌΘΟΥ ΟΥἨ ἱπάδροπάθηϊ νἰζηθδβοα, 1 18 ἴῃ Ῥαγὶ σοιηουθᾶ ὈΥ {86 ἐδϑι ΠΥ οὗ 
οἴδογβ: Ὀυῦ ΘΥ̓ΟΥῪ ἱπιρογίδοιίϊοῃ ἰδ ἱπογοαϑθὰ ἴἢ ρτορογϊίϊοη ἰὸ ἴδ πυαθοῦ οὗ 
ἀοροπαοηὶ τὶζηοδδ68, ἱστοῦ ἢ μοδα δηὰβ [86 5816 δΙΟΙΥ 18 ὑγδηδια 64," 

8. ΤΊΙΘ ῬΤΟΡΘΙ ΤΔΥΪς ΟΥ ΟΥ̓ οσίου οὗ ἃ βίοσυ βοΐηρ γταοϊαίθά ὉῪ ὁ 
ΒΙΠΏΒΟΥ οὗ Ἰπάδοροηάδηϊ πὶ ζηθδϑαθ οὐ ὅ}} ογθαϊί, 18 {ποὶν δορί οθ 
Δρτϑοιηθηῦ πὶ {8π6 ῬΥποῖραὶ ἀγριυιηθηΐθ, δηα {πεῖν αἰβαργθοπιθηῦ τ 10 
Τεβρθοῦ (ο {πϊηρθ οὗ 1688 ΘΟῃΒΘα ΘΠ06, ΟΥ αὖ ἰοϑβϑύ ψδγϊοῖυ, ΟΣ ΑἸ ΥΘΥΒΙ(Υ, 
ἴῃ (Π6]Γ ΙΏΔΠΠΟΣ οὗ γοἰδίϊπρ᾽ [π6 Βδηλ6 βίοσγ. 

“ὙΒΘ σϑαϑοη οὐ (Πΐ8 15, (μας ἰο {δίπρε οὗἉ ρυϊποῖραὶ ἱπιροτίδηοθ ὑμ6Ὺ πι}} 4] 
08 }1γ διίθηὰ, δὰ ὑπογοίοσα ἴπ6γ πὶ}} βανα ἐμοῖσ σαΐπ 8 ΘαΌΔΙΥ ἐπ πὶ (Π0 

[ἀ685 οὗὨἨἁ ἴπδπὶ; Ὀυὲ ὑμδῖ ἴο ὑδίηρθ οὗ 1688 σορϑθαυθηοθ ἐΠ6Ὺ ὙΠ ποῖ ρσῖνα {86 8800 
δἰϊοῃίοη, δηὰ {πογοίοτα ἴΠῸγ νυ 11} Ὀ6 ἂρίὶ ἴο οσοποεῖνα αἰ γθΟἸΥ Θοησογηϊηρ {μ60). 

“ΤΠ ἃ ὨΌΠΙΡΟΥ οΟὗἁ Ῥογβοηβ αῦτϑο ΥΟΣῪ τηϊπυΐοὶν Ἡὶτἢ γαβρθοῖ ἴο 81} {16 ἤμοι8 οὗ ΔῃῪ 
Πᾶττδίϊνο, σθΏΘΓΑὶ δηά Ῥαγ οι], δπὰ 180 πη ἐπα γον δηὰ πιβηηογ οὗ {πο ῖν πδγγᾶ- 
κἴοη, ἃ ὙΠ κωυμεὶ ἴο 8 Ῥτοοῦ (αὶ {86} πᾶνε ἀστοοὰ τοσοῖμοῦ ἴ(ο [61] [Π| Βδιῃο δίουγ ̓ 
ἈΠΑ ἴῃ ΤΠ }8 {ΠῸΥ π||}} Ὀ6 δυρροβοᾶ ἴο δανγα Ὀδθη ἱπῆιπθποθα ὈΥ͂ βοιμθ τηοίϊνα ποῦ 
ἔλνουΣΒΌΪ6 ἴο ἐπα ναΐῃθ οὗἉ ὑμοῖγ ὑββιϊπιοηυ ; ἀπά 6568, βανίπρ Ἰεάγπθα οεἰγουπ- 
δίδῃμ 68 ὁΠ6 ΟΥ̓ἁ δΏΟΙΠΘΡ, ἴΠ6Υ οαπποῖ ἴ᾿νΝ6 σΟηβι ογθα 88 Ἰηἀδροπάοπί οὗὨ ὁῃ6 δποίμου. 
ΑΙΙ τλ6 μἰϑέογίοβ τ ποῖ μανα Ὀθοπ να ὈΥ ρΡΟΥΒΟΩδ ἴῃ ΘΥΘΙῪ Γοδρθοῦ Θ4ΌΔΙ1]Υ οΓΘ- 
ΑΙΌΪς, ἀστθα πὶ (86 πιλίη {ΐηρβ, θὰῦ ΠΟῪ ΓΘ 88 οογιδίηγ ἰουπάὰ ἰο ἀἰ Ὁ π ἢ τοραγὰ 
ἴ0 {πΐπρβ οὗ [638 ςομβδησθησο. Ἦν ᾿ἰκονν θα ἀἰδεϊησ ἰδ ἢ τοβροοῦ ἴο (86 παίμγο οὐ 
ἐλὲ γποΐ ἴο π-Ἰϊοῖ ΟἿΥ δϑδβοϑιιῦ 8 γθαιυϊτοα ; Ὁ. τὸ δχαρϑοῦ ἸΠΟΓΘ 1 ΠΠΊΘΓΟΊΙΒ, ἸΠΟΓΘ 6ΘΧ- 
ῬΓΘ88, δηά, ῃ 41} ροϊηῦδ, τηογα Ἀποχοθρ(οΠ80]6 ον άθησθ, δοοογάϊημ ἴο 186 ἄορτοο οἵ 
118 ργδνίουϑ πη ρΓΟΌΔὈΪΠΥ, Ατιϑίηρ ποπι ἰἴ8 νγαπῦ ΟΥ̓ ἈΠΑΪΟΡῪ ἴο Οἴπον δοῖϑ δ γαλῆγ' 
Κποόνῃ : δηᾶ ἴῃ {Π18 {πο γο ἴα ἃ ρτδδαίϊοη ἔγομι {μἰ ρα τ ἴον. ἀγὰ δηθοο θη ἢ 
ῬΓΟΌΘΌΪΟ, ἀπ ἱμογοίοσγα γσοαυῖγο δι [10|}16 ροβιίῖνα ονϊάθποθ, ἰο ἰίησα Ἡ ΠΟ ἃΓΘ 

ΥΟΙ,. 1. Ρ 



210 7Τλὲ  ἥϊτγαοϊες τοϊαίοα ἕπ ἐλ ϑεγίρέμγεξ, 

αὐΐου!γ ἱποτθάϊ}]6, Ὀδίηρ 80 ΘΟΠΙΓΑΓΥ (0 τι ρδὺ γα δἰσοδὰγ ΚηΟ οΥὗἩὨ [86 οουτθα οὗ 
Ὠδίυτο δὰ {86 δυΐδον οὗ ἰΐ, {Π8ΐ πὸ ανδάθηοα οου]ὰ δοηνΐίποα τι οὗ 1{.ἢ 

Ετσ ᾿ἰπβίβποθ, “1 ΤΥ δεγνδηῦ βθου α (6}} τὴ6 ἐμαί, Δ8 δ6 γγᾶβ ρϑβδϑίηρ' (Ὠσουρἢ ἃ 
φαγί ἢ ὨΪδ06, ἢ6 ΒΥ ἃ 6 πᾶ ΟΥ̓ μχΐη6, Ὑ8ὸ (86 Κπον) βδα Ὀυδίηθβ8 ἴῃ ἰπαὺ πορἢ- 
ῬουγΒοοά, δπᾶ {π6 ΘΓ ΑΟῦΕΣ ΟΥ̓ ΤΥ Βογναπί ψγἃ8 βυιοῖ ὑμαὺ 1 δὰ πονοσ Κηονῃι Π]πὶ 
ἴο {6}} πη8 8 νυδῃίοῃ [16, 1 ϑῃουᾶ γϑϑά!]υ Ὀδϊΐονθ Εἶπ ; δηα 15 1 ἢδὰ Δὴγ (δίηρ ἴο ἀο 
ἸΏ. 188 6886, 1 βῃουϊὰ τι πουὺ ποδὶ ἑαίίοη δοῖ ἀροη (86 βυρροβίψοη {παὺ τιμαὶ δα ἰο]ἃ 
1ὴ6 πῶ8 ἰσυ8. Βαϊ ἱΓ 1Π6 βδθ βϑεασνυδηΐ βου ϊά δβ8γ, ἱμαὺ δοτηΐηρ Γβγουχὰ [λ6 βδπιθ 
ΡῈ [6 88} Βῃοί μος οὗἨ τὴν ἔτιθη 8, συ μβότὰ 1 Κπον [0 βανα Ῥθθῃ ἀβδᾶ, 1 βμου]ά ποῖ 

ἰανθ δῖπι, βου ρα {π6 ἐδίησ ἴῃ 1086} νγϑ8 ποῦ παίι γΆ }Π}} ἐπι ροβδι Ὁ]6 ; ἀπὰ 1 ἴθ ΟΣ 
ἃ ἀοΖθῃ ῬΟΥΒΟΏΒ Οὗ ΟἿἿΓ ΟΟΙΉΣΏΟΠ δοα δἰ ηἴΐδηο6, ΡΟΙΒΟΩΒ οὗ Κηοπν]θᾶρα δηὰ οὐτϊοβὶ γ, 
βου α, ἱπάθρθη ἀν οὗἨ ομ6 δῃοῦΠ Σ ΒΟΥ ΟΌ ΒΥ ἱπίΌσπι τα (αὐ [ΠΟΥ ΠΟΤῈ Ῥχϑβϑοηῦ 
{Βοιαβοῖνοβ, δ δὰ ο ἀουδὺ οὗὨ ἐπ6 ἔλοϊ, 1 τΐραν Ὀοϊΐανα 10.} 1 [Ὁ] β, μον - 
ΘΥΟΣ, ἤγουλ (18 οὐδογνδίίοι, ὑπαὺ ΤΩ Γ80168 ΓΘΑΌΪΓΟ ἃ τα οἷ ΒΕΓΟΏΡΘΓΡ ὑΘΒΟΪΠΔΟΠΥ͂ ὑπ δὴ 
ΘΟΙΏΓΊΩΠ ἔδβοϊβ: δηὰ βο ἰαβπηοην, ἰΐ Ὑ11 6 566 ἴῃ 86 [0] τσ μᾶσθ8, [86 7 
ΤΟΙ ΔΥ6. 

Το στοβίοβί ρατί οὗ ουσ Κπονυ]οᾶρα, τ οί οΣ βοϊ θα ΠῆῸ οὐ ᾿ϊδίογοαὶ, 
48 πὸ οἰμοῦ ἐουπάδίοι ἐμδη ἰδδίμηοηγ. ΕΗΟΥ ΠΊΔΩΥ ἔδοίβ ἴῃ οὁ[6- 
ΤΩΙΒΙΤΥ, ἴῃ ΡΠ ΠΥ ΒΙ68, ΟΣ ΟἾΠΟΥ ἀοραγιηθηΐβ οὗ βοίθῃσθ, 40 γγΧ78 Το ῖνΘ 
σὴ μουῦ Βανίηρ Β6θ {π6ηὶ, ΟὨΪΥ͂ Ῥαδόδυβα (ΠΘῪ δγὸ δἰϊοδίβα ἰὸ ἃ8 : 
ἐβουρσῇ [ΠΘῪ ΓΩΔΥ 8661 ΘΟΠΙΓΑΓΎ ποῦ ΟὨΪΥ 0 ΟΣ ῬΘΥΒΟΠΔΙ ΘΧ ΡΟ σίοῃο6, 
Ὀυΐ αἶδο ἴο δοϊασμοη δχρογίθποοΐ ΕῸΓΣ ᾿πβίδησθ, 71ὸ ἃτὰ ἰηίοσγηιθά 188 
{86 ἔτθβ!-δίθυ ρου ρα, θη οα Ἰη0 ρΐθοθβ, 18 σργοάιοθα ἴῃ ΘΔ ἢ 
Ρΐοοο; ἐμαὺ (6 Ρίδβοθβ οὗ {18 ἰηβθο, ἤθη ρὰΐ πᾶ ἴο 6πά, ᾿ῃπἰογρταίῦ 
Δα ἀηϊ6 ἰοροίμοῦ ; (μαὺ {118 ΒΆΓ]6 ἰπβθοῦ ΤΠΔῪ 6 {πγηθά 1πη5146 ουΐ 
16 ἃ ρἷονα ; δπᾶ ἰῃαὺ 10 ᾿νϑβθ, στονβ, δαπα τ] 101168, 1π {118 ὯΘῪΥ 
βίδίθ, ἃ8 Ὑ706]] 88 1ὰ 1[8 παίυχαὶ βίδίθ. ΤΉ 686 816 βίσδηρα ἰμοίβ, δπὰ γε 
Ὑ6. Δ τηϊῦ {Ππ6 πὶ ΡΟ ΟΥΘα 1016 ἰδβίμτηοην.5 Αρϑῖη, ἃ τδῃ ἯΠῸ 
ΠΟΡΟΥ Ὀ6οη οὐ οὗ ἀτοδῦ Βυιίδῖη 18, ὈΥ ὑββυ ΟΥ̓ 81]016, 88 ἔὉ}}γ οοη- 
νἱηοοα οὗ {Π6 εσἰβίθηςθ οὐ ἔογδιβῃ ΘΟΙ Υ168 ἃ8 Π6 8 οὗ {86 Θχϊβίβμοθ 
οὗ {Π6 σουπίγγ ἴῃ τ Οἢ Β6 ᾿ἴνθθ. ΝῸ ρϑύβοῃ, ὙΠῸ μὰ8 Γοδα ΠΙΒίοΥΥ, 
ΠᾺ8 δὴν τογθ ἀουδίύ οὗ {μότὸ Ῥεΐῃρ' βυσἢ ἃ ΟἸἿΥ 88 Βοπθ οὐὁ ῬΆΓΙ8, ΟΥ 
{πδῦ {Π6Γ6 ἔΟΣΙΩΘΓΙΥ οχιβύθα βυο ῬΟΥΒΟΠΒ 88 ΑἸΟχδηᾶοῦ {86 ατοδύ ἀπά 
Ἅ11ὰ8 Οωβαγ, {πη 6 48 οὗ (86 γα οὗ μ6 ρχοροβιοη ὑμπαῦ ὕνο 
διηα ἔνγο τοδκα ἔουγ, οΣ (μα ααθοα ΕΠ ΖΑ ἢ βοῖμα ἔτη 6 βῖποθ σοϊσηρα 
1η. {{|18 18] η4, οΥὁἩἁ{πΠαῦ Θυδοη ὙἹοίουϊα 18, αὖ ργοβθηΐ, βουδσεῖση οἵ [86 
Βυ 88 οαρῖγο. Τμα συ τἢ οὗὨ [8686 ονθμίβ 18 σοηγαυϑα 0 18 ὈΥ {9 
ϑθμογαὶ ἀπα σοῃουτγγοηῦ ἰΘΒΌ ΤΟΥ οὗἁὨ βίου, ὈΥ͂ ὙΠΟ 1 18 80 ΠΤΤΩΪΥ͂ 
Θβί} 8864, (Παΐ, ΤΟΙ ἃ βού οὗ Ἰθασιθα τθη ΠΟῪ ἰο Δ1186, 8ηα, πιϊδουΐ 
Βαϊηρ 8016 ἰο ργοάμοβ ΔΗΥ͂ δποίθηϊ οοη γϑαϊοίουυ βίδίθμμθηΐβ, 0 6ῃ- 
ἀοανοῦΓ ὈΥ ΒρΘΟΪΟΒ ΓΟΑΒΟΏΙΩΡΒ (0 ἀθβίγου ον θ6]16Γ οὗ ἰΐ, 10 σοι] 
δύσαθ (6 στοδίοβί ΓῸ]Υ 8η4 θα Κμθ8Β 0 6 τηονϑᾶ ὈγῪ ἴβο. ἜἘΠ6 
ἰγυτῃ οὗ οἴμον ἴδοίβ 18 βιιθβδϑίδης θα ἴῃ (ἢ 6 Βαῖὴθ τρϑῆηθσ, ἀπ ὉΡΟΩ 
ΒΌΟΘΙ ουἹάθῃοα αἰτηοδῦ ὑπ 016 Ὀυβίποαθ δηᾶ ἱπίθγοουσθο οὗ μυϊηδη 
18 18 οοπάποῖδα. Βαυΐ, ΒΟΥΟΥΘΥ ΔΡΡ]ΙΟΔ 016 (18 γθαβοηϊηρ ΙΠΔῪ Ὀ6 ἰο 
1η6 ΟΓΙΠΆΓΣΥ αἰἴαῖσα οὐ Ὠυμδη 116, 10 ἢ88 Ὀθθ ἰαἱὰ ἀονγῃ ΌὉΥ͂ Βοῃ6 

᾿ ῬΘΙΒΟΏΒ ἃ 8 ἃ τη Χίτη, παῦ ΠΟ Βυπιλη ὑθβ τ ΟὮΥ 18 Βυ Πο]θηῦ ἰο0 ῬΓῸΥΘ ἃ 
τγα616, ΤῊΪΒ ἀββουοη 88 ἢγϑθῦ πϑᾶβ Ὀγ 8 ἰαΐθ οϑ]θσαίβα ρμ}]ο- 

1 Ὧν, ῬυϊοδεοΥ 8 {8168 οἵὁἩ Ναΐθγαὶ δη ἃ Βδυθδιοὰ οἰ ρίοη, νο]. ἱ. ὑρ. 274----278. Ου 
186 80] 6οὐ οὗἨ 16 ἌἙγο ΟἿΣ Υ οὗὨ ὑοβμιοην, Μῖγ. Οδιμιῖο Β Μοσϑὶ Ενίάθησο σοΔΥ ὈΘ ΥΘΓΡΥ͂ 
δΔἀνδη δ ρ ΘΟΌΒΙΥ σοηβοϊ οά. 

2 Τὴο συγ οῦ σϑδύον νν}}} βηὰ μοοοππίβ ΟὗἨ ὨθΣΊΘΓΟΙΙΒ ΘΧΡΟΓ Π]ΟΠ 8 ΟἹ [686 ΟΧΊΣΔΟΙ- 
ΕἸΠΕ ΠΡ ΠΕ ἴῃ [20 ῬΒΙΟΒΟΡ οὶ Ττδηξδοίίοηβ οὐ τς ΒΟγΔ] δοσίοῖυ, νοΐβ. χὶλ, χα ὶὶ, 
ΧΙ͂ν, δηὰ χὶ]! 
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ΒΟΡὮΘΓ, ΓΠ086 ΠοίϊοΠη8 ἢᾶνο Ὀδοη δἀορίοα ὈΥ 41] Ἰαίον ἀδἰβίβ, ἀπ τ βο86 
ΔΥσΌΠΊΘΠΐ 1 ΒΌΡΒίΔΠΟΘ 18 (ἢ ]8 : --- “΄ ΕἸΧΡοΥΊΘΏ66, ἡ ]οΟἢ ἴῃ δοπια {δ ηρθ 
18 ψαγ 4 016, ἴῃ ΟΥΘΥΒ 18 ἈΠΙΪΌΓΩΙ, 18 ΟΟΥ οπΐψ συϊάθ ᾿ῃ γϑαϑοηϊηρ 60}- 
σΟΓΙρ τηδίίογϑ οἵ ἔδού. Ὑ αυίδ]6 Θχρουΐοηοο ρῖναοδ σῖβο ὑο Ῥγοθ 1 1 γΥ 
ΟΠΪΥ; 88 ὉΠΙΌΥΠ. ΘΧΡΘΓΊΘΠΟΘ διηουηίδ ἰο ῃὑγοοῖ, Οὐ 6] 1 οΓ, ΔΩΥ ἔδοί, 
ἴτοιῃ (86 (Θβι  ΟὨΥ οὗὨἨ δυθ- 1} 68868, 18 ἀοΥνοα ἔγοσω πὸ οὐδὺ ῥγὶπ- 
οἶρ]6 {8 οὐγ δχρϑυίθηοα οὗ {86 νϑγδοιυ οὗἁ μυτηδη ἰδδίϊμηοηγ. 1 (86 
ἴχλοῦ αἰἰοβίθα 6 τριγδου]οῦβ, {ὑπο ΓΘ ὩΥΊ868 ἃ οοηίθϑὺ οὗ ἔνγο ὁρροβὶίθ 
ΘΧΡοσ θη068, ΟΥ̓́ ΡΥΟΟΐ ἀραϊηδῦ ργοο. Νοῦν, ἃ τ 1Γ8616 18 ἃ νἱοϊδίιοη οὔ 
{86 Ιανγϑ οὗ παίυγθ; δηᾶ 88 8 ἤἥγι) δηἃ ὑπ] [ΘΓ Ὁ]6 οχρογίθηοθ ἢα8 
Θϑβίβ 86 (Π686 ᾿ανγβ, {π6 ῥγοοῦ δρδιηϑί ἃ τα ϊγϑ 616, ἔχοι (6 ὙΟΥΥ͂ 
πδίυγο οὗ [89 ἔλοῖ, 19 48 σοιῃρ]οῖθ ἃ8 ΔΠΥ ΔΥριπηθηῦ ἴτΌΤ ΘΧΡΘΥΊΘΏΟΘ 
Ο8} ῬΟΒΒΙΘΙΥ ὃ ἱτμδο!η64 ; δηά 1 80, 1 18 8ὴ ὉΠαΘΏΪΔΌ]6 ΘΟΩΒΘΑΌΘΠΗΟΘ, 
1Πδὺ 10 σαπποῦ Ὀ6 Βυγηουῃίοα ὈΥ ΔΠΥ ῥγοοῦ τυνθαΐθυοσ ἀουῖνοα ἔγοιι 
δ η ὑδβίηοηγ."" 

Νοῦν, ἴο (818 Τϑδβοῃίῃσ, οὐ {Π6 τηοβῦ ὑχοιηϊπθηΐῦ πα θββϑηίαὶ ραγίϑ 
οὗ 10, Βαν γᾺ] ἀθοϊθῖνθ ΔΏΒυογΒ ΠΑΥ͂Θ ὈΘΘῺ ΟΥ ΠΊΔΥῪ Ὀ6 ρσίγοῦ, Α ἴδ οἵ 
{Πι|686 ΙΏΔΥ ΡῬΓΟΡΟΙΥ Ββπά ἃ ρ͵δ06 Π6Γθ. 

(1.) “Ὁ γ. Οδαρθ6}}, ἴῃ [18 οο]γαίβα “ Π᾿ββογί δἰιΐοη οὐ ΜῈΊγμοΪ θ, 
Βῆονβ {π6 {ἉΠΛΟΥ͂ οὗ Μυ. Ηυπιοβ ἀυραπηθηΐ ἰδ8 : ---- “Τα. ον! ἀθηθθ 
αΥϊβίησ ἔγοπι Βυτδη (ΘΒ ΠΟΥ 18 ποί ἀοεινοα δοζίεῖν ἔγομη δχροσῖθμοα; 
ΟΠ ἴδ6 σΟΠίΓΑσΥ, ἰθβϊ Ὡ ΟΩΥ ἢ88 ἃ ἠδίαγαὶ ᾿πἤμπθποθ οἡ ᾿6] 16, δηΐο- 
σααθηΐ ὕο Θχρϑυΐθῃοθ. 

“ὁ ΤῊ ΘΑΥΪΥ δηὰ ὑπ] ἰπιϊ ρα οββαπὺ ρίνϑη ἰο ὑθβὶ ΟΠ ὈΥ̓͂ ΟΠ] άγοπ στα} }}]} οοη- 
ἰγβοίβ 88 ΠΟΥ δάνδῃηοθ ἰῃ [ἰδ : ἰῦ ἰδ [ΠΟΘ ΌΓΘ ποτα οοΟμδβοηϑηῦ ἴο0 ὑγ}Δ ἴο ΒῈῪ ὑπαὶ 
ουν ἀὐθέάσπορ ἴῃ ὑθϑ ΕἸ ΠἸΟΩΥ 18 (86 τϑϑυ]ῦ οὗ Ἔχρόγίθποθ ἔμδὴ ὑδαὺ οὖν ζαὐδ ἰῃ ἰδ 88. 
1818 Τϑυηἀαίίοη. 65: 468, {86 ὑπ ΤΟτ ΠΥ ΟΥ̓ ΘΧΡΘΓΙΘΠο6 ἴῃ ἕδνουῦ οὗἁἨ ΔΠΥ ἴδοῦ 18 ποῖ 
8 Ῥτοοῦ δσαϊπϑὺ 1015 Ὀθῖ πη“ Γονογβοὰ ἴῃ ἃ ρμαγύϊουϊλν ᾿Ἰπδίαποθ. ΤῈ ου]άθηςθ τ βίηρ 
ἔγοιι [86 5ἰηρία ἰο δ  ΠΠἸΟῊΥ οὗἁ ἃ τηδῇ οὗἁὨ Κηονγη ὙΘΓΔΟΙΟΥ Ὑ01}} ρῸ {γον ἰ0 65Δ Ὁ] 188} ἃ 
ὈοΙ οΥ οὗἩὨ 115 Ὀεϊηρ δοϊια! γ γανογβοιὶ. [ ἢ 158 ὑδβι ΠΠΟΠΥ Ὀ6 οοπθγιηθα ὈΥ ἃ [6 
ΟἾΠΟΥΒ οὗὁὨ (86 βαα οἰνιγδοίου, τὸ σαπηοί τ 0] ἃ ΟΡ αβδοηῦ ἰο ἴδ6 ἐγυϊῃ οὐἁ 1{. 
Νον, (πουρῇ (86 Ορογαι!οβ οὐ πδίιυγο ἃγὸ ρονθγηθᾶ ὈὉΥ υπίογπι ἰαυσδ, δηα (Βουρσὴ πὸ 
Βατα ποὶ ἘΝ [οδυ ΠΏΟΠΥ οὗὅὨ ΟἿἿ 86 868 ἴῃ ἔδυουγ οὗἨ 8}γ υἱοζξαέίοπ οὗ ἴπαπι ; 560}}}, ἱ Ἰπ 
Ῥαγ συ ΑΓ ̓ἰπδίβῃοοβ γα ἤᾶνα {Π6 ὑσβύηοηΥ οὗἉ ᾿πουδβδη (8 οὗ οὐὖγ [6] ουγτογθαίυγΓοϑ, δπα 
{8οδ6, ἴοο, τηθῃ ΟΥ̓ βιγίοὐ ἱπιορΎ Υ, βυγαγοα ΟΥ̓ ΠΟ πιοίνοβ οὗ δι τοπ δπὰ ἰπίογοβῖ, 
δηὰ ρογθγποα ὈΥ [86 ῥγίηςοὶ ρ͵68 οὗὨἉ δοπηπιοη 86η86, ὑπαῦ ἸΠΟΥ͂ Ἤ6ΓΘ δού δ! ἸΏ 6 8868 
ΟΥ̓ [8686 Υἱοϊαίίοιβ, (86 οοπϑυτοπ οὐὗὁἨ οἂν παύαγα ΟὈΪ 568 8 ἴο Ὀ6]6ν6 ἐδοιη,᾿ 

(2.) “Με. Ἠυτηθ᾽Β γϑαβδοῃϊηρ 18 ἐσυπα θα ἀροι ἴοο Πἰπλϊοα ἃ γ 6 οὗ 
186 Ἰατγβ δηα οουγβα οὗ πδίυγαο. 

“ΤῸ τὸ σοῃβῖον ἰδίηρσῃ ἀυ]γ, το 84}} Βπᾶ παῖ 11{6]685 τηδύνου 16 αὐδοῦ!γ ἸπΟΘρΘὈΪ0 
οὗ ΟὈΘΥΏΡ ΔΩΥ ἰατγβ, οὐ οὗἨ Ὀεΐης δι θα τὴ ΘΩΥ ῬΟΥΤΘΓΒ; 8ηα, ὑπογείοσο, ἩΠδὶ ἰδ 
ὈΒΌΔΙΪΥ οΔ]]16ὰ ἐλ σοιγ86 07 παΐμσα σδὰ 6 ποίπίηρ 686 (ἤδη (86 Ἀγ γα ν0}}]} 
δηὰ ρἰεδαβυγα οὗὨἨὨ Οοά, δοϊίπρ' οοπ πα Δ ΠΥ ἀροὶ τηδιΐοτ, δοοογάϊηρ ἴο σογιιΐη τα ]68 οὐ 
ὉΠ Οτταἑτγ, 81}}} θδατίπρ ἃ τοϊ τοι ἰο δοπεϊησοηοῖθβ. 80. ὑμδῦ 10 18. 88 ΘΑΒῪ [Ὁ [86 
ϑάργοπια Βεοΐηρ ἴο δἰΐου σβαΐ τπῆθη ὑμίηκ ὑπ6 ΘΟΌΓΒ6 ΟΥ̓ ΠΑΙΌΤΘ 88 ἴο ῥγθβοσνα 1. 
ΤΒοβς οἴδοίβ πη ΐϊοβ ἅτ ργοάυσοά ἴῃ {86 τγοῦ]ὰ τ ρΌ ΣΙ πὰ ἰηἀοβ πθη ον, δηᾶ 
τ ΒΙ ἢ ΔΓΘ Β08}}Υ ἰατιθὰ {6 του κβ οὐ ἠδυσα, ῥσονθ [Π6 οοῃδβίδηῦ ῥσον! ἄθηςα οὗἨ 
186 Τεῖεγ ; {8ο56, οὐ [86 ΘΟΠΙΓΆΓΥ, ὙΓΒΙΟΝ, ἀρΟη ΔΠΥ͂ ΘΧΙΓΔΟΓ ΔΙ ΠΑΥῪ ΟΟΟαϑίου, 8ΓΘ 
Ῥτοϊυοσοά ἴῃ βιιο ἢ ἃ ἸΏΒΠΠΟΓ 88 1ῦ 18 πιδηϊεϑὲ οου]ὰ ποῦ Βανθ Ὀδθη οἰἵμϑν ὈΥ͂ Βυτηδῃ 
Ῥον ον, οὐ ΌῪ δῦ 18 οΔ]16α οἰδῆθθ, ργονθ υμαἀ θη δὈὶΥ [86 ἱπαπιεαϊαῦθ ἐπίαγροβίτοι 
οὗἉ {μ6 εἶτ ου {μαὶ ϑροοῖαὶ οοοδβίου. ἀοὰ, ᾿ξ τηυϑὺ 06 τϑοο ]θοίρα, 18 [86 ζον ΓΟ 
Οὗ ἐμ ππογαΐ ἃ58 Μ6}} 88 οὐ (μ6 ρλυϑίοαϊ σοτ]ὰ ; Δα βίποθ 186 τιογαὶ Ὅ}}}- δοΐπρ οὗ 

-Ὄ 

 Ἐπογεϊοραάία Βηϊπηπίςα, νοὶ. ἱ. ἀγί, αὐγίἀσπιεπξ, 
Ῥ2 
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ἐπα πἀπίνογθα ͵ἰβ ΟὗὨ ἸΏΟΣΘ σΟηβοαπθηοα ἴμλη 18 Ῥἢγδβῖοαὶ ογᾶάθσ δη χορ τ γ, ἴξ 
{]]ονγβ, οὈν συγ, ὑπαὺ {Π6 Ἰανγ8, ΘΟ ΟΣ ΠΊΔΌΪΥ τ ἢ τ ἰοὰ {116 ταίρι 8] του ἃ ΒΘΘτᾺ8 
᾿ἰδόμάε ἴο 6 τορυἱαϊοα, δτα δι βοσνϊθηίΐ, δπἃ ΤΔΑΥ͂ ΘσΟαΒΙΟΠΆΠΥ γ᾽] ἰο {86 1478 
Υ Ἡ ΙΟἢ {Π6 τπηοταὶ που] 18 ρονοσηθᾶ, ΑἸΒουρὮ, ὑμογοίογθ, ἃ ΤΏ ]ΓΔΟ]6 18 ΘΟΠ ΓΑΓΥ͂ 

ἴο {πΠ6 μδμαϊ σοι 86 οὗ παΐατο (αηἃ ψου]ὰ ᾿ηἀδ6οα 1086 118 Ὀδποβοῖαὶ οἴδοῦ {10 το γο ποῖ 
80), δ σαπηοὶ ἔπθποα Ὀ6 ἰηξογγθὰ {πδὺ 10 15." ἃ νἱοἰαἰίοη οὗ ἴμ6 ἰατσδ οὗ παίυγο,᾽ 8] οὐν]η 
{Π6 ἴον ἰο ἱποϊι ἀθ ἃ γοραγὰ ἴο πιογαΐ [οπάθηοῖθβ. ΤΏΘ ἸΔν8 ΟΥ̓ ὙΔ101}) ἃ Ὑ7186 1 
ΒβοΙγ (οἄ ρονοτπβ {μ8 που] οδηποῦ, 1}]688 ἢ6 18 ρ]θαβθα (0 τουθαὶ {μ6πι, Ὀ6 Ἰοαγηῦ 
ἴῃ ΔΗΥ͂ ΟἰΟΥ ὙὙΔΥ ἴπδη ἔγουα ἐδκέϊ πη οΉν ; βῖηοθ, οἡ {818 Βα ρροδβί[1οη, πο μιηρ Ὀαΐ ἐ65ι1- 
ΤΩΟΠΥ͂ 68} Ὀγΐησ 8 δοαυδίηἰοα τὶ} ἴπ6 γ 018 ΒΟΓΙ68 οὐἁἨ ἢ]8 αἰ βρβθηβδίοηθ, δηα (818 
Κιὶπᾶά οὗ Κπονϊθάσο 18 δΟβοὶ υὐο] Υ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ ὈΓΟΥΪΟΌΒΙΥ ἴ0 ΟὟΡ ΠΟΥΤΘΟΙΪΥ ἱπίδγσίη 
18ο86 ἰατσϑ. Τδϑίπηοηγ, ἐπογαίοσο, ταυβὺ Ὀ6 δατηϊ 6 88 οοηβιι αι ηρ 186 Ῥτΐῃοῖρα 
ἸΏ68η8 οὗὨ αἰδοονοτίηρς ὑπ 6 Γ64] ᾿ατγβ ὈΥ Ὑ Βίοἷι [Π6 ὉΠΊνΘΥΒΟ 88 Ὀφθη τορυ]αίθα ; ἰδδὲ 
(οΒ Ἰ ΠΠΟΠΥ͂ 8980γ68 8 (πδ΄ [86 ἀὐ μαϑιν ΘΟΌΓΒ6 οὗ παίατα 88 οὔϊθη Ὀθθη ἱπίοστυρίοα 
ἴο Ῥγοάποο ἱπιρογίδην τπιογὰὶ εβθοίβ ; δῃᾷ τὸ τηυδ ποῖ δα ταπάοπι ἀἰβγοραγα βυοῇ 
1αβ ΠΟ ΠΥ, ὈΘΟΒΊ186, ἴῃ Θβιϊπλδίίηρ᾽ 118 οΥΘα 1 ΠΥ, γα οὐρθῦ ἴο ἸοοκΚ αἰπιοϑὺ ᾿πβπι ο} Υ 
ΤΏΟΤΘ δ 186 τλοχα] ἰμδη δῇ [86 ῬὮἢγ5168] οἰγοιμλδίληο 68 σοῃηθοίρα ΠΣ}  ΔΏΥ ῬΑΥ ΟΌΪΑΣ 
δνοης."" 

(8.) Το Π γ οὗ Μυ. ἩπηθΒ βορ ἴδηι ΤΑΥ͂ 4180 Ὀ6 ββονῃ, θυθῃ 
ὌΡΟΩ 18 ΟὟ Ἀγουθα ΡῥΥἹποΐ ]68. 

ΤΡ τα βοογδῖ οὔ οοτηρουπάϊπσ ραπροναον μαὰ ρου βῃθα Ὁγ {π6 δοοϊἀοηΐαὶ ἀθδὶ οὗ 
118 ἀἰβοονογῦ, ἱππ)  α βίο ΔΊΟΓ [18 ΘΧΊΓΔΟΓἸΠΆΣΥ Ρόν τ μδιὶ θθθη δχ Εἰ θα Ὀδίογα 
8 δυμαγοα οοτηρείεπῦ νυ ὕπα8868, Οἢ {88 ὈΓΙΠΟΙΡ]68 οὗὨ 18 ΒΟρΡἴβιὴ ποῦν Ὀείοσα 8, [86 
ἔχοι οὗὨ 118 ΘΧΊΣΒΔΟΓΟΙ ΠΔΡῪ ῬΟΥΓΘΥΒ τηπϑὺ ᾿Πλ ΘΙ ΓΟΪΥ Ὀ6 Τοὐθοίοα ἃ8 ἃ τηλη οϑῦ [8]56- 
ποοᾷ. Ἐὸοτ, ὑπῶὲ ἃ διρα}} ὈΪδοῖς ρονγάοσυ βῃουϊὰ μό85688 βιι οἷν ῬΟΎΤΟΥΒ σοη γ Δα οῖδ {110 
ππΐνο 88] Ἔχ ρουίθποα οὗ πιδηκιπᾶ. ΤΒα αὐτοπιαύίοη, ὑἱμοσθίοτγο, οὗ {86 Βαηῃαγοα π|ὶῦ- 
Π6 8:68 Ὀ]ΔΙ ΠΗ] σοηὐγδαϊοίβ (86 ὉΒΙΎΘΥΒΆΪ ΘΧροσίθποθ ΟΥ̓ τηδηκὶηᾶ. Βαῦ 10 16 ΠΟΤ 
ῬΣΟρα ιμαῦ {π6566 δυπάγοα τὰ) 68865 ΒΒΟῸ]ἀ Ὀ6 ᾿ΐαγβ ὑμδὴ ὑμαὶ 186 ππῖνουβ8] Ἔχρο- 
ΤΊΘΠΟΘ ΟΥ̓ ᾿μΔη κί 5Βου]α θα οοπίγανομθα, Τ]θγοίοσα, [86 ργθίθπαθιὶ Ὀ]αοῖ ρον ον 
Ῥοββϑοββθα Π0 δ οἢ ἜΧΟΓΔΟΥΪΏΔΓΥ ῬΟΎΤΟΓΒ 88 ὑμιο8Ὲ τ] ἢ ὯΠ686 [4186 τ Ώ68868 που]ὰ 
ἰδ δβοσι 6 ἰο Ιξ. ᾿ 

(4.) ΤΙ8 βορ ἴδηι (ῸΓΣ δυριτιθπῦ 10 ΟΔ ἢ ΒΟΆΓΟΟΙΪΥ ὈΘ6 681164) “ῥγον68 
ἴοο τοποῖ, 8δηα {πο γθίοσα ργονθθ ποὐλϊηρ." 

1 Ὅτ. Ο. Οτορουυ β 1 βἰῖοσβ οὐ ἴῃ Τνίάθηοοθ, δα. οὗ τὴ6 ΟἸὨγιδιίαη Ἐονοϊδιίοη, νοΐ. 1, 
ῬΡ. 176,177. ὨΐΒ δυρειηθηὶ 18 Ρυγβιοὰ ἴο ἃ σοηϑί ΘΓ ὉΪ6 ἀχίθπὶ ὈΥ Ῥγοίδδεϑοσ Ψίηοο, ἴα 
ἢϊ8. ΘΟυΤΟἢ8 οἡ ἴπ6 ΟΥΟα 1] Υ οὐὗἁἨ Μίχδο]ββ, ϑνο.; δηὰ τ} τὰ ἢ δουίθηθ88 ὃν Ὦγχ. Ὀυνὶρηϊ, 
ἴη ἢἷ8 ϑιγβίθῃι οἵ Τ᾽ ΘΟΪΟΦΥ, νοὶ]. 13. Ρῃ. 498---506. 8.66 αἶδὺ ΒΡ. Μασβὴ β΄ Ἶ,δοἴαγοθ, Ῥασ ΥἹ, 
μοι. 80. ΡΡ. 72---91.; διὰ Ὦγ. Οὐο κ᾿ Β ΤΠ ΌἾΥ ἱπῖο 1Π6 ΒΟΟΚΒ οὗἉ [Π6ὸ Νεονν Τοδίδπιθηΐ, 
ΡΡ. 3836---352, Τ]6 βοθριῖοδὶ ΒΟΥ οὗ Ησπιλθ οοποσγπίηρ, ᾿οΒυ ΠΟΠΥ δ88 Ὀθθη οχροβοὰ 
ὙΠ δἰηρυϊαν ΔΌ ΠΥ ὉΥ Ὦτγ. ὙΥΔίΟΪγ, ἐπ Ὠἷ8. “ Ηἰδβίοτίς οι ι8᾽ τοϊδίῖνο ἴο Νδροΐοοῃμ 
Βυοπᾶρατῖθ, ἢο 888 Δρρὶϊοα ἴδ ἴο [Π6 Ηἰδίοτγ οὗὨ ἰῃδὲῇΡ ΟΧΙΣΔΟΓΑΙΠΑΓΥ͂ τηδΔη, ἴο τ δ οἢ ἢ Πα 
Βῃονῃ [πὲ ἰδ ΔΡΡ᾿ΪῈ8 τὴ 80 τηποῖὶ στοδίος ἕογος ΤΠδΔη ἰδ ἀο68 ἴ0 [6 Ζον 8 οὐ Ομ γβιίδη 
διγδίίνο, 88 ἴοὸ γοάυοορ (πα ἀϊδοίρία οὐὗὁἩ Ηστ)6 ἴο {18 ἀἰ!θτηηῖδ, νὶΖ. οἰὑμΥ το δυδηάοῃ δΐ8 
ἘΠΘΟΥΥΎ ΔἸ το ΠΟΥ, ΟΥὁ ἴο ΔΡΡΙΥῪ ἰδ γβῖ νυ βογο ἰδ 18 τηοδὺ δρρ  οΔΌ]6; δὰ ρου [8066 σγοπη 8, 
οὐ ἢ ἢ 6 ἱχαραρηβ ἴπΠ6 Οἰγϑιίδη βου ρῦιγοβ, ἴοὸ δοκπονϊοάχο [86 δοοοπηίβ οἵ Βυοηδ- 
Ῥασίθ, τ τ ῖοὰ τη6 ἡνουἹ ἃ τν88 80 Ἰοηξ δπιδζϑὰ δηὰ ἱουυ θα, τὸ μαγθ Ὀ6Θῃ ἃ Π]6ΧῸ ἔΌΓΡΟΥΥ, 
-τ-ἰὰὸ διπιυβοιηοηῖ οὐ ννἾ[8, --τοῦ 106 ὉΠ ΌΘΑΓ οὗἁ ΡΟ] οἰ ΔΉ. 

ΤἼο τοδᾶογ, πο 8 ἀδβίγουβ οὔ γεν ᾿πνοβι ραιίηρ τ06 δυδ᾽οοϊ οΥ̓ Τηΐγϑοῖοβ, Μ1}} πᾶ ἱΐ 
ΤΟΓΥ͂ ΔΌΪΥ ᾿γοδίοὰ πη Ὦγδ. ΟδιαρΌς}} 8 ἀπά Αἀδπηβ᾿ 8 Γυθαῦίβοθ, ἰῃ τ ΡΙΥ ἴο ἴῃ Βορἢ 5 ὙΥ οὗ 
Ησπιθ; ἰῃ Ὁγ. ΗεγΒ Νοιτίβίδη [ϑοῦαγοβ, νο]. ἱ. ΡΡ. 157-200. ; ἴπ τ. Ῥ͵ΙοΘΒ ΕῸῸΣ 1)18- 
δβογίδίϊουβ οὐ Ῥσχονϊάθηςο, ὅς. ἀ 188. ν, ρΡΡ. 584. οἱ δοᾳ. (41 εἀϊι.); ἰη τη ΟΥοτίοη οὗὨ Ὦγ. 
ουρἶαβ, ΒΡ. οὗ 54} 1βὈυγν ; ἰῃ Ὧγ. ΕἸγρίοπ᾽ Β ϑουτηοηϑ οὐ ΜΊγβοΪἝβ, δ ἴπὸ Π͵οηηθ] δὴ 1,.ο6- 
ἴυγοβ ἴον 1795, δνο. λυ], 1796.; δηὰ ἱπ Ὦγ. ΥΥ ἀνά ανν δ Τ͵θδίϊβα οὐ Μίγβοϊοβ ΟἸδδβρονν. 
806 δἶϑο Βρ. ΟἹ οἰ μ᾽» 1)15βουιδθοη οα Μίγαο] 65 (ἰὴ τῃ6 τηἱγὰ νοϊαπλα οὗἨ δἰ5 οὐϊτίοῃ οὗἨ ϑῖδοκ- 
Ποι86᾽᾿ 8 Ηἰβίοσυ οὔ τὸ 1016, ΡΡ. 240. εἴ δ6ᾳ.}), ἴῃ ὙΠΟ [86 δηάἀδανουγβ ἰῃ ἃ οοἰουγατοὰ 
ἸΙΓΟΓΑΣΥ͂ ᾿οῦσηδὶ ἴο Βαρροσὺ ἴμ6 βοδρθῖϊσα! ποι 8 οὗ Ηππιο δηά 15 ΓΟ Π]ΟἾΤΟΓΒ ἀγα τηοδὺ ΔΌΪΥ͂ 
ΘΧΡοΒϑᾶ; 85 ἴΠ6Ὺ αἶ8ο δζὰ ἴῃ ἴπ6 Ιἰδν. 7. ϑοιι συ} } 6 8 “ ΒΟΙΏΔΓΚΒ ΟἹ δῇ δγίϊοϊο ἰη τὉπ6ὸ Ἐκ1ι- 
δυγχὴ Βονίον,, ἴὰ ψ ϊοἢ {πὸ Ὠοοιγίηο οἵ ἤπτμο οἡ ΜίγδοϊςΒ ἰ8 τηδ ηιπ6 ἃ." ὅνο. ΕΘ πὈυγρΏ, 
18156.Ὀ. Το ΗΠ ἀπά βἰχίῃ νοι πη68 οὗὁἨ Ῥγοίοβδου ϑοσηοῦ δ γα ἀθ }Α Υ ὄχ ἀὁ 1Δ 116]}- 
σίου Οδγέιίθηηο αἷδθὸ ἀΐβοιδβ {π6 δ δ)]θοῖ οὐἁ τηΐγαοϊεβ δ σοηβίἀ γα ας Ἰοπρσίῃ, ἀπὰ Ὀγοδοηὶ 
ὈΟΔῺ 5014 δηὰ ἰοδγηοα ΓΟΡ]168 ἴο ἴδὸ οΟὐ)οοίίΟ..8 οὗ {80 ΟΡΡΟΒΟΙδ οὗ σου δ ἢ. 



Ῥγοοΐξ ὁ ἐϊιεὶγ Ζιδρὶγαϊϊοη. 218 

ἜΤ ρμγόνϑβ ἴου τπεἶι ; ἴον, 1 πὶ ἴο γοὐθοῦ (88 βίτοησοβὶ ἰοϑ. ΠΠΟΩΥ [0 πλῖνϑοϊο8 
Ὀοσβδυβα ὑθβυϊπ ον  δα8 οἴθῃ ἀεοοϊνοὰ πιὸ, 1188 παίαγοβ ΟΥ̓Δ μΔ8 ΠΟΥῸΡ ὕδοῃ 
ἤουπα [0 ἔΔ|}, ἴΒ6π 1 ουρᾷὶ ἰ0 τοὐθαὶ 8 πηΐγβοϊθ, θυϑὴ 1 1 δβου])ὰ 866 ἰδὲ τὶ [ὰ πὰ ον 
Ἔγϑϑ, δηὰ 1 4}} ὴ ΒΘΏΒ65 Βῃοι α δἰϊαβί ἰδ ; [ὋΣ 81} ΤΥ δθῆ8868 ἤδυθ βοπγϑίίπι8 ρίνϑη 
ἴα|88 τ ρουῖβ ὙΠῚ|8ὺ πδίυγθ 888 ΠΘΥΘΡ ΡΌΠΘ ΔΞΙΓΔΥ ; δπὰ, {ποχοίονθ, Ὀ6 {π6 εἰγοιμι- 
δίϑῃς68 ἜΥ̓́ΘΥ 80 ἀθοίβῖνο οὐ ἱποοηϑίϑίθης τ} ἀδοορέϊομ, 8.}}} Σ πιαϑὲ ποὶ Ὀο ον τα 
Ϊ 8δεθ, δπὰ βθαῦ, δπα ἱουοῖ ; τ βδῦ ΠΛΥ͂ 86 568, ΘΧογοϊβοα βοοογάϊηρ ἴο [86 πηοδὶ 46}1- 
Ὀεγδῖα Ἰυάρπιοηῖ, ἀθοΐατα ἴο θ6 ἴσῃθ. ΑἹ} (μῖ8 86 ἀγρυτπηοηΐ τεχυΐτεβ, δπὰ ἴδ ῥσονοῦ 
ἴοο πιῦο ; ἔοΓ αἰ 806]! οὗ ἴῃ {86 ο886 βιρροβοὰ ἰᾳ ουΐϊ Οὗ ΟΟΤ ρονγοῦ, δηὰ 8 ἰῃηβιϊπο- 
ἐἰνεὶγ Ργομουπορὰ δοδυσὰ ; ἀπά, σμδὺ 18 τόσο, ἰἃ σου]ὰ δαδνογὶ {μὲ γΘ ΣῪ ογάδν οὗ 
πδῖαγο οἡ ΜΒΙΟΝ {16 ἀγρυπηθηῦ ταδίϑ ; (Ὁ (816 ογάθσ οὐ Ὠδίγα 18 ᾿Ἰδαυπαᾶ ΟὨΪΥῪ ὈΥ (ἢ 6 
ΘχΘΓΕἶϑ6 Οὗ ΤΩΥ̓ 86η868 δηα Ἰιαρτηοπῖ, δηὰ [ἢ {8686 [81] πι6 ἰῃ {π6 πιοβὲ ὑποχοθρείϊοη- 
ΔΌ]6 οἰγουτηδίδηοοδ, {θη (ΠΟΙ ἰοΒΌ ΠΟΥ ἴοὸ πδίαγο 8 οὗ {1016 ουίὶ.᾽"1 

Υ. Βοβυϊαίίοι οὗ [86 οδ]εοίίοπ, ὑμαΐ {π6 δυϊάθησθ ἴον [86 σγθα Ὁ} 1Υ 
οὗ τ ῖγδ 6168 ἀθούθαβοβ 1 (86 ἰαρθ6 οὗ γ6 878. 
7 1ἴ8 ἔυγίθον οὈ]θοῖθα Ὀγ {868 εϑ ἀν οὔ Με. υσπιο, τ[Παὲ ““ τ ῇαῦ- 

ΟΥΟΓ ΙὩΔΥ 6 ΘΟΠοΘαρα ἴο {Π0886 ὯῸ γϑοοῖνοα σΉ1Γ80168 88 {γ6 ἔἸΟΙη 
1π6 ἰοϑεϊ ΠΟΥ οὗ σοποιγγεπέ Ϊ[ΏΘββ68, ἰπο86 ἘῈῸ ᾿ϊνθ 4 ἐμβοιξαπᾶ 
γοδγβ δἰζου (86 ουθῃΐ σϑῃ δΥΘ ΠῸ ΓΘΆΒΟη ἰὼ Ὀο ον 1 ; δῃᾶ {μαι 1 τ 
Βαμα {παὸ σοπουγγοηῦ ἰθβυ! ΔΟΩΥ παν διιρτηαπῦ, 581}}} δμοσοδδῖυθ ἰ68- 
ἘΠΠΟΏΥ αἰ χλ] 8.68, ἃπα {Παῦ 80 ΤᾺΡΙΑΙΥ 88 ἴ0 σοιμμηδηα ΠῸ δββθηῦ δέν 
ἃ ἔδνν ΘΘὨ 168 αὖ τηοβί.ἢ 
ἈΑΝΕΥ ΞΕ. --- ΤῊ Ϊδ ΟὈ) οἰίοη 18 δροοΐουβ, Ὀυΐϊ ΝΟΥ͂ ἔν ἴτοτη Ὀοίηρ σογγοοῖ. [ὲ ἴ8 ποῖ, 

Ἰπάοοά, ἀδηϊοὰ “(πλὲ {ΠΟΤῈ ἸΏΔΥ Ὀ6 σα868 ἴῃ Μ.ΒΙΟἢ οΥΘ ἢ ΠΥ νϑηΐδῃο8 τὴ ἢ {{π|6 : 
Ὀυῦ Ὡ0 ἰαβΕἸΠΠΟῺΥ 18 ΤΟΥ ἴῃ ἴΠ6 παΐοα ΟΥ̓͂ {πὶ Ρ8 Γοπάογοὰ 1689 ογθάϊ0]86 ΌὉΥ δὴ 
οὗν οδυβα ὕῃδη [86 1088 ΟΥ̓ τΥδηῖῦ Οὗ βοιηδ οὗὨ βοβα σοῃα!τοῃδ τ! οἢ ἤγϑι τηδάθ ἢ 
ΤΑΓΟΠΔΙΙΥ το 0186. Α ὑοθυπ ΟΠΥ οοηδϊπιι65 δρμαξίψ ογε 1 Ὁ]8 80 Ἰοηρ 88 ἷξ 18 ἰγϑι8- 
τοϊἰ6α τ ἢ 411 τ ο86 οἰΓουχηβίδπουϑ πα σοη 08 ψ Π]οἢ ὅγϑὺ Ῥγοοιγοᾶ ἰδ ἃ σογίδι ἢ 
ἄορτοο ΟΥ̓ ογο Ὁ βηιοη δὶ πιθη, ργορουτ παῖ ἰο (86 ᾿ηΐγί δὶς νδῖαο οὗὨ (μοβα οοηάὶ- 
ἐἴομδ. [οὐ ἰῦ Ὀ6 βυρροβοὰ {Βαΐ [86 ῬΘΓθοπθ ἯΠῸ ἰγΓϑηϑηΐξ [86 1ΘΒΌ ΠΟΛῪ 8.6 80 16, 
Βοποϑί, δῃὰ αἰ σοπὶ τη 4}} ἐπ6 γϑαυ ϊβὶῦα 4 11 Γῖ6 5 88 ἴ0 Ὑδαῖ ΠΟΥ ΥΓΔΗβιδ, δηὰ ον 
βῃουϊὰ [Π6 ΟΥΘ ΠΥ ἀπθ ἴο {8 61Ρ ὑδϑιϊαοηυ Ὀ6 τοακαποθὰ Ὀὰΐ ὉΥ ἐδ ομι βϑίοῃ οὗ 
ΟὐἸτουηβίδποοβ ἢ ὙΠ ]Οἷν ΟΥ̓ Ἰδ8] 0. 18 ΘΟΏΙΓΑΓΥ (0 ἰΠ6 ὨΥΡΟΙΠΘβῖ8. ἦο σΑἸουϊαιίοη οὗ 
ἴπὸ ἄθοτσθϑβα οὗ ὕπο γα Στ ΟΥ̓ ὑθβὶ πον, ἴῃ Ἡν ΒΙΟΝ ἃ τη ὈΘΑΥΒ 688 Γοβροοῖ- 
πα τ 68, δηα ποῦ ἴΠ6 ΒοιίοηΒ οἵὨ ἢ͵8 οσση ὈΓδΐπ, σδῃ ἜΥ̓ΟΓ Ῥγοοθοα ὈΡΟ᾿ 8ΠΥ ΟἾΒΟΡ 
Ρτγϊποῖρὶθ (δδη {πὺ οὗἩ 186 σμαγδοίοσβ αηα απ} Πσοδιῖοπ 8 οἵ [Π6 ὙΠ 68868 ; δηἀ, {Π6γ65 
ἴογο, 88 ΤᾺΣ 88 {Π|6 ΟΥΓΘ ΠΥ οὐἨ ΒΗΥ τηδίϊον οὗ βοῦς ἀοροπ 8 Ὁροὴ ρυγΘ ἰδβι πβ ΟῊΥ, 
{Πο86 τ ᾿ἧνα αἱ [86 τοιμοϊοδὶ ἀἰβίδηοο οὗ {Ἰπ26 ἸΏ ΔΥ πᾶνα ἴἢ6 δϑδιῃθ δνἱάθηςθ οὗ (86 
ἰγυ ἢ ΟΥ̓ 1ἴ, 48. ἴο86 βογβϑοῦβ πο ᾿ἱνοά πραγοϑὺ (0 ἴπ6 {ἰπ|6 ἴῃ τ ἰο [86 ΓΠΪΠΡ γγ88 
8811 ἴο Ὀ6 ἀοῃο, ἐμαὺ Ἰἀοπεῖσαὶ ἐπα Ὀδίηρ οὗἁἨ σουγβα Θχοϊι θα, 

ΦἼη τ μδῦ ρΟ8510]6 ΤΠΒΏΠΟΥ, (ῸΓ ΘΧαμρ]6, οδὴ ἴδα ονϊάθησα οἡ ΒΊΟΝ το Ὀ6] 16 ν9 
1Π6 ἔδοῖβ τοϊαϊθα 'π 896 (σοβρ615 Ὀ6 1688 ὕὔδῃ ὑμαῦὺ οἡ Ὑ Β]Οἢ ἴμο86 ἴδοῖβ τ 6 Β6ΟΓΟ- 
αἰϊοα Ὀγ ΟἸιτ βάδηβ ἴῃ 1μ6 δοοοημὶ οὐ (τὰ οοπίαγίοβ Ὁ ὍΠΟΥ ροββοββοὰ [ἢ6 βιδηάδγὰ 
ἩΓΙ ΠΩρ8 ΟΥ̓ (ἢ6 ΘΥ̓ΔΏρΟΙ δίβ ; 80 ὅο τὰ : νῖδῦ (Π086 ὈΟΟΚΒ ἔθη οοηίαἰηοή, (Β6Υ͂ πον 
οοηίδίη ; δη 186 Ἰηνεηιίοῃ οὗἉ ὑΥἹπυϊπρ 86 θπι8 ἢ Κοῖγ, ἀπάθγ {Π6 οᾶγα οὗ Ῥγονίάβποθ, 
ἴο ργϑβοῦνα (δθι μϑημπα ἴο {Π6 θη οὗ ἴτη6. ΤῊ18 δαταγ80]6 ᾿πνθπίοη ἢ 848 80 ΖΒΓ 
δοσυγοα 811} σομδί θυ ὉΪ6 τλοηππιθηῖ8 οὗὨ δηιαυϊίγ, {πᾶ ΠΟ ΟΥΑΙΠΑΤῪ Οδἰδυλλι68 οὗ 
ὙΓΆΓΒ, αἰ 580] 1008 οὐὗἁὨ ονθγηπηθπίβ, ὅζο. σ8Π ἀοϑίΓΟΥ ΠΥ τηδίοείαὶ ουϊάθηοθ ΠΟΥ ἴῃ 
οχ βίθποθ, ΟΥὁὨ σϑηίον 1ῦ 1688 ργο αι Ὁ]6 ἴο ῃο86 ψ 0 58})8}} ᾿ἶΐνα ἢ ἃ ἰπουβδη νυ ϑαγϑ᾽ 
{ϊπη6, Τμδη 10 ἰ8 ἰο υ8. ὙῈῈ τοραυχὰ ἴο [Π6 ἴδοϊβ οὗ {π6 ΟἸγἰϑιίδη σοὶ σίοη, ᾿ηάοοι, 
10 ἴα ποϊογίουϑ {Π|π20 ουν ουϊάθηςα ἰη δνουγ οὗ ὑπ θιὴ [85 ἱπογεαδοί Ἰῃδίοδα ΟΥ̓ ἀἰτπ! ΠΒ8- 
ἴῃ δίποθ 6 οὐδ οὐ ργϊπίης, (86 Τεξογεηδίίοη οὗ το] ρίοη, δπὰ 86 γοϑίογδαίοι οἵ 
ούτε ϑ ; δηζ, 88 θνθῃ ἴδ} γεσοπέ ἸῃαΌ!ΓΙ68 οὐὗὁἨ ᾿θαυποα σθῃ ἢλγα ργοάυςοα ἔτγεβὶι ονὶς- 
ἄθποθ, ὑθ6γ6 18 ΘΥΟΓῪ ΓΟΆΒΟΙ ἴο ἢΟρΘ ἴζ τ }}} σοπίϊπιο ἴο Ἰηοσοαθθ. [ηᾶ66α, ἰζ 8 οη] 
τὶ ταράγα ἰο0 ἴΠ6 Δοίδ το] αἰθα 1} [86 Β10Ϊ6, ἐδαῦ ὩΘη ὄνον ἰδ]Κ οὗ {86 ἀδιγ ἀἰπ)}- 
πυϊου οὗἁ ογοα!}}γ. ὙΜΊηο σοπιρίαϊηβ οὗὨ α ἄδοῦγ οὗ ουἱάθποα ἰῃ σοϊδίοη ἴὸ {86 
δοϊου)β οὗἨ ΑἸἰοχαηάον, Ηδηπὶῦα), ῬΟΠΙΡΟΥ, οὐ ὑμθθαῦ Ὁ ΗΟῪ ΤΏΔΩΥ ἴδε οὗ [86 

1 Ὁγχ, ΟΒδπηϊη 8 Πἰβοοῦζδο ὁη [80 Ενϊάφῃοοδ οὗ Εργοαϊοὰ ΕΟ] χίοη, Ρ. 30. 
»8 
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ονρηΐβ γθοογἀθα Ὀγ Ρ]αἰαγοῖ, ΟΥ ῬοΪγΌῖυ8, ΟΥ 1υἶνγ, 4.6 Ὀο]ανθά ποῦν (οη δοοοπηὶξ 
οὗἉ ἃ ἀϊανπυξίοη οὗ ονυιἄθῃςθ), [8 τότ Ὀο]Π}ανοὰ Ὁγ Μν. Αἀάϊδβοη, οΥΣ ωογσὰ Οἰδσοη- 
ἄοῃ, ον ἀθοῆγου Ομδυσοον Ὁ 1ὺ ταϊσθῦ Ὀ6 ἐραῖς ἀα ἢ ΒΟΙΔ6 ΒΏΟΥ ΟὗὨ ρΓΟΌΔΌΙΠΕΥ, 
{μὰ} γα ΚΠΟῪ πιογ οὗὨ {Π086 ἀποϊοηῖβ [απ [Π6 ῬΟΥΒΟΠΒ ΠΟῪ πῃηθη οηθα ; Ὀυδ (μδὶ 15 
σὰ οἷγ αἰβογοηῦ ἤγοπι δοογθαἰηρ ρ84. 6 ποΥοῦ ΠΘΔΓ Ὧ8 ἩΠΒΏ Ωρ ΤΠ 6Υ δὰ 
Ἰϊνοὰ ἀρθ68 θαυ ον, ὑμαὺ (ΠΟΥ ταϊσῃῦ πᾶν μιὰ ὈοίοΓ ῥγοοίβ ὑπΠδὺ Ογγὺβ νυχα8 {π6 6οῃ- 
Ποτὸῦ οὗ ΒδΌγ]οη, τὺ Πανῖὰβ 88 Ὀδαΐθῃ ἴῃ βου γα] Ὀδι0168 ὈὉγ Αἰοχαπόοθγ, (μ8. 
Ἔτι ἀεδίσογαα δ Θγ 86] 6 πὶ, ἐμαῦ Ηϑηη104] νγὰ8 ΘΓ ΓΕΙΥ τουϊοα Ὀγ ϑεὶρίο, οὐ Ῥοΐωρθ 
ὉΥ Ψυ]υ8 Οεεϑδῦ : ᾿βοιισἢ γα Βοιη τη68 πὰ πιοη οὗ ἀγάβηϊ δῃηὰ δηιογργ βίησ τι πεἶβ 
ΘΧοΪαἰμλίηρ --- Ο ἰβμαῦ 1 δαὰ ᾿ἱνρα δηἃ Ὀδοη ργδβαπῦ ἤθη βυο}} δηα βυςδ βρίοπάϊα 
ουθηίβ ὁσσΓΓΟ ; ΠΟῪ ΙνΘΙΥ δὴ ἰπίογοβί δα ἢ Ι αν ἰδίκθῃ ἰῇ 506 ἢ} Β6Θ 68, ΒΟΥ 
ΤΌ ΟΝ, ΘΟΠΘΟΣῺ 1 δοὶγ ὑοσταϊμαϊίοη [ἢ Αηά, ᾿πἀοορά, ἰὰ 18 ἴΠ6 δαυθηῦ Βοαγίηρ οὗ 
1|κα δχοϊδιηδίιοῃβ ἔμαὺ σϑΌ.868 πηθὴ ἴ0 σοπίουπα τνοϊσῃΐ ΟΥ̓ 680 ΠΟΥ 10} ὑσδυιωςἢ ΟΣ 
ἀερίδ οὗἉ ἔδβϑ ηρ ; ἀμὰ ἰο ἰοβ6 βίραξ οὐ [Π: θββθηΐίδὶ ἀ"ἴδγθποα Ὀδίνγθοη τϑϑὶ δνϊάθποθ, 
ΟΥ ἴ86 ἔγιια 8818 [ὉΣ Ὀ6] 16 οὗὨ πἰδύοτγ, απὰ (Π6 βϑηβι Ὁ]6 ᾿πργ βϑίοι οὐ ᾿πἤπθποο τ] Οἢ 
ΒΘ ὨἸΒΕΟΥΥ ΠΙΔῪ Ἰ8Κ6 ΡΟ ἰδ6 τη. Ἧγε Ὀδ]ανα 88 ἤσ Υ (μδὺ Τῳπογοίϊυ5 ΚΙ] 
Εἰ πι86 10 ἴῃ {86 ἀε)ἰγίυτα οὗὨἨ ἃ ἔδνον, δ8 ἰῃαῦ 1,πογοίξα βία Ὀθο ΠΟΓΒΟΙ ἢ ἰῃ ΘΟΠΒΟ]ΌΘΩΘΘ 
ΟΥ̓ [μ6 ὙΓΟΩΡΒ 8Π6 δὰ γοοογϑα ἔγομιὶ ΤΆΓΑῸΪΠ᾿ Β 80. ; γοῦ 6 166] ἃ πη οἷ ποτα ᾿ἰνοὶ 
ἱπίογοϑυ ἴῃ (86 Ἰἰαὐίον ουθηῦ ὑπ8π ἴῃ (πα ἔοστηθρ. Τῇ (λα οὗ (ὑγίμασο, οΥ {86 γοβυϊὶ 
οὗ {π6 οοπίοϑὺ Ὀθδγθοῃ ΑὨΓΒΟΣΥ δηὰ Οσοίδν!ι8 γΤαβροοϊπηρ' ἐμ 6 ΘΙαρὶτο οὐὗἁἨ (6 που], 
ποιὰ ἀοιθί]6858 Ὅ6 τηῖιο ἢ ΤΏΟΓα ἀθορὶν ἔδ]ζ, πὰ το ΤΌΤ ΆΓΊΩΪΥ οοηνοιβοὰ 
δοουϊ, ἰὴ ὑπὸ σοῃίυτί68 οὗἩ (μ6 οἰτουτηβίδησοθ, ἰμδῃ (ΠΟῪ ΟΥΟΡ ΔΓΘ ΠΟΥ͂ ; χοῦ 
1Πο86 τῶ 6 ΘΟΠνΟΥΒΘα δρουΐ ἴἤθπὶ '83ἃ υδί 88 πρὶ οἢ ΓΟΑΘΟῺ ἴ0 ἀουδὲ {δΒοῖν 
ΟΟΟΌΓΤΤΘΠΟΟ 88 6 ᾶνθ: ὑδμαῦ 18, δῦ ΠΟΠΘ δῇ 4}}. Απάὰ {Π6 {6 γραβϑοηΐπρ ν1]] 
ΔΌΡΙΥ ἴο 4}} {86 οἰγουμπιβίληοοβ γθοογα θα ἴῃ δ!) δπίΐο ἰϑίουΥ. 850. ὑπαῦ, Βανίηρ 
Θϑ Δ Ὀ]ΠΙΒ 6 ἃ [π6 σϑη  ΏΘΏ 688 Δηα δ ΒΘ η οἰ Υ οὗἩἨ Τ[π6 ὈοΟΙτ8 οὗ δεγρίυγα οἡ ον θηοα 
ἴαν Βυροσίοῦ ἴο ὑμαῦ οὐ ψ ΙΟἢ ΟΥΠΟΣ ΒΙΒίοτ ὈΟΘΟΚΒ ἈΓῈ στϑοοῖνθα, 10 18 {π6 τηοϑβῦ 
1ά16 δηὰ νϊάϊουϊοιιβ ἰἴησ ἱπλασίηΔΌ]6, ἴο δδοῦ ἕο ἀϊβῆαι ον ΔΗΥ οὗὨ [πο ἔδοίβ ἐποσυοὶῃ 
τοοοσα θα οἢ δοοουηΐ οὗ [86 τοιού 688 οὗὨ [86 {Ἰπ168 ἰῃ ὙΠΟ ΒΟΥ οοουσγοα."} 

ΤὮυΒ, ἐμ6 ἰδύουϊοα! ονυϊάθποθβ [Ὁ 186 σοπυϊηθηθεβ, ἱὑγαῖ, δηά 
αἰνῖμο δα μου οὗ {π6 ϑουρίαΓΟΒ ἃΓ6 8ὸ ἔδγ ἔγτοπὶ ρτονίηρ 1688 απ 
1688 ὈΥ ὑπ ἰαρβ8θ οὗ ασϑϑ (88 βοῃιθ δηίασοῃὶβίβ οὗ τϑνοϊδίοη ἤανθ 
Ἰηβ᾽ηυδί64), {παΐ, οα {86 ΘΟΠΊΓΑΓΥ, ΠΟΥ ΔΙῸ ὈΓΟΡΤΘΒΒΙΥΘΙΥ ᾿ΒΟΓΘΑβΙηρ᾽ 
1 ἸΠΟΥΘΆΒΙΠΡ᾽ ΥΘΆΥΒ; [ῸΣ 80 ΤΩΔΗΥ͂ ΠΟΥ ΟΥΙἀΘΏΟ6Β δηα σοΟἸΠο θη ο68 
Πᾶνα Ὀθθη ἀβοονοσθα ἴῃ δυο οὗ [86 618} απᾶ ΟΠ χϑυίδη Πιβίουὶθθ, 
88 ΡΟ ΠἀΑΠΟΪΥ (ο τηλῖθ ἋΡ ῸΣ ΔΠΥ ΘΥἹ ἀθῆοθβ (μδ΄ τηΔῪ αν Ὀδθη Ἰυδβὲ 
ἴῃ. ΤΌΤΤΩΘΥ ἀρθβ; δη4, 88 {18 ωργονθιηθηΐ οὐ {μ6 ἰδίου! ϑυϊάοθποθϑ 
18. ῬΓΟΡΤΘΒΒΙΨΘΙΥ ἱπουθαβῖπρ', ὑΠΘΓΘ 18 ΘΥΟΤῪ ΓΟΆΒΟῺ [0 Ὀ6}16γ6 {πα΄ {ΠΟΥ͂ 
1} ἀΔΙ]Υ ὈΘΟΟΙῺΘ ΤΟΥ 8Πα ΙΏΟΤΘ ΣΓΘΒΙΒ010]6 (0 811 σαπαϊά τη α βουῖοιιϑ 
1Π ΔΈ ΓΘΙΒ.3 

ΥΙ. Βαυύ, πονγονοῦ βαϊβίβοίοσυ {Π6 ργθοθαϊηρ σΌΠοΡαΙ δπα αὐρδίγαοι 
ΘΥΙάΘΠΟ6Β τι 6, 1Ὁ 18 ὨΟῦ ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ͂ 0 χοϑὺ ὑπ ἀδίθηοα οὗ πΐγαο] 68 
ἀραϊηδύ δ6 ΟὈ]ΘΟΙΙΟΠΒ οὗ 1η8.416]8 ΒΟΠΥ ἀροπ ἐμθ. ΤῊ ταΐγμΉ]68 τὸ- 
Ἰαϊοα ἴῃ {π6 ΒΙ10]6 ἃγθ δοοοιηραμπὶοα ὈΥ βοῇ ουϊάθποθβϑ 88 10 Ὑ1} 6 
ἔουπα αἰ οα]ῦ ἰο δαάμοο ἴῃ βιρροτγῖ οὐ Δ}Υ͂ οἴμοὺ ἰβίοσιο ἔβοί, ἀπά 
ΒΌΘΙ, ἃ8 ὁδηποῦ 06 Ὀγουρῃῦ ἰο βυῤρβίδηθαεϊθ Δ ργοίθηᾶοα ἔδοῦ τ μαὺ- 
ΟΥ͂ΘΥ. 

ὅΠ66, 88 τῦῶΘο Αἰγοδαν βάν δα οσοδβίοη ἴο οὔβοσνθἢ, [Π6 ΡΙΌΡΟΙ 
εἴἴδοῦ οἵ 8 πιΐταοίϑ 18 οἰσαγίψ ἰο ταυῖς [86 ἀϊνίπο ἰηϊογροβιοη ; Ὁ τασδὶ 

} Ὧγ. Ο. ἀτορογυ  1,ἰΐοσβ οἡ ἴπη6 Τνίἄθηςοβ, ὅς. οὗἩΤμ6 ΑἸ τ βιίδη Ἑονε]διίοη, νοὶ]. ἱ, 
ῬΡ. 196. 199. Οη τ} 8 δι. )οοῖ 866 ΜΥ. Βοηβοη Ἠυ]δοδη 1,βοίυγοβ ἴῸγ 1820, ΡρΡ. 78---98. 

2 ΤῊΘ τοϑάοῦ 80 18 ἀδβίτουβ οὗ βϑοΐηρ {πὸ δυσιτηθηῖ (τ ἰοὶ 8 ΠΟΓΟ ΠΘΟΘΒΒΑΥΪΥ τοδί 
1 ὈΓΟΥΪΥ) (11γ ἀἰδουδδοά, ἰ8 τείοσγοα ἴο {16 ΗἩ]βοδη Ῥυίζο Εβδδυ, ἴοσ 1881, Ὀγ ἐ᾿6 Εν. 
Οοοτροὸ Γϑηρβῆαν, Β. Α. ((ατορτίάρο, 1882. 8νο.), ΘΕ Ἰοὰ “ Τῆς ΕΥϊάδηῃοοβ οὗ {ἰὸ Τταῖὰ 
οἵ [π6 ΟἸ τ βιίδη ΠοΙ σίοη ἃγο ποῖ ρακοποα Ὀγ ΤΊμιο.᾽ 

8. 3668 ἢ. 208. διῷῳγὰ, 
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{Ππογαοσθ ἤανο οπαγδούθυβθ ῬΓΌΡΟΣ ἴο ᾿πά!οαῖθ βοῖ ᾿πίογροβι οι ; δά 
{ποβ6 ΟΒΙΤΕΕΒΙΑ ΔΓ ΒῚΧ ἴῃ ΠΌΠΊΌΘΓ. 

1, Τὸ 18 τοαυϊγοα, {Π6η, ἰῃ 186 βγεῖ ρἷδοθ, (μα ἃ οὶ οὐ ουθηΐ, νυ πο ἢ 
8 δία βα ἴο 6 τιϊγθοῦ]ουδ, βμου ἃ παν δὴ ᾿τωρογίδηῦ δηά, σουίῃγ οὗ 
18 Δ ΒΟΥ. 

2. Τῦ τηυδύ Ὀ6 1πδδη ἈΠ ΟΌΒΙΥ Δπα ΡΟ] ΟΙΥ ρογξογπιοά. 
3. 10 πηυϑὲ 6 86}810]6 (1Παὐ 18, Οὐνιουβ ἴο [Π6 86}868) ΔΠἃ ΘΑΒΥ ἴο 

Ὀ6 οὐβοσυρᾶ:; 1η οἴβοὸσ πογάβ, {π6 ἔδοϊ οὐ οτοηΐ τηυβὲ 6 βυοῖ δαὶ 
186 Β6 868 Οὗ τηδ Κ᾽ πα οδη ΟἸΘΑΥΪΥ ἀπὰ {ΠΥ Ἰυάρα οὗ 10. 

4, Τί τουδὶ Ὀ6 ἱἹπάορεπάρηΐ οὗ Βοοοῃα σϑ868. 
δ. Νοῦ ΟΠΪΥ Ρ.Ό]1Ο πποπυπηθηΐβ πιιϑὺ θ6 Καρὲ ὑρ, Ρυΐ δοπηα ουΐ- 

ΓΑΙ δοί0η8 τρυδὲ Ὀ6 ΘΟὨΒίαλΠΓΙΥ ροσίοσιηθα ἴῃ τηΘΟΥΥ οὗ {Π6 ἔμδοῦ 
188 ΡῈ] 1ΟΙγ πτουρδί. 

6. Απά ϑβυοῇ τηοηυπηοηίβ τηυδὲ Ὀ6 βοῦ ὉΡ, δῃα δυο δοίϊοῃβ δῃᾶ οὔ- 
ΒΟΓΥΆΠΟΘΒ 6 Ιηδὐ ποθ, δ {Π6 ὙΘΥῪ [116 ΏΘῺ [Π086 οὐθηΐβ ἰοοΪς 
Ρΐίλοο, δῃα αἰνουσασὰβ Ὀ6 οὀοηπυδα ππουῦ ᾿πιοσταρίου, | 

1. ΤΠο ἔχ οπαγδοίορ οὗ 8 τηΐγβοὶθ 18, ΑΝ ἵἹΜΡΟΒΤΑΝῚ ΕΝΡ, ΑΝὉ 
ἜΟΒΤΗΥ ΟΕ 118 ΑΤΗΟΒ. ΕῸΣ δῦ ΡγΟΌΔΌΙ ΠΥ 18 ἴΠοτο, μαῦ (86 
ΑΙ ΡΥ ἐμου]α Βρθοΐα!γ Ἰηΐογροβθ, δπὰ βυβροηά {Π6 ἰανγϑ ΕΥ̓ τ ΒΊΟΣ 
Ἧς φρονϑῦηθ {818 ψου]ά, τι μβοὰΐ ΔΩ͂ ΠΟΟΘβΘΙζΥ, [ῸΣ ἃ {τ γ ]ουΒ ΓΘΆ80Ὲ, 
᾿ποοηβίβίθηϊ τ ἢ18. τυ ϊβάομῃ, πα απ πογίῃυ οὗ ἢ18 στοαίηθεβ ἢ ΕΟΣΥ 
ΤΩΊΓΔΟΪ6, ἰθθη, τηυδὲ αν 8 υϑο0.] φηα, δῃηα οπας ἴὸο ὙΒΙΟἢ βοοοπα 
Οδι1868 ἃΓ6 ἐπαάοφιαίο ; --- 48, ἴο Δ ΠΟΓΪΒ6 ἃ ΡΓΟΡὨοΐ, ΟΥἩ ἴἤο 6βίδὈ 18} ἃ 
του ϑἰαοη. Απ ομὰ 80 Μ]1δ6 8δπα 80 θεῃμθυοϊθῃΐ 18 γ1716}1 που γ οὗὨ [{90 
δυργοιλθ Βαΐηρ. 
ΤῊ 8 Ἑμδγδοίου οὗ δ ἔσθ τιῖγϑοΐο 18 ουηὰ ἴῃ αἷῇ {86 πιΐγϑο 98 τοοογοα 88 Ὀαΐπρ' 

᾿ρολοὀόνμν ὈΥ Μορεβ δηὰ Ψεδιιβ Οσίδβι, Νοπθ οὔ [ἢθπὶ 8.6 τοργθϑοηϊθα 88 δΒανίης 
ἢ ͵ΟΌΡΗῦ ΟἹ (ΥἾν8] Τσοδϑίοηβ. ὙΠῸ ἩΓΣΙΟΓΒ ἩὮΟ πηθη !οη [86 πὶ ΜΟΙ Θγ6- 

ὙΠ Π65868 οΟὗἁἨὨ {Π6 1Δοῖ8, ΒΊΟΣ ἴδοῖβ ἔμ γ ΔΗΛ ἰοὸ πάνθ Ὀδοη Ῥογίοστηθὰ ρυὈ]οΪγ, ἴῃ 
αἰϊοδβίαίίοη οὗ [886 ὑσι οὗὨ {μεν τϑβρβθοιγε ἀἰβρθηβαιίοῃβ. Ἶδ6᾽ 8ΓΘ ἱπαορά 80 ἴῃ- 
οογρογαίθα σὴ [μ686 αἀἰδρθηϑβαί!οη8, ἰδὲ [86 τλῖγδο 68 ὁδηποὶ Ὀ6 βοραγαϊθα ἔγομῃ [ἢ 6 
ἀοοίΓ 68 ; δῃὰ ἱ [86 τηΐγ8ς.}68 ΤΟ ΓῈ Ὡοῖ ΓΘΑΪΙΥ ρογίυγιηοαὰ {86 ἀοοίγϊηθ8 οαπηοῦ 6 
ἴθ. ΕἼΓΙΒΟΣ, {86 τηΐγ80168 οὗ Δοδοβ δηὰ οἵ 681: ΟἾτιϑὺ τ γο Ὑγουρί Ἰῃ Βυρρογῖ 
οὗ τουϑδίίομβ, μοι ορροβϑὰ 4}} 186 το σίου βγϑίθπηβ, ργο ἀΐοθδ, δπα 8. ρου. ΠΟ Ὼ 8 
οὗ 106 δῷεὲ. ΤὨ!8 οἰγουτηβίβησθ ΔΙΟὴ6 8618 ἵμοπι, ἰῃ ρῥοΐπῦ οὗ δου γ, ἰη βηἰ ο }Υ 
δον ἐδ ρασδὴ ὑσγοάϊσίοβ τοοογαθα ὈΥ δηοίθηῦ Ἡτίϊοσθ, Δἃ8 ἨἋ6]] 88 ἴῃς ργεϊθηἀρα 
Ταΐγ Δ 6168 οὗ [86 τοπιβῃ ΟΠΒυΓΟΝ ἢ ΤΏΔΗΥ Οὗ ὙἘΙΟὮ ΙΏΔΥῪ 6 ΒΒΟΎΏ ἴ0 ὍΘ ΤΠ6Γ6 παίυγαὶ 
δνθηΐβ, 8116 ΟἿΒΟΥΒ γὼ ΉΤΟ ΡδΣ 88 Ὠδν]ηρ ὈΘΘη ρογίογιηθα ἴῃ βεογοῖ, οἡ {16 
τηοδῦ ἐγίοίαὶ οσοδδίοηβ, δηὰ ἰοηρ ὈοίΌσα [86 ἰΐπι6 οὗἨ (6 ἩΓΣΙΟΥΒ ὈῪ ἩδΟπὶ ΠΘῪ ΓΘ 
Ταϊδίοα ; πὰ βυο οἵ ἴῃ αβ δὶ ἤγβὺ υἱοῦ Δρρϑδῦ ἴ0 Ὀ6 Ὀοδὶ δὐϊοϑίθα, δ. ονὶ- 
ἀεμαυ ἰτίοκβ οοπίγνοα [0γ Ἰηἰαγεθίθα ρΌγΡρΟβαβ, ἰο ἤδιίθῦ ρόνγοσ, ΟΣ ἰ0 ῥγοιηοίθ {89 
ῬΤΘΥΔΙ]ΙΠρ ΒΟ ΡΟΓβυ  ἰΟΏ8, δπὰ {8.6 ΘΥΤΟΠΘΟΙΒ ἠοοίγῖπο8 τ Ὦ1ΟΒ [μδ΄ σΠΌΓΟΣ Βᾶ8 1πὶ- 
Πῆδῦ ἄρτῦ ΒΟΥ ΤΠΘΙΏΌΘΥΒ, 88 ΔΙΓ0168 οὗ 81}, (μαῦ τηυδὺ Ὀ6 Ὀα ον οἢ ῥαΐη οὗ 

ΟΏ. 

2. Α βοοοπᾷ οασἱίοσίοη οὗ 8 τ 8016 18, ἰδαῦ ΙΤ ΒΕ ΙΝΒΤΑΝΤΑΝΕΟΌΒΙΥ 
ΑΝῸ ΡΟΒΙΙΟΙΥῪ ΡΕΒΕΟΒΜΕΡ, ΑΝῸ ΒΕΒΕΌΒΕ ΟΒΕΘΙΒΙ ΜΨΙΤΝΕΒΒΕΘΒ. ---- 
Α Ὀυβίποβθ, Βυδα]οα ἂρ ἴῃ ἃ οἱοϊβίθν Ὀϑίογα ἃ ἔδυ ἱπίθγοβίθα το η ΚΒ, 18 
πού ῬΓΟΡΘΙ͂Υ αἰϊοβίθα. Βυΐ τ ΒΘΠ δὴ δοίοῃ ἰδ ροσίοστιηθα Ροίοτο ἰδ 
ῬΌΌΙΙΟ 6γ6, 88 [86 τοῖν 0168 οὗ Μοθϑθθ δπᾶὰ {δοδο οὗ Οσὶβί 6 γ6, ΟΣ 

" ΤΉΏοδο οτἱτοσίδ ἴος ἱπάρσίηρ; οὔ ταΐγαςϊοβ, πεῖ ἐμοὶγ 1Ππρίγδείοηδ, ἃσγθ ἢ ΟΕ δογίἀσοὰ ἴγοτα 
Μτ, [.81108 Βμοτί δηὰ Εδευ Μοιμοὰ τί ἐπ Γοἰδιδ, απὰ Ῥχοΐδβδδου (Ἰδραγοάθ'᾽ β “ Οοῃδὶ- 
ἀογδι οῺΒ ΠΡροα ἴμ0 Μίγδοϊθβ οὐ 1890 (ἀοθραὶ," ἴῃ ὅπδῆοσ ἴο Βουδϑοδα, ἰγαηδίδιθὰ διὰ μυῦ- 
δηθὰ ἴῃ ὅγο. Ἰοπάοῃ, 1758. 
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216 1λο Μϊγαοῖος γοϊαϊοα τὲ τῆ6 ϑογεμξιγεοϑ, 

Ῥαοίογθ νυιϑηοββοθ ὙΠῸ πανθ (οί ΠΥ Θχου]ραίθα {Πδηηβοῖνοα οὗὨ μανίην 
ΔΗΥ͂ πα Ρυΐ ὑπαὶ οὗ ἰχαίῃ, νγα βαᾶνϑ 41} (86 δἰὐθδία οι τγ6 Ὅϑῇ ΓΘΆΒΟῺ- 
δον ἀοβῖγθ. 

1,) 10 τωυιϑῦ Ὀ6 ᾿ΝΒΤΑΝΤΑΝΕΟΥΒΙῪΥ ΡΟΣ οττηθᾶ, 
Α τοϊγδοϊθ ἀοθϑ ποῦ ρῥγθβοηὺ {86 βῃδθβ δῃᾷ ρυδαδίϊομδ οὔβοσυδῦϊθ ἴπ παίυγθ 

ἽΝαΐυγα ργοοθθᾶθ ποὺ Ὀγ δὲδ δῃὰ βίδγίϑ, Ὀπὶ 8 στϑδά δ] δῃα ρσγοόρτοββίγα ἰῃ 1ζ8 Ορϑγδ- 
ΤΙΟΏ9 ; 4068 ποὺ ογτοδῖο, Ὀαῦ πη ζ0 148 ; ΠΟυΓΊΒΠ68, δηα οϑ868 (0 ΒρΓοιιΐ πα ἡΤΟΥ ; βοῖβ 
ἴο ποτὶς βοοοπα οδυβοβ, πῃ ϊοἢ δοῦ ΟὨΪΥ ὉΥ 1016 ἀπὰ 11{116, ἀηὰ ἀο ποῖ ρῥγοάυςσ ἱμοῖν 
οἴδοῦ ἀπ0} (86 6πὰ οὗ 4 οογίδίη ροσὶοά. ΕὟοαι {μὶ8 συΐα ἰμ6 αἰνίῃθ ΔΡΘΏΟΥ 18 6ῃ- 
ἐἰγοῖγ ἔργο. Οοὰ δαϊά, “1μοὺ {Βόγα Ὀ6 ᾿ἰρῦ, πὰ ὑΠ6 ΓΘ ὙΔ8 ᾿ρπι.᾽" 

(2.) Ἐυσίπον, ΡΟΒΙΙΟΙΤῪ ΟΥ ποίοσϊ τυ 18 ται δὶίθ. 
Νοῦ {πδῦ 8 ΤαΪΓΔ0]6 ρογογπιοᾶ ἴῃ {86 βίραΐ οὗ ἃ [δν ν [ἢ 68868 18 {Π6 1688 ἃ πλΐῖγϑ 06 

οἱ ἰπδὲ δοοοιιηῦ. 10 18 Θῃηουρῃ ὑπδὺ ἰμογα 18 ἃ βυ διοϊθηῦ πυμθ.Σ ΟΥ̓ βρθοίϑίογα 
τΟΥΓΏΥ ΟΥὗἨ οτοαϊς. ὙΠ ποίοσι θυ οὗ {818 οὐ ὑπδὶ ραγίλου αν πλῖγϑοὶθ ΠΥ Ὅδ ΤΟΓΘ ΟΥ 
1688 τοϑίγδι πα ὈΥ οἰγοιπιϑίδηςοθ; δηαὰ γγὸ ὁδηποῦ σοΐθοὶ 8. πιϊγδοῖθ, ὈΓΟΡΟΓΙΥ 6βίδ- 
ὈΠΙΒΠ6, ἀμάθν (Π6 ργοίθμοθ ὑμαῦ 1ὑ 85 ποὺ Βδα 4}1 {πμ6 ποίου οἿὙ τ θϊοἢ τὰ πῖσδς 
αν ἱπηδρί ποθ 0 Ὀ6 ΠΘΟΘβΒΑσΥ. Ηον στοῦ ΒΟΘΥΘΙ Τ]ΔΥ 6 [86 ὨθΠΟΥ ΟΥ̓ ἩΪΣΓΏΘΒΒ6Β, 
Ὑ6 ὁδη 8[ΑᾺΥ8 ΘΟησοῖνα ἃ στοδίθσ. Βαῦ {Π6Γ6 8 ἃ ἄσρτϑο οὗ ποίου ου τ βίο ἢ 8α.18- 
ἢ68 Τοδβοῦ ; δηὰ 11 6ΓῸ ποῦ 80, ὑαβίϊηλομ δὶ ρσγοοῦ σου ἃ πονοῦ Ὀ6 σοτμρ]οίο. 

Τὸ {1Π18 οὐ οῺ Οὗ ἃ ΤΩΪγΆ016, 10 ἢ845 θΘθὴ ΟΒΘ9ΦΈΟΤΕΡ, {παὶ «6808 
Θη)οϊ θα ΒΘΟΓΘΟΥ͂ ΟὨ ΒοΙηΘ Οὗ [Π6 ῬΘΥβοπβ οα Ποῖ δ Πα ψτουρί 
ΤΑΙΪΓΔΟΌΪΟΙΒ ΟΌΓΕΒ, δηἀ ἤΘμ66 10 π88 ὈΘΘη ἰηδιπυδίοα {παΐ (Π6Υ οου]ὰ 
ποῦ θᾶ {Π6 ἰεδί οὗ Ἔχϑιλιπδί!οη. 

ἈΑΝΒΊΕΒ. --- Α 1116 αὐὐοηϊίοι νν}}} βου ὑπαὺ {88 οὈὐ)δοίΐου 8 υπουηδοᾶ. “ Ὦ]16- 
ταρσαϊθ [86 πιθβ, δηὰ (86 ϑΘογρίυγοβ Μ.}} αστθο.""Σ ὙΤῊΪ8 ουβοσνδίίοη ἰβ οὐὔἁ ραγιϊ- 
ουἷαν ᾿προγίδησα ἰῃ δμονίηρ δαὶ {116 σομ Γαϊοίοη δ, ἩοΒ 186 ΟρΡροΟβουδ οὗ Γ6- 
νοϊδίϊοῃ μάνα δϑϑογίβα ἰὸ δχὶδῦ ἴῃ (86 το αἰϊουβ οὗἨ (τ ϑι᾽ 8 ΤῊ ΓΔΟ]68, ἀγο αὐὐουὶγ 
πηίουπαοα ; δηὰ 4130 ἰῃ βιιονίηρ [Π6 ΤΟΔΒΟῚ ΜὮΥ 6 Θοτμηβη ρα δοηπθ οΟὗὨἨ [Π6 ρΡΘΥΓΒΟῚΒ 
ὙΓΒΟΤΩ δα Δα Ποα]οα ποῖ ἰο ἀϊνυϊχα {πεῖν τοϊγδου ] 8 οὐ 8 ἴ0 ΔΗΥ͂ ταδη, Ὑ{116 Β6 
Ῥογίοσταθα οἴβοσβ τὶ (Π 6 στοαύαδ᾽ ρα Ὀ]]Οἰ(γ. 

4688 ΟἸγίϑί, μβανίηρ ἀ6] ρ ὐοα δηᾶ ἱπβιγαούοα (86 τη] ἂς τὶ} Ηἷ5 ἀἸβοούγϑοα, 
186 ἕλῃ οὗ (θη, ἀπὰ οὗὨ 18 τι ΒΟ ΤΟΥ ΚΒ, 80 δίσγυοκ {86 ρθορ]θ, ὑδαί (86 οσονὰ 
ὙΙΟΒ Δββο θὰ δγουπᾶ δἷπὶ ἐπογοαδοα ΘΥΟΓῪ ἀαγ. [Ι}π [86 υπΐνογβαὶ Ἔχ ρθοίδιίοη οὗ 
1μ6 Μοββίδὴ ποῦ [Πρ ργονδὶ θα, ἔμ Γο νγᾶϑ γϑδϑοὴ ἴο ἔδαν 1ϑϑὺ [86 675, απ άον ἐπα 
ἰτρυΐβα οὗ ὈΠ πᾶ Ὀὰΐ ἀγἀδπῦ Ζοαὶ, δου ἃ μανα ἀδοϊαγοά μἰπὶ (πεῖν Κίησ, ΟΥ̓ Ἰοδὺ βΒοι8 
Βοαϊίουδ βρὶτις βῃου ϊα (Κα ἀὐλλαϑιον ει οὗ ὑμοῖν ἈνοΌγΪ6 αἰδροβί(ίοη ἰονγαγὰ8 Ὠΐπὶ, 
Ὁ ογϑδίθ ϑοῖὴθ ἀἰϑύυγ Ὀλη66 δπιοηρ ἰαῦ ρθορ]θ. Τα ΐἷ8 ̓ ἰπάἀδοα 8 ονϊάθηὶ ἴσοι {116 
(ἀοβροὶ, το ἱπΌσΠ18 υ8 ὑπαὶ 0Π6 «68 Ὠδα ἰΔ14 ἃ Βομθηια {0 ἐαλθ ᾿ΐπι αἰσαν ὃν 7υγοο, 
απὰ πιαῖο ἀΐπι α ἀΐπρ. (δοδη νἱ. 16.) Βυὶ “968ὺ8 ἀϊὰ ποῖ ὁΒοοβα (0 ρσίνθ ὑπιῦγασα ἴ0 
{86 Βοιηδῃ ρονογημμθηῖ. ὙΒουρῃ 6 νγα8 ὑὸ Ὀ6 οοπαἀδιηηρα ἰο ἀθδι]ν, 10 τγα8 ποῦ 
ἨΙΘΟΘΒΒΑΙΎ Π6 βΒ[οι]ά Ὀ6 80 88 ἃ ΓΘ Ό6] ἰο ὕϑϑαύ. Ὑδαΐ πο ὑθβυ! ΠΠΟῺΥ νγᾶ8 ἴο 06 ὈΟΤΤΘ 
ἴο ἷβ ἱπηοσθηςθ, -- 7 πα πὸ Και ἐπ ἐλὶξ πιαπ. (ἴα χα, 4.) οϊογμηοα (0 
868] πὶ τ Βὶ8 ὈΪοοὰ (86 ἔσαν οὗὨ ἰδ γο]ρίοη, πὸ ᾶσβῦ ρτονϑά Ηΐἷ8 ἀϊνίπα τϊβϑίοη, ταὰ]- 
τἰριϊοα {116 τ [168868 οἵ 18 τι] Γ8 6165, ΘοΟηβγποα {86 (808 ΟΥ̓ [86 ΔροβΕ}68, ἰλ 1Βοῖὰ 
ἡμβίτυοιίοηβ, ἀπα ἀοβίγογοα {6 ῥγαροδββαβϑϑίοῃ (πδῦ ἴΠ6 Δίαβϑι δ τγὰϑ (0 Ὁ6 8. ἴθιη- 
Ῥογαὶ Κίπρ, βαγτουπαάβαὰ σῖτἢ {86 ροπὶρ οὗ ϑ που] ϊν σγαπάθυγ. Βαὺ 811} {88 νγἃ8 ποῖ 
186 ποτὶ οὗ ἃ ἴα ἀλγϑ. Α σαριὰ ἱπβίγυοιίοη, Ἰοἰπαα ἴο ἃ τηυϊ δ ΟΥ̓ τηΐγαςΐθβ 
ογονγαρά ἰηΐο 8 Βμοσὶ βρ86ε οὗὨ {1π|6, ου]ὰ ποὺ αν Ἰϑν ἰγαοθϑ ἀθορ ὁπουρὰ ἴῃ 186 
ΤΩ Πη48 οὗὁἨ Ἰηθρῆ. [Ιμπϑμϊϊα ΥΥ Ἰβάομι, ἐμπογοίογο, ρου σα ποὶ οὐν ϑανίουν ἰοὸ Κιἰηάϊα 
16 Παῖγοι οὗ .ἷ8 Θῃθι 168 ὕ00 800ῃ, ΠΟΥ ἴο ἀοἰῖναν αἰπιβ6]}7 ἰηΐο ἐδπαῖν Βδη 8 δοοτο 
λὶδ λοι τσαϑ σοπιθ. ἯἮᾳσδ ντᾶβ ἴῃ [86 Τη68 {ἴπ6 00 ὙΟΥΪ ταΐσγβοὶθϑ, δηπὰ ἰο ψῖνο ὑπθπὶ 
186 ΠΘΟΘΒΒΑΣῪ Δι ΒΘ οἷ ἐγ ; Ὀὰὺ ὑμι6}» ργθαίθν ΟΥ' 1688 ποίογϊειν ἀθρεπάθὰ ἀροπ 
ἐἰπλθθ, ρίδοθα, δηἃ ῬουΒΟΠ8. ΒΥ τηδικίησ [8.686 ἀἰἰδι ποι! ΟΠ 8, 16 8}18}} ἀΙβοοτη ἴῃ ΟἿΓ 
θινίηθ ϑανίουνῦ ἃ Ὑ Β6ΌΠ 88 σοηβίβηϊξ ἴῃ 108 αἷπὶ, 88 δ} ΓΔ ΌΪ6 ἰπ (Π6 Δρρτοργιδίίοι 
ΟΥ̓ τἸηθδῃ8 ἴο ἐμ ναγί εν οὗ οἰγουπιδίδποθβ. Ηδ δοίθα 1688 ΟΡΘΪυ ἴῃ δυάδα: “6γ- 

1 ὨϊδαηροϊίἝο ἰοροσα, δὲ Ἴσοποοσάδθαμς βδουρίαγο, Δυριδβίίπ, ἀα Ὑοῦρ. Τοιπ πὴ 
ΒοιΩλ 106. 
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«οὖ 

γοΟΣ Ὁ ἰλεὶν Πιερίγαξίοπ, 217 

ΒΆΪ]Οἢ Οθρϑοΐδ ]γ γοαυϊγοᾶ ἴγοπι δἰπὶ ἘΠ οἰγσυτηδροοϊίοη. ΗΦδ νὰδ ἰβοῦο ὑπο {1|6 
Ἔνο οὗ ΕΠ ]δίο, [86 δαπμοαγίη, δπὰ (6 ῥνγίθϑιβ: δῃὰ (ῃ6 ΘΑσΘΓΏ688 οὗἩ (86 ρ6ορβ ἴὸ 
ΤΟ] ον τι πϊσης ἢανα ΤΟΥ ἐαγη δηθὰ [Ποῖ τὴ ἃ Ργοίθηοα ἰὸ δοουβ6 ἢΪπὶ 48 
δοι τουβ. [Ιἢ ἴμ6 βουθηϊῇῃ ομδρίογ οὗ ἴπ6 ἀὐοδροὶ οὗὁὨ Φοβη πὸ ἰθαγῃ, ἰμωὺ δέδιε 
τεϊι γε ἵπίο ᾽ αἰτΐεε, ποέ οὐλοοδὶπρ' ἰο γοπιαὶπ ἴῃ μάεα, δεοαμδε ἰλαί ἰλό «ειοε δυυρλί ἰο 
Αὐδὶ λὲμε. (δοδη νἱῖ. 1.) Ουἱ οὗ δυάδα Π6 νγ88 ΠΟΤ δὲ ᾿ἰδοσῖγ. ὙὍῦᾷιθο πηυδὶ ποῖ [ἢ θγο- 
ἔοτε πη ον δὲ 18 βαγίπρ ἴο ἴῃ6 ἀοιηοπίδο οὗἩ Ο δήδγη, ᾿εέμγη ἰο ἐλίπδ οἷση ἄοιδε, ἀπά 
ὁλοιῦ λοῖρ ρτεαί ἰλίπρε Οαοά λαίὰ ἀοπε ππίο ἐλθὲ. (ἴμὰκα νυ]. 89.) Ολάδγδ Μ͵Ὲ8 ἃ οἷν 
ὙΓΒΕΤΘ ἔμ ΓΘ ὙΓΕΓΘ ΣΩΔΗΥ͂ Βοδίμθη8: 8 αἰδίαγθαποθ δηιοηρ' (Π 6 ρΘΟρ] 6 ἴμ6γ νγ88 ποί 80 
ΤΠ Οἢ ἴ0 Ὀ6 ἔδατοδ. «688 δοϊθα 4180 Ππιογα ΟρΘΗΪΥ ἰὴ 1166. ἮἾ6 τοδὴ ἰπ {Π6 
Τουσίδ Οθαρίον οὗ Μαίβον, (παῦ πα {πΠ6 ΓΘ Ῥδυίογτηθα τηΐγαο]αβ ἴῃ ἃ. ὙΘΡΥῪ ΡυὈ]]1Ο 
ΤΩΔΏΏΘΡ, ΒΌΘΙ γ͵ὲδ ἴῃ6 Τηΐγ80]6 ΟὗἨ [86 τι Πρ] Ἰοδιϊοη οὐὗἁἨ (16 Ἰοδᾶνθδ; δῃὰ γαῖ, 88 
ΒΟΟΙ 88 ἢ ΒΔ ἰῃδὺ [ῃ6 ρΘορὶΘ Ὑ6ΓΘ οὐ ἴδ 6 ροἰπί οὗἁὨ Ἰοκίηρ Εἰπὶ ΑΥΤαῪ 0 πηδῖζο ἴτη ἃ 
Κίησ, λε γεξγεά ἰο α πιομηίαἷπ. (Φομη νἱ. 15.) Ηδ μαά τοχατὰ (πογοίοσο ἴὸ ἐμ 
ΑἸ ἴογθης ἀϊδροδί του οὗἨὨ πιϑῃβ τηϊπάβ. ΤῊ 8 88 βομπηθίϊπιθ8 80 {ἈνΟΌΓΣΑΙΪΕ ἴο Ὠΐπι, 
παῖ, ὁΒοοβίησ ἴο ἀϊδίγ αϊα ἰηΐο ἀἰ δγθης ῥ΄δοθδ {μ6 Πρ οὗὨ 18 ἀοοίγί πο, δ ργθ- 
ΒΤ] 6 α δ, ΙΘῃ06 ἴο {8086 ψΐοπι ἢ6 ουγοᾶ ; ὑπαὶ 86 ταϊρῆῃξ ποῖ 6 ἴοο ἰοης ἀοίαἰποα ἴῃ 
τα δαῖῃβ ρἷδοθ ὮὉΥ 186 τυ! τἀ 6, τ’ἢο, Ὀαΐηρ᾽ ἰπίοσιηθὰ οὗἉ ἃ ποῦν πιίγβοϊθ, σσουϊὰ παν 
πηρογίαποα δἰπὶ νεϊτθουὶ σοαϑίησ, ὙΤδυδ, τ ἤθη Β6 Βδὰ γαϊϑθὰ Ρ “αΐτιιθ᾽ 5 ἀδιρμίογ, 
Βα γα [86 ραγθηΐβ (0 ρυ ἢ 188 ἴ{. 

ὙΒαῖ οὖν Ἰνογὰ οἴοθα ἴο ἀϊβιγ θαϊα ΘαῸ Δ ΠΥ (86 Ἰίρθς οὗ Βἰ8 ἀοοίγ πα 18 οὐ οπὶ ἴγοπι 
186 ἀοδροὶ. 76 Ἰθαγη (Μαγκ 1. 838., υκα ἷν. 483.) 1μδὲ το μα δὰ ττουρῆς 
ΒΘΥΘΓᾺΪ ΠΙΙΓΔΟΪΟ8 ἴῃ ΟΔρογηϑυῃι, δ6 884, Ζχϑέ ὧς ρῸ ἱπίο ἰδὲ πετί ἐοιοπδ, ἰλαΐ 27, πιαν 
Ῥ»τεαοὴὺ λεγο αἷδο; 7ογ ἰλογε γον σαπιδ 1 7ογτίλ. ΤΌΘ Ρ6Ορ]9 δέαψέπρ' ἀπε, ἐλαί ὧδ ἐλοιμά 
ποέ ἀδραγέ ὕγυπι ἔλεπι, ἠδ φαϊὰ μηΐο ἐλόπι, 1 πιιδέ Ῥγεαοὴ ἰλε κἰπράοπι 977 Οοὦ ἰο οἱλεν' 

Βυι [18 ἀϊδιϊποιίοι ΟΥ̓ ἰἰπι68 τι ἢ] ἔαρ ηἶδὰ π8 στ (86 τηοδὶ ἯΠῚΕ ἴ8 Ῥογυδίησ [ἢ 6 
ΠΆΓΓΑΙνο οὗ οἷν ϑιανίουτ᾽ Β τηΐγροϊοϑ.Ό. Αἱ μὶβ ΘΠ ΣΔΏ66 ὉΡΟῺ ἢ18 τα Πἰδίγυ «(6δὺ8 
ΟἸγἰβὶ υδοὰ {86 υἱπηοδῦ οδυϊίοη, ποῖ οδοοδίηρ ἰ0 Ὀθ8 ἀοἰδἰποά δὲ ἴμ6 οοπιμθποθηθηξϊ 
οἵ ἰδ Θοῦγβα. [{ ν͵λ8 δ [86 θη σδῆοθ Ὄροη [ἰδ πλἰ ΠΙΒΙΤΥ (μαῦ Β6 Βοα]βα {86 Ιθροὺ 
ΒΡΟΚοη οὗὨ ἰη Μονκ ἰ. 40---456. Αὐδοογάϊηρσὶγ, [86 ουϑηρο] δὲ δά δ, ὑπαὶ 6 γϑοοπι- 
πιϑη δὰ ἴο ἐμ6 Ἰαροῦ ἴο Κορ 8:16 66 γ ϑρθοιηρ ἢ᾽5 ουτα. (γ6 Ὁ. 44.) ῬΓ͵ΘΘΘΉΙΠΥ αἰζαυ, 
Β6 ρογίογπιθα 5 ποῖγδο ] 68 ΤΔΟΓΘ ΟΡΘΗΪΥ ; Ὀαῦ Ἰο0Κ {Π6 τῖδ ργθοϑυίίοη οὐ αυ δ! γί 
Ἐ8ΘΙΡ βρίθπάουγ. [ὲ νγὰβ τῖδ (88. νον ἐμαΐς ἢ6 ἀφοϊαγοὰ [5 Κιησάοιι τγδδ ποὺ οὗ 
{815 ποτὶ. 1[(0Κ6 ἰπίόττηβ υ8 {πὶ {π6 ροορίθ Ὑδγθ διηβζϑα δὖ ἴ86 τοὶ ρη μόνον οὔ 
ἀοὰ. Βαϊ πὶ}]6 ἱΠ6} ποπάδγϑὰ αὖ δὶ] (πΐηρσβ πο 6808 ἀϊά, Βα 881: (0 οἶδ ἀἰδεὶ- 
τ Εν ἔλεεα φαγίηρε δἱπὰ ἀυισπ ἱπίο ψοιῦ δαγε; 70. ἰλα ϑοπ 97] πιαπ δλαϊϊ! δὲ ἀε- 
ἰογοα ἱπίο ἰλδ λυπῶ 97 πιθη. (Κα ᾿χ. 44.) Ἴδε ἤαγίμον δ δἀναποθὰ ἴῃ διΐ8 

ΘΟΌΣΒΟ, [86 τηοτο οοἰδί δῃπὰ ποίογιοῖγ ἀϊὰ μα σῖνα ἴο ͵8 πηίγϑοὶθβ.0 Οη {86 ΔΡρτγοβοὶι 
οὗ δ] ἰδϑῦ ραββονθγ, ἢ6 ποβιἰαϊθα πο ἰο οοἰοῦγαϊα ᾿ὲ δὲ Βοίμαηγ, δὶ ϑγιιβαί 6, δπὰ 
ἴῃ υν ον οὗ }η18 οῃϑιηῖθβ. 7 α Ιθαγῃ ἤοτῃη Μαίμον (χχὶ. 14. νυ ΦόΒη χὶϊ. 37.). ἐθας 
ἕλε δέϊπα ἀπά ἰλὲ ἰαπιο σαπιε μπίο λἰπι ἵπ ἐλ ἰεπιρίο, απά ἐλαί ἂς σμγοα ἐλέη ἵπ ἐλ6 ργὲ- 
Φέη06 ΟΥΓ ἰλε ολϊεῦ[ ρὑτγίθδίβ. ἍΝ Βθὰ 6 μδὰ Ἰα!ὰ 1:6 ἔραηἀαίίομδ οὔ ἢΪἷ8 τε] σίοη, 186 
ΤΌΒΟΙΥΘ ὙΓΠΙΟΝ ἢ ᾿δὰ ΓΟΣΙΔΘΤΙΥ τιϑοὰ τγ88 ὯῸ ἰοηροῦ ὨΘΟΘΒΘΆΓΥ ; 1Ὁ ου]ὰ ἢανο ΒΒ υΤ 
ΙΏΟΣΟ ὙΓΘΆΪΚΠ688 ἰΒδη ργυάθῃοδ. 

ΤΠ6 Ῥσχϑοθαϊηρ σϑιμδυῖκβ ν01}} ϑοῦνα 0 σοίηονα {π6 Δρραγθηῦ σοπίγα- 
ἀἰϊοί᾽ομβ αὐίδίπσ το (π6 ἀϊξδγοπὶ ἀσρτοθοβ οὐὁἨ ποίου! οιυ τ ΒΙΟἢ «6888 
ΟΒγῖδὲ ραν ἴο ἢιὶϑ τηΐγϑοϊθθ. ΑΒ [6 σχϑϑδᾶ τϑὴ δ μοαγίϑ, {μ6 αἰ ἔδγοηΐς 
Αἰβροβιθομβ 10} ἢ6 ποτ ἀϊβοοναγοὰ θα ᾿ΐηλ ἴο αἰ νου Ὑ 18 ταθα- 
ΒΓΘΒ; ΗΕ τρτηρογοά {μ6 Βρίθπάουγ οὗ ἢ]8 ταῖγδοὶθβ, ἤθη ΔΗΥ͂ ουθης 
Τρ σαϑυϊ ἴσοιλ {παξ βρίομβάοαν ᾿π)υγίουβ ὕἴο [18 τσὶ! ρίοη, ΤῊΘ 
Ἰηῆ πα Ὑ Ιδάομα πο Θη]σὐοποᾶ τ, ἀϊδοονογθα ἴο δ1πὶ, πὶ {8 
Τεβρθοῖ, δοπιθιπαίϊομβ τ ῃοῦ που]ἃ παν δθοαρθὰ 8 ταογία] βρῇ, 
ὝΥΒΘη, {μπογοίογθ, 6 Δρρεδσβϑ ἴο ὙΔΤῪ [8 Ῥγόοθβθ, 1 18 ποῖ τῃδῦ δ 
οἤδησοβ Πϊ5 ρίαη, μαΐ 6 αυοϊάβ (88 οὐϑίβοἹδβ τ ΒΊΟΝ παρ ῦ Ἰη)αγα 10.} 

8. Δ πρῖγλ6]6 ταδί, ἢ {π6 {π|γτὰ ρ]ασθ, ΒΕ ΒΕΝΒΙΒΙ.Ε ΑΝῸ ἘΑΒῪ ΤῸ 

. ΟἸδραγοάοβ Οομπβί ἀογαίίουβ προη (μ6 Μίγδοϊοβ οὔ [86 ΟΟΒρεϊ, ἰῃ δηδνγοσ ἢ0 Πουδδοδις 
ῬΑΊί. 1. ὁ. 7. 



218 ΤΊ Μ|ιγαοῖος γοϊαίοα ἵῃ ἐδε ϑεγίρέμγοδ, 

ΒΕ ΟΒΒΕΈΨΕΡ; ἴῃ Οἴου σπόοσᾶβ, {π6 ζιοίβ ρυγρογίίηρ ἕο 6 τηΐγα- 
οὐουθ ταδί 6 οὗ διιοῖῦ ἃ παίυγα ὑπαὶ [η6 βθῆβθβ οὗ τωδηκῖπα οδῃ 
ΘΟΥΆΙΪΥ ροσοοῖγα (μαὺ θοΐ (16 δνθηΐ 18 τϑαδὶ, απᾶὰ 1.8 οτἱρίῃ βαρδγ- 
πδίυχα! ἢ 

11 τηυδὲ ὑυσ ὍΡΟΩ ἴα τ Βοδ ΔΥῸ σΘΏΘΓΑΙΥ Καόνη, δηᾶ ποῦ ὉΡΟὴ δυο 88 
ὍΓΘ ΒΟΆΓΟΘΙΥ ΟΣ ποΐ αὖ 8}} ΚΠΟΜΏ ; ΠΟΓ ροη βι]6οῖθ ἴοο Γοπιοίθ ἴτοπὶ 1.8, οΥ ψΕὶοἢ 
Γοηιΐγα (86 οαρογίοποο 6γ6 οὗ ἢ ΟΌΒΕΓΨΘΡ ἴῃ ΟΥΘΡ [0 6 ρογοοϊνθά. Α βυρογπδ- 
ἔυΓ8] πιοϊΐοη ἴῃ {8μ6 σἰησ ΟΥ Βδίβ! 68 οὗ δαίασῃ σου ὰ ποὺ ὑπογοίοσο Ὀ6 8 τοΐσϑοὶθ 
ἴον ἴη6 σΘθΠΟσΑ ΠΥ οὐἉ ὑπ ΘΓ 8 ἹΠΒΔΟΙδηΐθ; ἃ πσου]ὰ αὖ τηοϑῦ 6 ΟἾΪΥ 80 ἰ0 δϑίγο- 
ΠΟΙΏΘΓΒ. Α πεΐίγβοϊα, Ὀοίησ σα] οα]ιἰοα ὕο 688 }18}} (86 ἀϊνίηθ ᾿η οΓροβιθοη, ουσμῦ ἴο 
ῬῈ τῆογα πϊῖη (86 τοὶ ΟΥἁ πλθιὶ : βίσῃ8 ἔγοπι δασγί], {ΠΘΓΘΌΓΘ, νι}}} Ὀ6 ῬΓΘΙΕΓΑΌΪΟ ἴο 
Β' ἢ ἔγοτη ΒΘΆνΘΗ.--- "1 8 τλϑη ἀἰβρΑΥ ἃ Ρδ14] 8} οὗ Ὀϊοοά, τυ Ἀἰοὶ δοπιοίζπιοα ΘΟπρθα 8 
Δηα δοπιοίίηιο8 ἸΙαοῆ68, Β6 1.88 πὸ τὶ σῃῦ ἴ0 ον ογθαϊξ, Π]688 ἢ6 Βα τη μὶθ ρἢ 18] 1 
{86 δχδηιπδίϊοη οὐ ΟἿ βΒθη868. Βαῦ πο {Π6 ταίοσβ οὗ [86 Ν1]6 δἀγὸ ἰυγποαᾶ ἰηΐο 
Ὀ]οοᾶ : ψ ΠΘη χὰ ]Π]ἸΟἢΒ ἃγα 16 ἃ τι ϑηπα; ΒΘ 8 Ι8} ἰβΒ ΓδΙβοὰ ἔγομι {86 ἀρδᾶ ; 
ΜΏ6η ἴου ΟΥ ἄνα βουβά ΡθΟρΪ6 δγὰ ἔθ ὉΥ 8 ρἰζίδησο : --- ἰῇ δυο σΆ865 {μ6 γ6 ὁΔἢ 
6 δο ἀδοορίέομ ; ΟἿΣ βϑδϑδ, ἩΏΙΟΝ ΔΓΘ {Π6 ΟὨΪΥ οοτηροίοηῦ ᾿υάσοδβ, αν 6 [ἢ 6 πλθ8}8 
οὗ ἡυάρίηρ. 

4. ΑΑἩὄὔ πτιιΐγαϑοϊα οὐρῶῦ ἰο Ὀ6 ΙΝΘΕΡΕΝΘΕΝῚ ΟΕ ΒΕΟΟΝῸ ΟΑΒΕΒ, ΟΥ 
Ρογοσιαθα πιουῦ ΔΩΥ παίαγαὶ ᾿πβίσυχηθηΐ. 
1 δὴ οχίθσηδὶ δοίϊοη οὐ ἔογεῖσηι Οἰγουτηδίδῃοοβ ἀσσοπιραηπῃ ᾿ὶ (38 88 ΘΟΠΉΤΩΟΪΥ͂ 

[8:8 6486), {Π18 δοίζοι οὐ οἰγουτηϑίδῃποθ 88 ΠΟ Ὠδίυταὶ οοπηθοίίοη τ ἢ {Π6 οθἶδοξ ρσυ- 
ἀυςοὰ. ΤὨΐ8 ἰξ 8 τ ΒΊΟΝ ρΑΡΟΪΟΌΪΑΡΙΥ αἰβυϊ ρ 8.68 ταῖγϑο 8 ἔγοῦλ πδίυγαὶ ονθηίβ. 
ΤΠα Ἰδίίοῦ ἴδνα ἃ παίῃγαὶ οϑι8θ: 8πῸ ὑμαῖ οδυ.80 18 ργορογοηδία (0 {π6 οἴβοίϑ 
ὙΠ ἢ γτοϑὰ]ῦ οι ἴ. ὙΒυδ ΘΥΟΥῪ ὈΟᾺΥῪ ΜΙ σὮ 15 ᾿π πλοξίοη τονοβ 'ἰῃ ργορογίίοη ἴο 
186 ἔὍγοσ ἴπδὲ ἰπιρο]8 0. Βαΐ {86 ἱπιχηθαϊαἴθ βρθϑοΐδὶ ἰη οΓροβιύϊοη οὗ Θχοϊο 5 
{παὺ οΥὙἁ Ῥμγδίοαὶ ἀρθηΐβ : 1ἢ ΘΨΟΓῪ πλῖγδ 616, {86 ργορογοη Ὀθύνθθη οδ 868 δηὰ οἴδοίθ 
ΤῸ ἸοΠρῈΡ βιιεἰδίβΊ. Μαάϊοΐπθ 88 γοιῃθαῖθβ ὑπιρεῦ ἴον ουγίηρ ἀἰβοιβα6β: (Π686 ΣΟΙ6- 
ἀϊε8 ὈΘΆΓ ἃ οογίδίη γοϊδιίίοη (0 86 δία οἵ (88 πιϑ  δγ τ οἶς (ΠΟΥ 8.6 [0 Τοῖηονα 
ΟΥ ἀεβίσου ; Ὀὰὺ πὸ δυσὶ γτοϊαϊϊοη 18 αἰδθοου ΓΔ] 6 ἵἱπ πιΐγϑοὶθβ. [Ὁ 8 ὈῪ παίυγα 
ΣΩΘΔῃ8 [Π δ [ἢ ἀηἀογβίδηἀϊηρ 18 Θη] σ οποα 5δηὰ ἰηδίσ οὐδ ἴῃ ἰμο86 ἐΒίησα οὐ ν Βοἢ 
Ἰῦ νγὰ8 ῥσθνϊουϑ)υ Ἰρποσαηῖ. ἱβρθδκ ἃ ἰδησυδσδε ἐμεῦ ἰ8 ἐογεῖση ὕο τὴ; 1 ἀεονοιβα 
ἀϊπι6 δῃὰ Ἰαδουγ ἰο (86 δοαυϊ βίο οὗ 1ζ, δὰ δπιρ] ογοὰ {86 δββιβίδποο οὐ 8 τηϑβίθυ : 
δαι ἰἶ, ἱπάθροπά θην οὗὨἨ δυσὶ 8118, ΠΙῪ τὰ 6 ᾿πβύδη Δ ΠΘΟΌΒΙΥ Θηνομοα τ] 4]} 
6 νον ΟΥ̓ Δ ἰδηρίαρο ὈΘίΌσα ὑπκηονῃ (0 π16, 6 αἴἴδεῦ [88 ποῦ 108 ὁδΏ86 ἴῃ 
Ὠδίυσο. ΤῈ ουθηῦ ἰ8 δι ρογηδίυσαὶ. ΤῊΘ Βρρ]!οδτίοη οὗἉ (μϊ8 τοι δεῖς ἴο 086 Δροβίϊθβ, 
δ᾽ (86 ἀδγ οἵὁ Ῥαοπίθοοβί, ἰ8 ἰοο οὈνίοιιβ ἰο Ὀ6 ἰῃβἰϑίθα προτὶ. 

Τι 88 ὕθοῃ ΟΒΦΕΟΤΕΡ ἰο {ἢ18 οὐ το οὗ 8. ταΐγδοὶθ, {παὲ “6808 
ΟἸὨ τὶϑί, ἴῃ ἴπγθα οὗ 18 παῖγϑοθβ, τηδθ 86 οὗἩ δὴ δχίδγηδὶ δρρ]ϊοδίίοι : 
ἩΔΙΟΏ, 16 10 ΟΓΘ ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ ἴο {Π6 ουγο, ἰοΟΚ8 {1 {π6 Δρρ]ιοδίϊοη οὗ 
Βοῖῃθ Ιἀἄθῃ τθδηβ οὗ αὐτί. [Ὁ 10 ΟΓΘ ὉΠΏΘΟΘΒΒΑΓΎ, 80) ὈΣΌΘΘ88. 15 
διτταὶ ρη θα 88 ὈΘὶπρ' ἹΠΊΡΓΟΡΘΣ ἴῃ (86 τηρᾶ6, ἀπά ογϑη σου ]ουΒ. 

1 ἐἐ ΠΏρΓΕα Δἴ ὕνο {πίη ρ8,᾽ δγ8 Διο ΐβῃορ ΤΊ]]ούβομ, “' ΠΘΟΟΒΒΑΣΥ 0 8 τη ΐγδοῖο: ---- ἰΠδὶ 
ἘΠογ6 δῃουὰ Ὀ6 8 Βυρογῃδίυσαὶι οἴἴδος υτουρῃϊ, δηὰ (Πδὲ [ῃἷ8 οὔδει θ6 ουϊάθης ὕ0 Β6η86, 80 
ταῦ, (Βοπρἢ 8 δαρογηδλίιγαὶ οἴδθος 6 στουρῃῖ, γοῦ ἰδ ἰὸ θ6 ποῦ ουϊάθπὶ ἴο 8686, ἰΐ 8, ἴο 81} 
16 ὁη48 δηἃ ΡΌΓΡΟΒΘΘ οὗ 8 σιΐσδοϊο, 88 ἱγ 10 γσοχὸ ποῖ, δηἀ σδῇ 6 0 ἐδ ΒΟ ΠΟΩΥ ΟΥ Ῥγοοῦ οὗ 
ΒΗΥ͂ (πἰηρ,, Ὀδοδι86 ἰζ Βίϑ 5 ἰπ προὰ οἵὗὁἨ ΠΟΘΙ ταΐγαο]ο ἴο ρἶνο ὑθδοϊ ΠΙΟΗΥ͂ ἴο δ, αῃὰ ἴο 
Ῥτγονο [δαὶ ἰξ γὰϑ σγουρη. Απὰᾶ ΠΟΙΓΠΟΡ 1 Βογρίαγο, ΠΟΥ ἴῃ ῥσγοίδπο δυῦΠοΥθ, ΠΟΥ ἴῃ 
ΘΟΙΏΤΏΟΙ [180 ΟΥ̓ ΒΡΟΘΟΝ,, 18 ΒΗΥ͂ ἑμίηρ ο4|16 ἃ 6. τηΐγϑδοϊο, θὰ δὶ [8118 ππάον 1η6 ποίϊςα οὗ 
ΟἿΪΓ Β6Ώ568; 8 Ιηΐγαο]Θ Ὀοίηρ ΠΟΙίηρ οἶδ ὑπῦ 8 Βυ ροσηδίιγαὶ οδοοὶ ουάδθηϊ ἴο 80η80, [6 
τοδὶ οπὰ δηᾶ ἀοδίρση ὙΠογοΟῦ 18 ἢ0 6 8 86 }810]6 ὑγοοῦ δηά Ἵοηυϊοϊζίοῃ ἴο τι8 οὗ ϑβοιῃϑίῃΐηρς; 
[δαὶ γγὸ ἀο ποῦ 8ὲ86δ. ἘΕῸΓ ὑϑηΐ οἵ [μἰ8, ᾿ΣΔΏ Βα Ὀδιδ δου. 18 πὸ τηΐγϑοϊθ; 8 β' 1 ΟΥ̓ Τηΐγ86]6 
ἦ8. ΑΙ ΨΑΥΒ ἃ Πρ 86 8106, οὐ βοῦυνίδο ἱξ οου]Ἱὰ 6 ΠΟ δίψῃ. Νον, [Πα βιιοῖ ἃ σλαπρέ 88 ἷδ 
Ῥτοϊοηἀεὰ ἰη ἐγδηδι διδηι αιίοπ βῃου!ὰ τοδὶ γ Ὀ6 τοι, ἀπὰ γοῖ ἴθοτο βδου]ὰ Ὀ6 ΠῸ δβίρῃ 
οἴ ἰϊ, 8 ἃ [Ὠϊηρ᾽ ὙΟΥῪ ῬΟΠΔΟΓΏΪ; Ὀθὲ ποῖ ἴο 86η86, Ὁ ΟἿΓ 86 η808 ρογοοῖνο Π0Ὸ σῆδηρο. Απὰ 
τΠδῇ ἃ {πῖηρ βιιου]ὰ τοιηδίη ἴο 41} ΒρρῬθδγϑηοο ι18ὲ 88 ἰΐ γγ88, δι ἢ ποιβίηρ δὲ 8}} οὗ τοηοῦ 
ἐπ 1. ἯὯ͵Ζὀὸ ποπάοσ, ἱπάθοα, τ ἤθη νγ6 866 8 βίγδηγο (πἰπηρς ἄοπο, Ὀὰὺ πῸ πιδὴ ΟΠ ὦοΣΒ 6 ἢ 
86 8668 ποίμίηρ ἀοῃς." ογιηοηβ, γὙ0]. ἰϊ, Ρ. 440. ϑνο. Ἰωοπάοῃ, 1820, 
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Ανδτπα.--- ΤῈ (ἤτοθ τηΐγϑο οθ ἴῃ αυσδίίοη δύ ἴμο86 οὐ {Π| πιδὴ πὶιο μαᾶ Ὅσοι 
Ὀότη Ὀἰπὰ (Φόδη ἴχ. 1---7.}), (86 ὈΠπά τηδη ἴῃ (μ6 νἱοϊηἰγ οὗ Βοι δα δ (Ματνὶς νἱῖ!. 
28---26.), δηὰ 16 ἀραῦ τρϑη ΠΟΔΡ ἴΠ6 β68. οὗ ΟΘ΄ 1166. (Ματκ νἱΐϊ. 32--- 87.) [πη τΠ6 
Βταὶ ΟΥ̓ 18.686, “6 βραῦ οὐ {μ8 στοά, δηὰ τηδλὰθ οἰδὺ οὗ 186 βρί{116, δῃὰ δποϊηὐθὰ 
ἴ!:6 Ογ68 οὗ [Π"6 ὈΪ πὰ τῦδῃ πὶ να [6 οἷΔγ, διὰ οοιημιδηἀοὰ μι ἴο ρῸ δῃᾷὰ πϑδὴ ἰπ {86 
ῬοοΪ οὗὨἨ Β|]οὁδπ ; [86 πιδῃ πθης {ΒΊ ΠΟΥ, δηὰ νγαβϑῃοα, δηα γεϊυσηθι βοοΐησ" [ἢ {πὸ 
δοοοηα οα86, “δα τοοὶς {86 ὈΠΠπὰ ποϑη ὈΥ {86 Βαηά, δπὰ Ἰοὰ ᾿εἷπὶ ουῦ οὗ 16 ἔοπ, δπὰ 
ἩΞΏΘῺ ἢ ἃ Βρὶῦ οἡ 8 Ἔγεδ, δηὰ ραϊ ϊ8 ἤδη 8 ρου Ὠΐπι, ἢ6 αϑιτοᾶ πἷτα ἱῦ 6 88 
διυρσοὺῦ ὃ ἀπὰ δε Ἰοοκοὰ ὑρ, δηὰ βαϊὰ, 1 866 πιθῃ 88 ἰγθ68 δὶ κίην. Αἰἶδῦ ὑμαῦ 86 ρα 
δἰ βαπᾶὰβ ἀρβίη ὉΡΟῚ ἢΐδ5 Ογ68, ἀπ ππδὰδ δἰπὶ Ἰοοῖὶς ἀρ, διὰ δ νβ γοδίοτϑά, δῃὰ [ὃ 
ΒΘῪ ΘΥΘΙῪ ΠΊΔη ΟἸΘΑΡΪΥ ; δηᾶ Π6 βοηΐ ἢ" ΔΥΤΑΥ ἴ0 ἷ8 ονγῃ Βοῦβ6, βαγίησ, ΝοΙΓΠΙΟΓ ρῸ 
Ἰηῖο {π6 ἕονῃ, ΠΟΥ [6}} 10 ἴο ΔΩ ἴῃ (6 ἰονγπ." ΝΌΔΥΪΥ 5: ΠΣ τγ88 ΟΌΥ ϑανὶ ΟΕ 
ἰγεδίηνοηΐ οὗ 86 ἀθαῦ ταδὴ νλο [δα δὴ ἱπιρβαϊπιθηῦ ἴῃ Ηἶβ Βρθθοῖ, ᾿πίο ὑγοθθ Θ8 8 ἢθ 
Ῥυϊ ὨΪδ τα, Δηὰ “ βρὶ( δηὰ ἰουοξοα Β18 Το ρα ; ἀπὰ Ἰουϊκίηνσ ὉΡ ἰο ἢδανθη, δ 
διε οά, δῃα βα απο Ὠΐπι, ΡΒ ρΒαῖμ δ, {Πα ἰ8, ---- Βα οροπϑὰ ' διὰ βἰγαι ὔναν }ι18 
ΘΆΓΒ Μ6ΓΘ ΟρΡΟΠΘά, δηὰ {Π6 βίγίηρ οὗ 18 ἵοηψσιιθ ν88 ἰοοθϑὰ, δῃὰ δ δρακε ρἰ δίῃ." 
ὉΠ 686 ἰὮγθα δὰ {Π6 ΟὨΪΥ ᾿μβίδῃοθθ σι Ποτα 8 αὐδἐϊδογαίο οτίογπαὶ ἀρρ[ϊσαξίοπ ἴδ τὸ- 

Ἰαδίθι ἰοὸ ανα Ὀθθὴ υδοὰ, δηα ἴῃ 4] {Π6868 Ἵβ868 ἴῃ6 ΤΟΆϑΟη [ῸΥ υβίησ ᾿ΐ Βοθιῃβ ὑ0ὸ ΠΆΥΘ 
Ὀθοη οπὸ απ ἰδλδ δαπιδ, παπιοῖῳ, ἰο σοπῦοῳ ἰο ἐλὸ ἐπιαἱοϊάμαϊα, ὁπ ιυλοτὴ ἰλο πιϊγαοῖδα τσ 76 
Ῥεγ7υτπιθά, α οἶδαγ' αϑϑδεγαποο ἰδαΐ υοδιδ Ἰοας ἰδλδ Ῥογδοὴ αἱ ιτσλυ86 οοπιπιαπά, απὰ ὃ 
τλοπο ἀβέπον, ἐλθ σὨῦ 6 ισαδ τογουρ δί, ἀπά (ο δναδίε ἐλεπι ἰο δίαίδ ἰο οίλεγε ἰδ στὸ 
97 ἰλὲε αὐδισαποο Κμλψ ἀπά οεἰγοιπιδίαπίαϊϊῳ. Ἐοτ' (Π}}8 ργροβθα οὺυσ ϑανίουν υβοα βιιοἢ 
8 τοῦθ οὗ δρρ]!ομ οι 88 τγὰϑ Ὀαϑὺ σα] υ]αῖοα ἴ0 τθᾶκα δη ἱπηργαβδίοη οἡ [6 86 868 
18ι6596 Ἰη6 ἢ ροββοβδβοα, Ἀπἰιηραϊγθά, δηἰθοθάθης 0 {86 τηΐγαο]θ, δηὰ διιοἢ 88 ἰοὰ 1Ππ|6πὶ 
ἰο οὔδϑοσυθ ἰμϑὲ Βα 88 δρουϊ ἰ0 ἰῃίογροβθ, ἴῃ ΟΥδΓ ἴο ρογίδος [086 ογρϑηὴβ υπὶοὶ 
ἬΘΓΟ ἀοίροίϊνο, Α 11{016 αἰἰδητοη τν}}} διονν (μας ΘΥΘΓΥ οἰΓουταδίδησα ἰῃ ἰδ ἀἰβοτοιὶ 
Ἰηοά68 οὗ δρρ!οδύϊου μαὰ 18 ἑΘ Πάθῃογ. 

“ΦΑ δ]ϊπα τηδὴ σδ Κηονν ἈΠΟΐΒοῦ ΟἹΪΥ ὈΥ (86 γοῖοα οὐ ἰδ ἰους. ὙΠΟ ὈΪπὰ πιδη 
ραν Βείμβαι δ οὖν Ιοτὰ ἰοὰ οι οἵ ἔπ6 ἴονγὴ τοπιοὶθ ἔγοπι ἰΠ 6 τον, ὑμαῦ 6 τιϊρεὶῖ 
6 δυγα οὗὨἨ [86 ρογϑοῃ ὙΠῸ δροΐζα ἴο οὐ ἑουσμθὰ αἷμ; 6 {ΠἸ6 δρδῖ οὐ ᾿ἷ8 ουοϑ, δηά 
δὰ δ 18 ᾿νδη 8 ου ίῃ), δῃᾷ γσοϑίογθα ἢΐπὶ ἴἰο δ ζεῖ, ὑπουσὶ ἱπιρο γον, --- ἴσον 6), 
δα ρυὺ ἢἰ8 δηὰβ δσαΐη τ μὰ ΒΒ Ἔγθβ, δηὰ ἢ δ οἰθαυὶγ. ὉΠ δὺ ροβϑβί Ὁ]6 τηρᾶθ 

ἃ ρίνϑ αἴπι ἃ τῆογ8 ζ.}} δϑϑάγδηςθ ὑμδῦὺ (88 ουτα νγὰβ γγουρας ὈΥ {86 ἱπιοτμοβὶ- 
(Ἰοἢ ΟὗἨ δλῃ δχίθγηβὶ δροηΐ, δηᾶ {πὲ “6808 γγδβ (μαῦ ἀρεπὶ ὃ ΓΗ ἀθαῦ τπδη σου ὰ 
Ἰυάρα οἵ [88 ἱπιρ πο οῺ 8 οὗἁὨ δῃοί ΒῈΓ ΟἸΪΥ ὈΥ δθοηρ ταῦ μ6 ἀ068 : ἷπῃ ὑποτγοίογε οὐ ῦ 

τὰ ἴοοῖ δϑδιὰθ ἤτοι {δ πηι] ἀ6, (ἰδὺ Β6 ὠσὶ Εχ δῃὰ οοπῆπα δἷ8 δἰ οπίοη ἴο 
86] ἢ, δηὰ ΓΒοη Β8 ρμαϊ δὶ8 ἤηροτβ ἰπίο ἢἷ8 8.8, δηὰ ἰουομοα μΪ8 ἰοησυσ, [Π8 δἷσ- 
τ γίηρ (0 δἷπὶ ἰμα0 Π6 ἱπίοπάϑα ἴο ρτοάμοδ ϑοῖηβ ἍἽββηρθ 'π ἰμ686 οΥραπβ ; Βα (Βθη 
Ἰοοϊκεὰ ὰρ ἰο Βοάνθῃ, δὖ 186 β8π|6 {1π|6 βρϑακίηρ, [0 βι χη γ ἐΒαὺ (86 σμδηρσο πουϊὰ 
Ῥτοοσθθὰ ἔγομι ἃ αἰνίθ ΡΟΤΤΟΣ, Θχθγοϊβοα δὺ δἷ8 ᾿ηὐθυροβί θη. 

“ 7})}8 ΨΟΥῪ 8826 ΡῸΓ 25 Θ]ΌΔΙΪ δηϑογοὰ ΟΥ̓ οἂν [ογ Δρρ]Ποδίϊου ἴο (80 
ΘΥ685 οὗ {1|6 τη Ὀότι ὈΪ πὰ ; 10 ἀδϑδαγοα εἶτα [Π8ὺ [86 ῬΟΥΒοη τ 0 σᾶπη6 01086 ἴο ἰιΐπι, 
Δα δροΐκα ἴο δίπι, δὰ δηοϊηϊοα [͵8 6γ68, νγγαϑ ἴ86 8016 ἀροηΐ, ὈΥ ὙὮΟΒ6 ᾿η ογροσ οι 
1Π6 ουὐγὸ τἯΑ8 ΣΟΙ. Τπγιηοἀϊαίεϊν, οη ἐΡΡΕΘΒΟΠΒΕ ΟΣ Αν]ΟΌΓ, δίνοῦ τϑοοϊνίης 
118 βίσξ, Βα τηυϑὲ ἴανα σϑοορηϊβοα πὶ ὈΥ 818 γοῖοθ. Ηδὰ [86 σγοιπαβ οὗ 5 888 Ὑ- 
8ΔΠ 66 ὈΘΘῊ 688 [1}} δὰ οἰγοιτηϑίαηϊξί αὶ, ἢ6 ον ον οουϊὰ Βαᾶνα 80 ὉΠΘΏΒΥΓΘΥΔΌΪΥ 8] ορά 
186 ΟὈ)οοιοη8, δὰ σορ θα ἴο ἐμ οαρίΐουδ αὐογ 68 οὗἩ ἰδ ῬΒαΥίβθρβ, --- λα αἰά ἂδ 
ἄο το ἀνε ἢ λοισ ορεποά ἂθ ἰλὶπο ἐγες ἢ --- Ηε ἀπεισεγοα, απὰ φαϊά, 44 πιαη ἐἰλαί ἐδ οαἰϊορά 
«ἤεδιι πιαΐδ οἷαψ, απ αποἰπίεα πιΐπδ αγ68, ἀπά δαϊὰ ἀπίο πιε, 6 ἰο ἰλε μοοὶ 977 ϑιΐοαπει, 
απ ισατὴ; απῷ 7 τοπίὶ απὰ τσαδλοά, απὰ 1 γοοεϊυοα δἰρδί. 
“76 πιᾶῦ Ὀδ6 σοῃῆτνπιρα ἴῃ ὈΘ]Ιαν πη [818 [0 δνα Ὀθοῃ ἴΠ|6 ἀσδίσῃ οὗἁὨ (Π686 6Χ- 

ἴαγηαὶ ΔΡΡ Ιοδίϊομβ, ὈΥ οὐϑογνίηρ, ἔθαὶ ΠΟΥ ποτ 864 'ῃ ΠΟ ἰπβίϑποθ ϑχοαρὶ (086 
οὗὨ ἈΠ πάν οββ δηὰ ἀδθαίηθβϑ, θη 8 ἀοίδου οὗἁἨ {}|6 86 8θ8 ΣεηἀοΓοΘα {86 Πὶ ὨΘΟΘΕΒΑΓῪ (0 
ΘΟΏΨΘΥ 800 ἢ δϑϑυσϑηθα οὗ Φ6βὺυ8 μανίην ὈΘοα (86 δυΐμον οὗὨ [86 πιῖγβἊϊθ. Απὰ 8{}}} 
ΤΏΟΓΘ, ὈΥ ΟὈθογνὶπρ ἰδαῖ ἰὑ ἀ068 ποὶ Δρρθὰσ ἴδ ΔῺΥ οὗἁἨ {8686 ΠΥγ66 τλθῃ Βδὰ δη 
τουίουβ Κπον]θᾶρα οὗὁὨἨ ΟὟΤΓ ϑδνυϊουυ 8 ΡΟΝΟΣ δηὰ οἰδιδοίοσ, 76 τπδῃ Ὀογη Ὀ]1ὴ 

Ι-: μεοαϊοθᾶ πὶϊβουΐ Δ} 8ο]1οἰϊδοη. Τα ὉΠ πὰ τπδῃ δὶ Βϑιμβαι 8, ἀπὰ {6 ἀθδῦ πδῃ, 
ἀο ποῦ ἌΡρϑαῦ ἴο Βανύα οοιὴθ οὗ {μϑηλβοϊνεβ, ἴΠ6Ὺ ΓΘ Ὀγουρῦ ὈΥ ἐδμοὶν ἔγίθηαβ : 
ΙΩΟΓΟ ὈΓΘΟΔΌ ΟΩ Ἧ͵Δ8 ἱβογθογΘ ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ [0 08}} {μον διϊθηιϊΐοη ἴο 186 Ῥογϑοη ὈΥ 
Ὑ ποῖ ὑ86 ταίγβοὶθ γα Ἡτουσμῦ, δπὰ ρὶνϑ ἴμϑιὰ Χ1}}} ονϊάθπος ὑμδὲ ἰδ γγ88 ἢ 18. 808 
ποῖῖκ. Βοη 86 ὕπο ὈΠ πᾶ πιθη δ Οδρογηδυμ, δῃ πὸ ΟἰΒΕΓΒ ὯΘΔΓ «ϑτίοῃο, δρ- 
Ρἰϑὰ ἰο ουν βανίους ἰο Ὀ6 μοαϊοά, 1Ὁ νγᾶϑ ὑγ! ἢ ἃ ἀφοϊαγοα ργονϊουβ οομυϊοίοη οὗ δἷν 



220 7716 Μίγαοῖος γοίαίοα ἐπ ἰΐδ6 ϑογίρξιγο8, 

ἀϊνίπα ρότγοῦ ὑπαῦ {πον {]]οτνϑᾶ Ηἷπι, ογνίησ, ϑοπ 9 Παυϊά, ἤαῦθ πιθγοὸν ὥροπ 8] 
Ηδετγο, ὑβογθίογθ, 8 [658 Το Ρ ΚΑΌΪῈ Θχίθσηϑὶ ἈΡΡ]]οαὐϊοη γγα8 βυ Ποϊθηΐ ; 88 ἸΘῪ ῥτο- 
ξεββοὰ {μον Ὀ6] οἷ, 68118 ΟὨΪΥ γοαυίγοὰ {παῖ [18 ῥγοίοβϑίοη ββοι)]α 6 βίποθγο, 86- 
ιἰουο ψ6, δαϊὰ ὧδ, ἰλαξ 1 λασο ἐΐδ Ἀοιρο7" ἰο ἀο ἐδὲβ ἢ' ἀαπᾶ δον βαϊά, Υεα, Γογά : ἐλοη ὧδ 
Ἰιολεῦ ἐλοῖγ' ὁγ68, δαγίπο, Αοοογαϊπρ᾽ ἰο ψοιρ ζαϊἢ ὃς ἐξ ιίο ψοῖι; απεὶ ἐλιοῖγ' ἐγ 68 τσετὰ 

ΦΓ {π|686 ΤΟΙΊΆΥΚΒ ἅγ6 δὲ, ΒΟΥ ΘΧΒΙΌΙΌ οπα οὗἁὨ ἴπο86 πυτη Ό Υ} 688 οΆ868, Ὑ᾿ΉΘΓΘ 
Ἰποϊάθηΐβ ΔΡρδυΘΏΟΥ ταϊπαῦθ δηὰ οὐ)θοϊ οη80]6, θη τσοὶ] οοηβιἀογθὰ, ἀἰβρίαγ {88 
ΤΟΙ ΟΌΪου5 πδίυγα οὗ {Ππ6 ἔδοίβ, δηἃ [Π6 δαπιίτα 6 ρσοργίοιυ οὗ οαὖ Π,οτα 8 οοπάυοξ 
ἴῃ ΘΥΕΣῪ οἰγΓουπιβίθ πο μὰ ΘΥΘΥῪ δυο ἰπβίϑησα ΘΟΠΗ͂ΓΠΙΒ βίσοι ΡΥ [86 σοποϊαβίοη, 
τῃαῦ οὐγ 1μογα β τιϊγαοΐθδ ΛΘ ποῦ ἀ6] υϑῖνα υἱβίομβ, οὐ [86 δχίγανδσμποθβ οὗ 4 πιὰ 
Δ δ6η86[688 ἔβηδίϊο, θυ Ρ]Αὶπ Ῥτοοίβ οὗ ἃ ἀϊνῖπα ρόῦγοσ, δαὶ δἰ υβα τι {116 Βουσ οὐν 
δηὰ αἰρηὶγ Ὀδοοπιηρ᾽ 818 αἰνῖηα οπαγδοίοτ."Σ 

ὅ. ΝΌΤ ΟΝ ΡΌΒΙΩΙΟ ΜΟΝΌΜΕΝΤΒ ΜΌΒΤ ΒΕ ΚΕΡῚ ὕρ, Β0Τ Β0ΜῈ 
ΟΥΤΜΑΒΡ ΑΟΤΙΟΝΒ ΜΌΒΤ ΑΙ,30 ΒΒῈ ΟΟΝΒΤΑΝΤΙῪ ΡΕΒΕΟΈΜΕΡ, ΙΝ 
ΜΈΜΟΕΒΥ ΟΕ ΤΗΕΒ ΒΑΟῚΒ ΤΗΌΒ ΡΟΒΙΙΟΠῪ ὙΒΕΟΌΘΗΥ. 

6. ὅϑύῦύση ΜΟΝΌΜΕΝΤΒ ΜΌΒΤ ΒΕ ΒΕΤ ὕΡ, ΑΝῸ 0 0Η ΑΟΤΙΟΝΒ ΑΝΡ 
ΟΒΒΕΒΚΥΑΝΟΕΒ ΙΝΘΤΙΤΌΤΕΡ ΑἹ ΤῊΒ ΨΕΒΕῪ ΤΙΜῈ ὙΠΕΝ ΤΉΟΒΕ 
ἘΨΥΕΝΊΤΞΒ ΤΟΟΚ ΡΙΆΟΕ, ΑΝῸ ΒΕ ΑΕ ΤΕΒΎΑΒῸΒ ΟΟΝΤΙΝΌΕ. ΜΙΤΗΟΌΥ 
ἹΝΤΕΒΕΌΡΤΙΟΝ. 

ὙΒ686 ὕνγο τι] 68 σθη θυ 1ΐ ἱπῃρο8810]6 ἐμαὶ {86 Ὀ6] 6 ΟΥ̓ ΔΩ ἴλοίβ. ββου]ὰ ὃ6 ἱπι- 
Ῥοβοὰ ὕροη {86 ογθα! γ οὗὨ αἴναγταρσοβ, θη {86 ρσοηογδίιοη αϑϑουίθα (0 ἢϑνα 
ὙΠ Ππ6 5866 [Π6πὶ Δα οΧρίγρὰ ; [Ὁγ, τ ΠΘΏΘΥΘΡ ΒΌΟἢ [Δο8 σοπι6 (0 Ὀ6 τοοουηίθα, ἱ ποῦ 
ΟὨΪΥ πῃοπυτηθηΐβ ἀΓῸ Βαϊ (0 τοιηδίῃ οὗ ἴμθιὰ, Ὀὰΐ ῬΌ]1ς δούϊομβ δηἃ οὈϑουνλῃ 68 
δά Γαγῖμου Ὀθθη ΘΟὨΒίΔΠΟΥ υδοα ἴο Θομλπιθιμογαΐα ὑμπθῖν ὈΥ {86 παίΐοῃ Ἀρρθδ]βά ἴο, 
ΘΥ͂ΘΓ βἴη68 ἔδπογ δὰ ἰακοη ρΐδοθ, (86 ἀδοοὶῦ πχυϑὲ Ὀ6 ἱπηπιοάϊαίοὶν ἀοίδοϊοα, ὈΥ πὸ 

᾿ Βοἢ το ππΊο 8 ἀρρθϑγίηρσ, ἀπὰ ὈΥ [86 ΘΧρουίθ ποθ οὗἁὨ ΘυΘΥῪ ἰπαϊνι υα], πο σου] ὰ 
ποὺ Ὀυῦ Κπον ἐδπαῦ ΠΟ ΒΌΘΙ δοίζομϑ ΟΥ ΟὈδοσυδῆοθϑ δα Ὀ66Ὼ υϑοα ὈΥ (6 πὶ ἴο σοιπ- 
ἸΏΘΙΟΥΔΙΟ Β1Οἢ. ον θη 8. 

ὙΙ1. 1μεὐ ὰ8 ΠΟΥ͂ ΔΡΡΙΥ {16 οΥἰέογιδ, δι βίαίθα δηᾶ Ὄχρ]αϊηϑά, ἴο 
1Π6 ΙΓ ΒΤΕΒΑΤΙΟΝ οὗ ἃ ἴδ οὗ [6 τϊγαο]68 γοϊαίθα 1 ἰῃ6 ϑδαογοά 
ὙΥτΙπρβ. 

1, Αμὰ ἤγρί, 88 ἰο {πὸ ΜΌΒΑῚΊΟ ΜΙΠΑΟΙῈΒ τοοογάθα ἴἰπ {6 Ῥοη- 
ἰαἰθυοὶ : ---- 

᾿ ΤΒ6 ρϊαρτιθ8 ἴῃ Εσγρί τσφγ6 ισϊίπθ68οα ὈΥ ἰ86 ψ μ016 παίϊοπ οὐἱἹἍ {{Π᾿6 1βγδο  θβ, ἀπὰ 
ὅ6]1 ὈΥ 411 116 Εσγρίδηβ. ---- ΑἹ (πΠ6 Βδὰ ὅοι {86 [βγϑβ] 68 ραβϑϑεᾶ ἱῃγουρῆ, ἀπά Ὀ6- 
Πεὰ π6 ψβοὶα ποδὶ οὗ ῬΙΆγδο, ρου 8}. ---- Γλαγίπρ ΣΕΥ γΟΆΥΒ σγοσα {Π6 οἰ] ἄσθη οἱ 
Ἰουδοὶ βυδίδἰηδα τ ἢ ἑουὰ ἔγοπι βθανθη. ϑϑοπιδίϊπι68 [Π6Ὺ τγοτα ΒΡ ρ Θὰ τ ἢ νγϑίοῦ 
ἴγοια (86 ΗἸΠΟΥ τοοῖ ; δηὰ (βστουρδουῦ {Π6ῖγ ἸοῦγπογΒ ὑμ 6 Ὺ ΘΒ 61 {Π6 οἱουά οὗὨ 6 
Ποτὰ οὐ ἴπ6 ᾿δθθγηδοΐθ Ὀγ ἄδγ, δπὰ {6 ὅγε ὈΥ πὶρ!ῦ. (Εχοά, χ], 838.) ---- Αὐ 186 
Μὰ 6 ονον 5 Φογάβῃ “ἐλθ τοαΐογ8 δίοοά απὰ τῸ86 ἩΡ Ὡρὸπ αὐ ἦδαρ; απὰ αὶ ἰλε 
δγαοίϊίο8 αῦτὰ Οὐδ ὁπ ἀγν ρτουπα ἐπ (λα πιξαίδέ οΥ ϑογάαη.," (Φοβὶι. 11]. 16, 17.) Τὸ 

Θϑοῖ οὗ ὑΠ6 πιῖγϑο]θ8 ΠΟΓα ὈΓΙΘΗ͂Υ δμυτηογαϊβα, 41}} 1.16 οΥϊνοσία δρουϑ βίαϊθα τν.}} Ὀ6 
ἰουπὰ ἰο Δρρ]γ. ᾿ 

[1.1 ΤΊ Ροβίγ γ οὐὗἩ ΑΡγαβδμ,, 1888ς, δηὰ “8600}}, Ὀοΐηρ; ομοβθη ὈΥ Φοβονδὰ ἰο Ὀ6 
1νἷ8 ῬΘΟΌ ΑΓ ῬΘΟΡΪΘ, ον [86 ργθβογναίίοη οὗ ἴσα σοϊ ρίοη, {86 πιῖγϑοὶθβ ρεγίοσπιθα ἴῃ 
1θοῖν ὈΘΠ ΑΙ Γ ΤῸ ΓΘ ΠΟ ΘΒΟΟΏΔΌΪΥ ΤΟΥ ὨΥ οὗἉῺἐΒοῖν ΑἸπασμίγ Αὐΐμον. Ηδτα πὸ μᾶνα 
16 ΕΙΒΒΤ' ΤΏΆΓΚ. 

[1.1 ΤῈ πιίγδοϊθβ ἴῃ χασϑίίοη, ὑποὰρῇ βοπιθ οὐἁἨ ἔμοηὶ (848 (8 Ῥίαρισδβ ἴῃ Εργρί) 
ὙΘΙΘ Βηηουηςοα ὈοίΌΥΘ ὉΠΟΥ͂ ῬΟΓΘ δοίι8}} 7 ρον γμιϑα, ἀϊὰ βούυα]]γ δηὰ σϑα]γ ἰακα 
Ῥἶλοθ ἴῃ Ἐργρῦ, δηὰ νοῦ τϑτμονθα ΟὨ]Ὺ αἱ {88 δοπιπιδηὰ οΥ̓ ΜΌΒ68, νν 116 6116 Ἰαπά 
ΟΥ̓ ἀοθδηα (πὰ ποι 086 ΒΓ 6} 168 ἀνθ }}) γγαὰβ οχοιηρίοα ἴτοῃι {μοὶγ οροτγαίίοι. 
Ἡρτο γα ἢδνθ- ΟἿΓ ΒΕΟΟΝῸ, ΤΗΙΒΡ, 8Ππ4 ΒΟΌΕΤΗ ΤΔΓΚΒ τπηοβὲ {Ὁ]]γ δϑιυ βιοα ; ἴον 
811 {π|6 ταΐγϑοϊθθ δθονυα ᾿πθηθοηθα νογ τεοοιἀθἃ ὉῚ Μοβθβ αὖ οὐ αὐοιῦ {86 {1π|6 

1 Ὧν. ατσδυθϑβ “ Εϑβδυ οἡ ἴΠπ6 ΟΒδγβοίοσ οὗ ἔΐθ Αροβίῖθβ δηὰ Ενδηχο  βϑίδ, ἀοϑίσηρα ἴῸ 
ῬτοΥο [διδὲ [Β86Υ ποτα ποὺ ΕΠ δἰδ5(8,7 ΡΡ, 287, 288. 
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δα (Πα Δοίιι8}}γ ὑοοῖὶκς ῥἷποα : τηόσϑονοῦ, Β6 τοολρίυ]αϊοα (86 πιΐγαοἶα8 τ ΒΙοἷ ἢθ 
πδὰ πγουρλῦ ἰη Εργρὶ δὰ 'ῃ {π6 Ἡ]άΘση 655, απ δρροδ]οὰ ἴο ἰδοβ86 ψ} 110 ΤΟΥ ὑγὸ- 
δοῃὺ Ὸγ ἴῃ {γα οὗ ἰδῆ; ἩδΙΟἢ ὨῸ νΐΪδ6 τῆδη σου ἢανα ἀοῃθ, 1 Βα οσουἹὰ αν 
Ῥοθη οοη[υ οά. 

[11.1 ΕΌΣΙΒΟΓ, 411 {π686 τηΐγ8 6165 γ6 γ6 τὶ 6 ϑ8θ ἃ ΟΥ̓ ὉΡΜατβ ΟὗἨἉ ἔτο τα] Πἰοη5 οὗ 
ῬΘΓΒΟΏΆ8, ὙΠ5Ὸ Γϑπλαϊηθα οΟἰ]δο ἃ ̓π ΟΠ6 ΟΔΏΙΡ ῸΓ (ὈΓΟΥ Ὑ6ΆΓΒ: Δἢ Ἀ5ΒΘΙΣὈΪΥ 80 στοϑῖ, 
ΤΟΌΔΟΪΥ, πονοῦν ὈΘΙΌΓΕ ΟΥ̓ βῖποα τοπιδιπθα οοἰ]θοῖθα ἴῃ οπ6 ὈΟΑΥ [ὉΓ 8ο Ἰοηρ 8 ρογίοα. 
 ἔποη, {815 016 πδίίοη δὰ ποὺ Ὀ66η ΘΠ ΠΡ ὶῪ πὶ μουῦ 6γ68 Δη Θαγϑ, ἰ{ [Β6Υ τ γα 

ποῦ Ὀογοῖδ οὗἁἨ γϑββοῦ δηά 536η86, ἰὕ γαϑ "πη ροββὶ ὉΪ6, δὲ {86 {ἴπ|ὸ 1Π686 ἔμοϊβ τόσα βαϊα 
ἴο Βανα ἴβκϑη ρΐδοθ, (δὲ {ΠπΠ6γ οουϊὰ αν Ὀδοὴ ρογβυδάοα οὗὨ (Ποὶν δχἰβίβηοο, μὰ 
ΠΟΥ ποῖ ὈδΘΏ τοδὶ. 

ἵν. Οποθ τοσρ, ἴο Θομμπθιηογαῖθ ἢ6 ῃτγοϊθοϊίοη οὗ (86 [δτλο] 65, τ θη 4}} {6 
ἄσϑί- θογῃ οἵ ἴΠ6 Ἐσγριυίΐίδη8 νγογ ἀδβίσογο, δῃηὰ Ποῖὶν ἀ6]νϑγδηςα ἴγοτν θοπάδρο, 
Ὑν ΒΙΟΒ τν 88 [8 ἰϊηπιϑ ἀἸδῖ6 Θοηβοαθθηοα, Μοβ68 ομδησεα [86 Ὀοριηΐησ Οὗ {πο ῖγ γοδῦ ἴὸ 
{86 τηοτἢ δὴ (Π͵8 ονοπῦ ὨΔρροῃθά, δηὰ ᾿ηϑιϊυῖοι [Π6 ἴδαβί οὔ (ἰς ῬΆΒδοΥου. Τὸ 
18 νγβ8 δ ἀθαὰ {6 βοϊϑσηη οοπβοογαϊίοη οὗ ἴ86 βγεῖ - Ὀογῃ οὐὗὨ τηδῃ δηιὶ Ὀθαϑί ἴο {}16 
1,οτὰ, ννἢ (86 ἐΟ]] ον πα Τοπλαγ 8 016 οἰαγσα δῃποχοϑα: ---- “ Απα ἐξ ελαὶῖ δὲ ιρλτη ἰὰν 
ολιϊώγον αδὰ ἰΐλδε ἴπ ἐπι ἰο᾽ ουπιδ, ξαψίπρ', " Ἰγλαὶ ἐδ ἰλὶ8 ὃ ἰΐλοιι δλαϊί δὰν ἰο ἰλεπι," Βν 
δίγεησίλ 07 λαπά ἰδὲ 1,ογὰ δνουρλί τα οἱ οὗ Ἐξνρί ἤγοπι ἐλθ λοιιδε 9 ϑοπάαρε : απὰ 1 
φατὲ ἴο » σλεη Ῥλαγαοὴΐ τοουϊάὰ λαγαϊΐν ἰδὲ ες ρο, ἰλαὶ ἰδ Ζογα δίοιο αἷΐ ἰλὲ ἥγεἰ- 
δογη τπ ἰλε ἰαπὰ οὐΓἹ Ἐρφυρί, δοίλ (ἰλε ἐἰ ἀρ μέν 9 πιαλ απά ἰλά, Πεείςδονη οΥ͂ δραεί, ---- 
Τλογοΐογε 1 ϑαογίἶοο ἕο ἰλὸ Γογα αἰΐ ἐδαί οροπείλ ἰΐδ πιαίτἐΣ,, " Χο. (Εχοά. χὶν!. 14. 
16.) ΑἹ] ἰδοβὲ {πῆρ αν Ὀθθὴ οὐϑοσνοα δνοῦ δίποο, δηὰ δβίμ Ὁ] 18}. {86 ὑγυ ἢ οὗ 
1Π6 πασσδϊζοη ἴῃ {86 ὈοοΚ οὗ Εχοάυβ. [|ἢ {ῸτΊΒ6Γ Θοτηπηοποταιίοη οὐ ἴπ6 ἀδβίγας- 
τοη οὗ (86 γϑῦ-Ὀοτι οὗ ἴῃς Εσγρίίδη8, 186. ἔτ! 6 οΥ̓ μον! νγγὰ8 δοὺ ἀραγῖ ; δηϊὶ, Ὀοβ᾽ ἀν 8 
86 ΟΥ̓ΘΙ, {Π6 ἴραβὲ οὐἁὨ ἰβ ὈΘΓΏ86168 γ)1ὰ8 ἰηϑιἰτπἰ6ἅ, ἰο ἘΤΡΟΜΕ {6 ἀθ] νογᾶποῦ 
οἵ ἰῃ6 1ϑγβ 6} 68, δηὰ {παῖς Ἰουγηογὶπα ἰὼ {Π|ὸ Ὠοϑογί (μον. χχὶ. 40. οἕ. 864.) ; 83 
116 ἔδαϑί οὔ Ῥοηίδοοϑι γγὰϑ ἀρροϊηϊοὰ ΠΕ ἀὰγ8 αἴου 186 ρηδβονογ (Π δυῖῦ. χχνὶ. ὅ --- 
ἀρ ἴῃ ΠΙΘΠΊΟΓΥ ΟΥ̓ [86 τηϊγασυϊοι8 ἀ6] νογϑηθα οὔ {86 αν ἔἴγοπι Μοιιπὶ ϑ'παὶ, πο ἢ 
ἴοοκ ρμίδος ΕΠ ἀΑγ8 δον {ποὶν ἀοραγίαγο ἔγοιῃ Εσυρῦ. [π 41} {8686 ᾿πβίδῃησοβ τὸ 
Βανθ ΟἿ ΤΊΞΤΗ δη4 ΒΙΧΤΗ οΥζογΐδ τοβὲ οἰ θα ΥΙῪ "πῇ ἀηένοῖν ΘΒΓ 8 Ὁ} 15Πι6ἀ, 

[ν.] ὙπῈ βδπιθ γϑλασκ ν}}} μοὶ ἃ νι σεβροοῖ ἴο {Π6 πιϊγασιϊοιβ ΒΡ ΌΪΥ οὐ {119 
1ετ86}1068 ἢ Το, {πΠ6 πποπλοῦυ οὗ τ οι 88 ρογροϊααίοὰ Ὁγ ὑπ ροὶ οὗὨ τιϑηπᾶ ς 
δη ἰοὸ δα ἔποῖνα δίοῃθβ τ ΠΙΊΟΒ 6Γ6 ἰακοη οἵ οὐ 16 τ]ά8ὲ οἵ Φογάδῃ, δὖ {Πι᾿ ἐπι 
οὗ ἐμ τιϊγδουϊουβϑ ρϑῆβασα οὗὨ [86 Ιβγλθ 68 ΟΥῸΡ (μαῦ Τῖνϑῦ, δηὰ γγσογα βοῦ ὉΡ ὈΥ͂ 
ΨΦοβδυδ δὲ ΟἿ]σαὶ, 485 8 τηθιηοσίαὶ ἴο ἰΠ6πὶ [ὉΓ ανθσ, ΕΟ ᾿γτθβίβι! ὉΪ6 8 1Π6 γθϑϑοῃ- 
ἴῃς οἵ Μν. 1,68116 οἱ {815 1δϑὲ προσίοι} “Τὸ ἴοτηι Οὐν δγριιποηῖ," 5878 Β6, “]6ες 
5 ΒΌΡΡΟΒΘ ὑδαΐ {ΏΟΓΘ ὭΘΥΘΡ 188 8ΠΥ 810} {ΠῚῚρΡ᾽ 85 ἰδὲ ράββασζα ονοῦ Φογάδῃ ; [πδὲ 
Ἐπ6 δίοῃϑδ δὶ (1Ἰ1.58] στα δαῖ ὯΡ ὩΡΟῚ ΒοπΊα ΟἾΒΟΥ οςσοδβίοη ; πὰ {δαὶ δοιηδ ἀοβῖρηίης 
ΤΑΔῚ ἴῃ 8 ΔΙἾΟΥ ἅσ6 ἰηνοηϊοᾶ (88 ὈΟΟΚ οὗἉ Φοβῆπα, δἰ νιποὰ {παὺ 10 τηᾶ8 τυ  ἴθη αἱ {6 
ὕτὴ6 οὗὍὨ ἰΒδῖ ἱτηλρΊΠΑΥΥ ἀνθηΐ ὈὉΥ Φοβῆμα Ηἰιπβοὶῖ, πὰ δἀάἀμποοα {Π]8 [116 οὗ βΒύοῃ 68 Ὡ9 
8 ἰΘβ( ΠΟΥ οὗἁὨ [86 ἰγυἢ οὗὁὨ [ἢ ; που]ὰ ποῖ δυθυΎ ὈΟΩΥῪ δι (0 Βίπι, " 6 Κηον {8]15 
δι|9 ΥΟΓΥ Ὑ6]]: Ὀὰΐϊ νὰ πόνον ὈΘίΌΓα μοατὰ οὗὨ {Π18 γθβοῃ ἴον ἐΐ, ἢον οὗ {{||8 ὈοΟΚ οἔ 
ΟΒΒθδ ; ὙὮΘΓΘ Βα ᾽ς Ἰαΐπ σοποραϊθὴ 81} (18 8116, δη ὦ τ ΒΟΓῈ ἀπ ΒΟΥ͂Ν οᾶπη6 γου, 

ΔΙΟΣ 50 ΤΏΔΩΥ 8968, ἰὸ πὰ 10 Βοβίιἰοβ, {18 ὈΟΟΪΚ 1615 8, (παι (18 ραϑϑαᾶσα ΟΥ̓ῸΥ 
ϑοτγάδῃ νγὰϑ ογάδίποᾶὰ ἴἰο Ὀ6 ἐδυρῃῦ οὖν οἰ] άγθη ἴσοῦλ σα ἴο ἅρο, Δη 1Βοτοίοσο (δδὲ 
ΤΟΥ ΟΓΘ ΔΙνΤαΥΒ (0 Ὀ6 ἱπαιγυοϊοα ἴῃ (86 ἀππηβεὴ οὔ 118. Ῥαγι συν πο πυπΘη, 88 
ἃ ἸΩΘΙΠΠΟΥΑΙ οὔ ἰδ ; Ὀυΐ τὸ ὙΘΓΘ ΠΕΥΟΡ ἰδυρῦ 1ὁ πίη τγθ ὑσογα οἰ άτθη, ποῦ ἀἰὰ νγθ 
ΘΥΟΡ ἰθϑοῖὶ ΟἿΣ Οἰϊϊ άγθη ΔΩΥ βιοῖ (μΐηρ ; δπὰ ἰῦ 18. ἰὴ [86 ᾿ϊρἢοβῦ ἀσστοθ ΡΥ 88 
ἴπδὶ δυο δὴ οιηρἤδίὶς οταἀϊαποθ βῃουϊὰ δανα ὕδθθη Ἰογμοίζθη, ἀυγίης [86 ὁοη- 
Εἰπυδηοα οὗ δὸ σοι ΓΚ 80 ]6 8 Ρἰ]6 βοὺ ρ (Ὁ {π6 Ἔχργοδβ ρΌΓρΟΒα οὗὨ ρεγροίιδίϊηρ (9 
ΤΟΙΠΘΙΌΓΔΠΟΘ.᾽ Απὰ 1ἢ, ὙΒΟΓΟ γ͵6 ΚΠΟῪ ποῦ {86 ΓΟΆϑοη οὗ 8 ὈΔΓῈ πδκοϑὰ ποηυτηρῃΐ, 
ἃ δουϊίίουβ γοάϑοὴ οδπηοῦ Ὀ6 ἱπιροθοάς ΠΟῪ τηοἢ τ ΟγΘ 18 ἰῦ ΠΏ ρΟΒ81 Ϊ6 0 ἔτι ροδα 
ὌΡΟΙ 0.8 ἰῃ δοιϊοηϑ δηα οὐὔβογνϑηοος ψῃΐϊο γα οοἰΘὈγαῦθ ἴῃ ΠΙΘΙΔΟΣΥ ΟΥ̓ ρδυιοιΐαῦ 
ενθηϊβί Ηον ἱπηροββι 06 ἴο πιᾶῖα ὺ8 ἴὐτεθε {{|ο86 ἀχέδι ἢ ὙΓΙΟὮ τὰ ἀΔΙ]Υ ΘΟΙηπι6- 
τηογϑῖο, πὰ ρογβυδὰθ υ8 [αὐ νὰ δι αἰνγαγβ Κορῦ δι οἢ ̓πϑυϊ 008 ἴῃ ΤῊΘΠΊΟΥΥ οὗ 
ἰδ 6 ΠΟΣῚ ᾿ιοαγὰ οΥ̓ Ὀοίυγο : (δ 8, (η΄ γα Κῆον [Ὁ Ὀοΐογα τὸ Κπὸν ἢ} Απηὰ 
1Γ νῷ δηά Ὁ δ 9 ἐπι ροβϑι Ὁ]6 ὋΣ δὴ ἱπιροβϑιΐοη ἰὼ Ὀ6 ρυῦ ΠΡΟ 8, ΘΥ̓Θἢ ἴῃ ΒΟΠΊΘ 
(δἴηρβ τοῦ μαναὰ ποῖ 411} [Π6 πιᾶυκα Ὀδίογα τηθηςοηθα ; ΠΟΥ τη οἢ ἸΠΟΤΘ ἱπρο 8810] 
15 ἰὲ (δὶ Δὴγ ἀεοαὶῃ 5ῃου]ὰ Ὀ6 'π (δὶ (Βῖησ τθοσο Α1,1, (86 τηλτκβ ἀο τηροί ] "ἢ 

1 Τωβ. 6 8 ϑῃοτί δπὰ Εδβυ Μοιμοά στ ἴπὸ Ὠοἰδίδ, Ρ. 22. 84 οἀϊε, ΤΏ γεαϊτν οἵ [Π6 τηΐγ-. 
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2, ϑεοομαᾶϊΐυ, [86 οὐβογναίοηβ δοηίαϊποα 1ὼ [86 ργθοθάϊησ ραᾶσοθϑ 
ΔΡΡΙΥ ὙΠ} δι πλ1]8ν υοῖσῃῦ ἀπά ῥσχοργιοῖυ ἴο [Π6 ΜΙΒΑΟΙῈΒ ἘΕΟΟΒΌΕΡ 
ΙΝ ΤΗῈ ΝΕΝ ΤΈΒΤΑΜΕΝΥ; ἴ86 πυιθοῦ, νδυιοίυ, δηα στοαίμθθϑ οὗ 
ὙΠ1Οἢ., 88 γ76}1] 238 (86 ρϑύβοῃβ ὅψ ψ βοῖὰ, [Π6 ᾿ΘΥΒΟΙΒ ἤεΐογο Πομ, δηά 
186 ΤΊΔΏΠΟΡ ἴῃ ὙἘΊΟΒ (ΠΟΥ Ὑ6ΓΘ ΤΟΒΡΘΟΟΨΘΙΥ Ρρογίοτγιαθα, ἱοροίθοῦ 
ψλί (86 οἴδοίβ ργοάυσοα Ὀγ {πδη, δπὶ ὑπ ἱποομῃίθβίδϊο ἔδοῦ (μαῖ 
{86 }} τα! ν 88 που ον ἀθηϊοα ΕΥ̓͂ ὑμο86 ὙΠῸ πιποββοα {Πθτω, ΟΣ Ψ.Ο, 
᾿νίηρ ΠΟΔΥ [86 πη 6 η ΠΟΥ γα ρογίοσιηθα, ἤδα [ῃ6 τηθδῃ8 88 
76}1 48 {86 Ἰπο! παύϊοῃ 0 ἀθηγ ἔπθηι, 1 (Π6Υ Πα ποὺ Ὀδθὰ αοίκαϊίν 
ὙΓΤΟΌΡὮ, ---- ἃΓ6 81} 80 τ ηΥ ἱπα!βραΐα} }]6 ῥτοοίβ οὗ [86 γα οὗἩ (6 
ΟἸγιβδη τονοϊδίζου. [Π ΟὨΪΥ ΟΠ6 ΟΣ {π|Ὸὺ2 ταΐγϑοϊθβ μβαὰ θθθὴ στουρσμί 
ἴον {π|8 ργροβα, 1ὑ παῖρῦ ἤν Ὀ6Θη ΘΟΠΒΙ ἀογρα 88 ἃ ἰογσπιπαΐο οἤδηοθ, 
γγΠΙΟἷ οσουντοα αὖ ἃ δον πἸθηΐ 868808 ; ΟΥἉ, 1 ΟἸιγῖϑὺ μδα ροσίογιηδα 
1Π6πὶ ργϊναίοϊγ, πὰ Ὀϑίοσο ἢΠ18 ΟὟ αἸΒΟ01}0168 ΟὨΪΥ, (ΠΟΥ ΤΩΔΥ Πᾶνθ 
Ῥδθὴ βυϑροοίθα ὈΥ {86 ταϑὲ οὗ (86 πο υἹὰ οὗ ἰγαυα δηᾶ ᾿τωροβιοη, 1θυΐ 
18:6 ΤΟΎΘΙΒΘ οἵἉ 41] {Π18 νγαϑ (16 δοίυδὶ] ἰδοὺ ; ἔοσ, 

(1). Τλε πύμβξεξ 9" Οὐχί δ πιϊγαοίθ8 ισαϑ ὑοῦ ργραί. 
ΤΓ νὰ σοῃϑιἀοὺ ΟὨΪΥ ὑβοβα σι ϊοἢ ἀγο γϑοογάρα αὐ ἔαρ, {6} τὸ Ὀδίνγθοῃ ΤΟΣ 

δηὰ ΠΕ ἴ Πα ΘΓ ; δημἀ ΘΟΠΒΟαΌΘΠΙΥ {Π6 Ορρογίαπ (168 οὗ Θχδγηϊηδίϊοῃ γ γα ἴἢ- 
ογοαβοα, δηὰ οὐ ἀθοοὶϊ ργοροῦ ΠΔΌΪΥ βηθαΣ, Βαϊ ἰΐ ᾿θ8 ονϊἀθηῦ {πα {ΠῸῪ τυδῦ 
μάνα Ὀδθὴ Ὀαγοπᾶ 8}} “κὸν τὰ ἸΥ νγὰ δίκα ἰῆῖο δοοοιηῦ (ἢ 6 δαυθγαὶ ᾿πϑί θη 668 ἴῃ ν᾿ ἢ 
Μ6 ἅτ (οἷὰ ἐμδιῦ φγραΐ πιμδέιέοα Βοος ἰο «68ι18, γὸ σϑ γα δ) θα υγῖ}ϊ νγίουβ 
ἀἴϑθαβθβϑ, Ὁ. [Π6 πιοϑὺ ρασί ἱπουτγαθϊα ὈῪ Βυϊμλῃ 5.11}, δὰ [Πδὺ λό λδαϊφα ἐλειη αἰ; 
δηὰ (παὶ ἐπουδαηὰβϑ ποσὰ δὰ ὉΥ πἶπὶ τ 8 ἃ ἔδυ ἰοᾶνοβ δηὰὶ ββιι68, ΤΏ Οο8ροῖ, ἰῃ- 
ἀορά, 15 (}} οὐ (6 πιΐγδοῖοβ οὗ ΟΠ γῖβῦ ; δῃηὰ οπα οἵ ἢἷβ Ὀϊοσταρθγβ ἸΠ ΌΓΠῚ8 8 ἐπδὺ 
Πα Ῥουογπηθά ἃ σγϑδίθσ ΠΩ ῈΡ [ΒΔ ΔΓ πῃ ΔΠῪ ὝΔΥ ὑφ δῖ, Βυϊ, 

(2.) Τλονο σᾶ α ργεαί ὙΑΒΙΕΤΥ ἰη (δα πιϊγαοίε8 γεσογἀρα ἴπ λ6 Νειυ Τοδίαπιοπέ, 
εὐλίος τον ΟΓ ἃ ρΡεγπιαπεπί παΐιγο, απ πιὶρὶί δ6 τευϊεισεά απ τος χαπιϊηθά, αἢ ἵπ πιαηζ 
ἐπδίαπσοβ τσ ἄποιο ἔλον αοἰμιαῖίψ 1067. 
ΤΊ νΑΒΙΕΤῪ οἵ Ογίβυβ τηΐγϑο]68 18 8 οἰγουτηϑίδηοο {παι οἰαἰτη8 ΟὟΣ αἰζθη 

θαυ }}γ 1} {Π6Γ πασιθου. ΑΒ πὸ ἱπιροϑίουβ θυύϑὺ ργείεπἀθα ἴο ῬθυΪΌΓΙΩ 8 ρτοαῦ 
πα ΘΓ ΟΥ̓́ τη γϑοΐθβ, 80 ὉΠΟῪ δἰ ν8γ8 ΟΥ ἀϑα]}γ ᾿ἰπι 6 ἃ {Ππδιμβοῖνοβ [0 Οη6 ΒΡ66168 οὗ 
μαι. Τὺ νγὰ8 (η8 ΠυΠΙ ΘΓ μα νΑΥΙ ΕἰΥ οὗἨ [86 ταῖν 68 τυγουρη ὈΥ Μοβ68, πιο αὖ 
Ἰϑηρίμ οοηνίπορὰ (Π6 Εργρίϊδῃ πιλρὶοἸΔἢ8 ὑμαὺ ὕ86 ρόονγθῦ ὈΥ σοι Β6 πτουρῦ {6 πὶ 
ὙΓᾺ8 ἀἰνίπο. Ετοιη {86 ναυσὶ οίγ οὗ οἴδοίβ ἴῃ [86 ὑπίγοσϑο, 6 σοποϊάα [86 Θχἰβίθποθ 
οὗ δὴ ΑἸ σθΥ ἀοδισηΐηρ οα86. Ομ οἴἴἶξοιὶ οὐ νο οὗὨ αἰ βγοηΐ Κιπαά8, ΟΥ ἃ ἴδ οὗ 
(06 8116 Κι, ΤΔῪ Ὀ6 μα νου ΠΟΥ δου Ὀθ ἃ (0 οἴδηο6 : ΟΥ̓ 1 ΤΔΔῪ ὃὉ6 8814, τμδὺ {{0 
ΡΟΥΒΟΠΒ ρτοιιοϊηρ βιιο ἢ οβδοῖϑ ροββοϑβθὰ 8010 θα ὑγδογ ΠΆΓῪ ΟΥ̓ ΘΟ Δν 811}1 ἴῃ 80“ 
ΘΟΙ  ἰΒῃΐπς ὑἐμθπι, ΟΥ ΒΟΙὴ6 ῥΘΟΌΪ ΩΣ ατῦ ἴῃ ἱπροβίηρ ΟἹ ἸΏ6ἢ ἴῃ τεβροοΐ οΟὗὨ {μ6πι. 
Βιυὶ ἃ υαγὶείψ οὗ εἰδοίδ, 41} ταυτυ δ} ΠΡΟ ΒΡΩΙΕ οα, δηὰ δδοῖϑ ρογίδοι ἴῃ [8 Κὶπά, 
βυ ρσαοβίβ {πὸ ἰά68 οὗ ἃ ροσίθοῦ δσθηΐ, ρονγογία! δηα ἠθϑισηίηρ, οωρὶ ογοϑά ἴῃ ὑσγοἀυοίηρ 
{πθιη. Αμὰ τ{}ι18 18. 86 6886 ψ 1} [86 πιῖγδοϊθβ οἵ ΟἸσὶβϑῦ ; [ἴὉΣ, ἢοΐῦ Ομ ἀἶβθαβδθ ΟὨΪΥ, 

6166 Ῥεσίοστηθα ΕΥ̓ Μοββϑβ, δῃὰ 186 ἱτῃ ροββὶ ὈΠΙ οὐἁἨ δοσοιπείηρ ἴον ἰἰθπὶ ὈῪ παίυγαὶ Ἰη6ΆΠ8, 
ΔΓΘ ΔΌΪΥ υἱπαϊοδιθὰ ὉΥ Μ,. ἀι Ν᾽ οἰβίη, Αὐτοττέ ἀδβ Πίντεοβ ἀθ Μουθϑο, ὑῃ. 23419---298., Τ]Ὸ 
ΥΔΙΪΟἾΒ ΤᾺ ΓΔ 665, Ὑν ἢἶο ἢ ΓΟ ΘΟΠΟΙΒΘΙΥ ποιςοα ἀθονο, αγὸ οοηδίἀογοά ἴῃ ἀοία!!, διὰ ἐχοοὶ- 
Ἰοπεὶν "]υϑγαϊοά, Ὁ Μτ. ἘΔθοΥ, ἴῃ ἢἰ5 Ηογξ Μοβαΐορ (νοὶ. ἰ. ρΡῃ. 859---387.) δπὰ Ὁγ Ὁγ. 
ατγανοβ, ἱπ ἷ8 1βοῖαγοϑ οἢ [6 ΤΟΥ ἰδδὲ ὈΟΟΚ8 οἵ [η6 Ῥοπίδίθας, (ΟἹ. ἱ. ΡΡ. 15] --171.) 
1η 8 δρροπάϊχ ἴο [86 βαπλθ νοϊυπηθ (ρΡ. 878---410.), γ. Ο. ᾿88 τοδιϊοα [Π6 βοθρέϊοαὶ σθ- 
ΤΏΘΔΙΚΒ οὗ 1)1. ἀοά 68 (ὙὙὸ οἰ οΗγ Ὀοττοννοα ποτὰ ἔγοσα οοπιϊποηΐαὶ ογίτῖ68), νυν ἰο μᾶνθ 
Ῥδθη γε- αβδογίεα ὈΥ͂ ἃ ταοάογη ΟΡροβεῦ οὗἉ ἀϊνίπο γονοϊδιίοη, 85 μου ρ ἢ (ΠΟΥ Βαά ποΥοΥ ὈΘΙΌΓΘ 
Ὀθθῃ γοίθα. Ὧγ. ΟΟἸΠγογ, ἴῃ ἢἷ8 1,ϑοΐατοβ οὐ ϑογίρίατο Μίγδοϊοβ (Ρ. 151. ἴο 186 ομά), 
848 4]50 ἰγοδιοα οἡ [ἢ6 Ὀγὶ ποῖρ8] τηΐγαοὶοβ τοοογάθα ἴῃ ἴῃ ΟἹὰ δὰ Νϑιν Τοβιδπιθηΐβ; δπὰ 
86 ΤΪΓΔ0]65 οΟὗὨ 116 ραββδρθὸ οὗ (6 δὰ ὅθβ, [Ὡ6 βυγϑοϊθηίΐπρ οὔ [86 ψαϑίοσβ οὔ Μαγαβ, τῃ9 
ΒΙΡΡΙΥ ΟΥ̓ πιδπηηὰ δηὰ οἵ ατ81|8, ἐμ διωϊτηρ οὗἨ 1186 τοὺῖκ ἰῃ Ηοτγον, διὰ [πὸ βυρρΡΙΥ οὗ 
γ δου, σοοογὰἀοα ὈΥ ΜόοΒδαβ, ΓΘ δβαιἰβίδοίογγ νυἱπαϊςαιοὰ ἔγοπὶ 186 δείδοῖκϑ οὗ σαι μα] 1515 δὰ 
ΛΟ ὈΥ͂ Φοβερὰ Βγονη, Μ, )., ἱπ Ηἷ8 1)είδηςο οὗἩ Πονρηὶεὰ Βαϊ σίου, ΡΡ. 95---] 17. Τοῃ- 
οῃ, 185], ὅὃγο, 



ΤΎΟΘΟΥΣ ὁ ἐλιοῖγ 7ηι6ρίγαξοπ. 228 

δαὶ αἷ αγὸ δυδ)οοῦ ἐο 86 ΟΣ οὗἩἨἁ ΟἾγῖδὲ δπὰ Ηἷ8 δροβίΐθϑ : ποῖ οηἷγ αἶβα δαὶ 
ΘΥΘΓΡῪ ΟΔΙΔμΥ ἩΙοἢ 18 ἱποίδους ἴο ΣιδηκΚιηἀ, ΔΓῸ Βαμα ὈΥ {6 }γ ποεῖ; ἐμεῖς ονθη 
ἀρδίῃ, --- (86 ἰΑδὺ ἘΠ ΘΠΙΥ, --- ἴ8 ορθάϊθμῦ ἴο ἔμεπα, απ ρῖνεβ ὩΡ [ν͵8 ῬΓῸΥ δὐ {μοὶγ ϑοπι- 
ΣΔη, ΘΒΡΘΟΙΔΙῪ δὺ [86 οοπιπηδηὰ οὗὨἨ ΟἸμγίδι. ὙΥ 6 ὈΘΒΟ]ἃ ζἷπὶ ρσινίηρ σιρλέ ἴο 186 
δόγπ δἰϊπα, --- Ἀδα] σ (86 οὐδίληδίθ , τ Δ ΚΙηρ ἰΠο86 νὴο τσαηΐοα ἃ ᾿ἰπὶ 1 
»εγγεοῖ, ---- ἰΒοθ6 τ ῖοὸ ποτ δοισεά ἀουδὲδ διταὶιρ)ιί, -- [8086 Ὑ8Ὸ δλοοῖ τὶν ὑμ6 ραΐδῳ, 
ΣοὈιιδύ, --- πον ΐηρ ὑπο τοΐλεγθαί ἀστὰ τὶν δἰσεηρίλ, --- τοδίοτίπρ 186 ἔμδαπδ δηὰ αἷδ- 
γποπῖασα ἴο τϑαξοΉ, διὰ τοϊδίηρ {86 ἀοδὰ ἰο 16. ὙΤΒδῖ στγϑαῖ τηῖγαςο]α οὗ σαἰβίπρ [86 
ἀοδά, 'π ραν  υἶαν, ΟἸγῖδὺ ῬΟΥΟΥΤΩΩ πὸ 1688 ὑμδῃ (ΟΡ {ΠΠπ|65: ΟὔοΘ οὐ ἐδ συ αν Β 
ἀδυρθίοσ, )υδὺ αὐἴετ' βδῃ;6 Βαὰ ἐχρίγοϑα, --- ἀραίῃ, οὐ 86 τ] ον Β Βοη, 88 Β8 νγδ8 οδγγὶ δα 
οἢ δἴ8 Ὀΐοσ ἴο Ὀ6 ἱηίογτοα, ---- ἃ {Ππ|τὰ {ἰπ6 οἢ Πῳ8Ζδγ8 θη ἢ6 μαὰ ]6]ἃ ἰπ εἷ8 γστᾶνθ 
ΤΟῸΣ ἀΔγ8, --- δηα Ἰ480}γ. ῃ6 στοαίοπι ἰπβίδησα οὗὨ 4}, ἰπ δἰ Ὗγ6 ὈΘμο]α 86 
ἘΡΕΕΑ Αδο Ἔχ ρϑὶ ΐηρ ἀδιμοπβ, γϑϑίοσίηρ 1}}6 ἰδπηθ ἔϊοπὶ μἷ8. ὈΠΓΕΒ, σίνίηρ βρῶ τὸ 

6 ὈΙ πᾶ, Βϑϑ]τηρ 411 τη ποΣ οὗἉ ἀϊβοαβθθ, δῃὰ ρινίηρ [18 τὸ {||6 ἀθα. ὙΤμθδα Βα ρογ- 
ΠδίΏΣΑΙ ΜΤΟΥΚΒ ὙΘΓΘ ποῖ ροΥ[Ογτηθα ἴῃ 8 γεῖσ ᾿μβίβηοαβ, ν}0}} λεδίἑαέίοπ ἀπὰ αἰβίώεκοε; 
Ῥυΐ ουότῃ ἰυοοῖ δια δυοτῳ οὐαν ἬΘΤΘ ὙΠ ΪΓΠΘ5868 ἴ0 ὨΌΠΙΘΓΟΙΒ ᾿πηΐϑη 668 ΟΥ̓ {Ππδτ [ῸΓ εἰ 
Βιι ΟΟβδῖνα Β0γῖ68 οὗ ψσαγ'8, 80 {παῖ 8}} δυδρὶοἴοῃ οὗ Βυμπηδπ ππδπασθηιθηῖ, οοπιραοί, δπὰ 
Τυρρῖο, τᾶϑ [07 Ἔν ργθοϊυαθά, ΪὶῈ ββογί, Ὡοῦ ΟὨΪΥ τοϑῃ ὑμδ ΘΥΘΓΥ ΟἴμοΡ Ὀοΐπρ, 
ὈοΟΥΒ ἰῇ γον βυ ] οί οη ἴο {πο ῖν γοΐοο ; ποὺ ΟὨΪΥ δηϊπλδίθ θα ᾿ἰηδηϊπηδῖθ ογθαίυσοβ, 
ἴδε] 86 ρονοῦ οὐὔἨἩ (οά, δπὰ δοὺ οῃπέγαυυ ἴο {ἰπθὶ" ἡδίυγοβ, αὖ μὶθ ψ|}}}. --- ΤῊΘ νυϊηᾶδ, 
{8Π6 πᾶγοβ, {Π6 τοΟῖΚ8, (ῃ8 5ιη, 186 Θοαγί ἢ, [86 ὨΘανΘΏΒ, --- 811} δα {86 80] 6οἰβ οὗ (οϑ8 
2.0 τὰ πρβρόριοη 6 ΟΠ γἰβιΐδῃ ἀἰϑροηβδίίοῃ. 

(. ῬΕΒΙΟΝ 97 ΟΥγίδἐκδ περαίας τϑαϑ ἐπιρογίαπί, απὰ οὐοῦν τρογίλ 
9 ἰλοῦ" αἰπιϊρλίν Αμίλον. 80 ΤῈΣ ᾿ 
ΤῈ ὙΟΥῪ Κίηαβ ΟΥἹ {8686 τηΐγϑο]68 Τόσα ΤΌγοΟ] ἃ ὈΥ͂ {π6 ργορμεῖ ᾿βαίδῃ, πϑαγὶν 

δέρῃ σεηξμγ θα δε 0763} ἀπὰ 1 πὸ τοῆθοι οὐ 1026 οπᾶ δπὰ ῥ [ῸΣ πο [8686 
ΤΆΪΓΔ0Ϊ68 ΟΓΟ ὙΧΟυρἢῦ, γὰ πὰ 1( ργαπα δπὰ Ὡ00]6, 1} οὗὅἁ ἀἰκηίισι τηδ]ϑίγ, δπὰ 
ΤΏΘΙΟΥ͂. [Ὁ 88, ἴ0 ΟΑΥΤΥ͂ ΟἹ ΟἿΘ ναϑί δῃιὶ σοηβιβίθηϊ ρΪ]δη οὗἩ Ῥχγουϊάθποθ, οχϊοηἀίη 
ἔγοτῃ {86 ογοδίξοῃ ὕο (ἢ 6 Θοημϑαπιηϑίίοῃ οὗ 4}1 (Πρ, [0 Θδίδ Ὁ} 188} 8 βγβύθιη οὐ Ὀοϊϊοῖ, 
Βορδ, δπὰ ρυβδοίιοθ, δάδρίβα ἴο (86 αοἴπι} νγδηΐβ πὰ σοπαϊίοηβ οὗ πιδηκί πᾶ : ὙΠΟ Β 
88 ὈΘΘῃ τευθα]θα ἴῃ ραγῦ [0 (86 76 ν78, ῥγογαίβθα ἰο {86 Ῥγορββίβ, δπὰ ἑθπάθα τὸ 
ἀοδίσου {μ6 100 ργτοαῦ τηογαὶ δν 5, ---- 80 ργθνδὶ θη δηαὰ 80 ρϑγῃ] οί οι 8, ---- ν]Ζ. αἰ Β ἴδῃ), 
βοθρίοίστα, ἘΡΓΠΡΗΤ, Δηὰ νἱὶςο. ἴῃ βυρβοσυίθηοθ ἴο {ποὶγ ρταηὰ οὈϊεοί, --- [86 
ςοπγτηδίίοη οὐὨ .ιῖ8 αἰνίῃα πιἰββίοῃ, --- [ἰΒὨ6 τηΐγμ 168 οὗἩ ΟἸγὶδὲ γοσο πσουρεῦ ΤΣ [86 
τποϑὺ Ὀσπονοϊθηϊ οὗ 4}1 γυγροβθβ, [86 8] νἰαύοη οἵὗὨ μηδ ΤΩΊΒΟΓΥ [ἢ 4}} 118 ΤΌΥΤηΒ, δηὰ 
(86 ἀρὰν τόνοι ἴοπὰ {μ6 σμαγδούοσϑ οὗ [88 ρστααίθδϑὺ ροοί 688 88 Μ6]]} 848 οὗ {π6 στϑαίθδε 
Ῥότοσ, Μορὶ οὗ ἰμθπὶ Το γΘ ρδσίοσιηθα 1 ΘΟ;ΒΘα ΘΠ66 Οὗ ΔΡΡΙ]ΙΟΔΙΟΏ ΟΥ̓ ᾿πίΓΘΔΙΥ ὶ 

1 850 κυλλοὺς εἰχηίβο8θ, ΙῸ ἰ8 8 ἀἰ βΈγεπὶ ψοσὰ ἴτοπὶ χωλοὺς, ἀπ Ἦδ85 ἃ ἀἰ δγεηὶ βίρηίῆ- 
οδίΐοθ. ΒΟΙ͂Ν ἴπ686 τογὰβ ὁοοῦγ πῃ Μαῖιὶ. χν. 31. κυλλοὺς ὑγιεῖς, χωλοὺς περιπατοῦντες. Ηδο 
Ἰαβᾶο ἴῃς παίπιεα τὸ Ὀ6 τολοῖδ, ἔοδθ ἢ τοραπίεα ἃ ᾿ἡπιῦ, Ῥεηγεοῖ, διὰ τ. ΙΔπιθ ἴο Ὑγαῖκ, Ὑ7Μδὲ 
Δη δπιαζίηρ᾽ ἱπβίδποο οὗ ἀϊνίηθ ροόνεγ, οὗ ογεαξίσε ΘΠΟΥΩΎ, τασδὶ ἴ[Π6 γοργοϊαοσίοη οἵ ἃ Βδηὰ, 
ἴοοῖ, οΥ οἴδοσ ᾿ἰτπὰ 6, ὈΥ 116 τηοῖὸ νοτγὰ οὐ τους οὗ Φοδι8} Ηον' δβιοηϊβίηρ ἴο [Π6 Βρθ60- 
ἰδίογβ ἱ ΤὨδὲ ἴΠ6 ΔΌΟΥΘ ἰ8 [06 τηοληΐρ οὗὨ κυλλὸς, 860 ΥΥ οἰδίοίη, Κγρκο, δπὰ Εἰβηοῦ οἢ 
Μαδῖι. χν. 81. 

2 ΤῊ οἰγουτηδίδηοο οἵ ΟἾ τΙδῦ᾽ 8 ταΐγϑοϊοβ Ὀοΐης ῥγεάϊοιοὰ 80 ΤΏΔΗΥ γοϑγβ Ὀθίογο [6 ΡῈ Γ- 
οστηδηοο οὗἉ ἔποτη, 18 ραγοου]ΑΥΥ γουιὮγ οὗ ποιῖοο. [Ὁ ΓΕΠΙΟΥΘΒ 8}} βαβρίοίοι οΟὗἉἁ ΔΗΥ͂ ἀεδὶρη 
ἴο ἰτῦροθθ οἡ 16 ππαοτεβίδηάϊηρβ οὗ τλοῃ, ἴο 5 ΔΥ ἴΠοπὰ ὈΥ 11.868 ρονγοῦ οὗἨ πουϑίτν, οὐ [0 δ0γ- 
Ῥτίβο ᾿βοῖὰ ὉΥ 8 βρεςΐθβ οἵ φγοοῦ, οὐ νοι ΠΟΥ πδΔὰ πόνον Ὀδίογο μοαγὰ, [Ι͂η {Π|8 σεβροοῖ 
16 πιΐτϑο]ο8 οὗ 68:8 Βανὸ ἃ βγοδαὶ δα ναηΐδρα οὐδοῦ ἴδοβο οὗ Μίοβεβ. θη Μοβοϑ δρρθαγοά, 
[16 ποιίοῃ οὗἉ 8 τηίγϑοϊθ τηαϑὶ ἢδυθ Ὀ6οὴ πρὶν δηἃ πηρτεςοἀροι θὰ ; Δ] οννίηρ 1.18, [ΘΓ ΥγᾺ8 
ὯΟ ἱπηρΓΟΡΤΙΘΟΥ ἴῃ 186 186 οἵ ταῖγϑ0 168 ἀπιοηρ 8 πτιάθ, πποὶν}]} θὰ ρθορ]θ. Βυΐ, μη τ. 
το ὰ Ὀθοδῆθ ᾿ηοτῸ ΡΟ] θη, δηὰ, ὉΥ 186 ΤΓΟα]ΠΘΠΟΥ οὗὨ ἱτοροβίαγο, τηοτο βαβρίοίουβ δηὰ 
ἰηφαϊϑἐτῖνο, ἰὲ 88 Εἰ ρΉΥ ῬΓΌΡΟΣ [Πᾶὲ [ἢ βρθοίε8 οὗ ργοοῦ, ὈΥ̓͂ ΜΥΒῖο ΘΗΥ͂ ΠΟῪ δγδίθπι 788 
ςοπῆτστηοα, βῃουϊὰ Ὀ6 Ὀγδυϊ 8] ποιῆθα, οΥ Ὀ6 βαοῖ)! 88 τηϑῆ δὰ Ὀθθη ἴῃ [86 ᾿ι8δὶϊ οὗἉ 
διιοηάϊηρ ἴο. ΤΉΪΒ δρριϊεὰ Ῥδγιου]αυν το {86 ὅ6νγβ, [Π6 Ὑγίζμοββοδ οὐὗὁἨἁ τ ταΐγα.168 οἵ 
ὅεδβι8. ΠΟΥ͂ ψ γα πιο ργορυβθοββοὰ ἀραίπδο Πΐτὰ ; δηὰ ἰΐ 8. οὗ ἱπηροσίϑησθ [μὲ {116 
Ῥτγοοῦ ἔζοσῃ δεΐ8 φυδγίοσ βῃοιυϊὰ Δρρϑαγ ἴῃ (πο ταοϑὲ ἀπο χα ΟΠ ΟΠ ]6 ᾿ἰρ}ϊ, «7688 δὰ {Π|8 
ἐπ νἱονν, ἰῃ ἴ06 ΘΠΘΜΟΙ αἴνοη ἴ0 [86 ἀΐβοὶρ]ο8 οἵ δοι!η ἴῃ Βαριΐϊδι, σβθῃ {Π0} ἰη- 
χυϊγτοά 1 Ὧ6 νν8β ἴ86 ΟἸγίδι. Ηδ ἀΐγθοῖβ ὑμθπι ἴ0 [,͵8 τηῖγας]68, ἰη ὑτοοῦ ὑπαὶ 6 νν88, δπά 
ΔΡΡΟ415 ἰο ἴῃς Ῥγοϊιοίίοηϑβ οὗ [26 βάπλο ργορμθὶ Ὑ80 μδὰ ἀδβοσί δοὰ 186 σβαγαοίου δῃὰ δοίΐοιβ 
οὔ τῃοῖν Μαβίοσ. Ουιηραζο [588. χχίχ. 18, 19., Χχχυ. 4--ὅ., δηὰ ᾿χὶ, 1. τῖθι ΜΙ, ΧΙ, 4, δ. 
διὰ ΜίαΓΚ νἱῖ. 87, 
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δπά, οἢ {1Π|636 οσοαβ,οη8, ἴπΠ6 σματασίας δηᾶ οοπᾶποίὶ οὗἨὨ 6808 Δρροῦγ, δάδογμοῖ ἰῇ 
(86 πηρβὺ ἀ6] 1 οαΐα Ἔχ ρυθβϑϑ Οἢ8 οὗὨ δοῃῃρ]ΐδηο6 δηα ρμἰδίγ. 

[1.7 ὙΠ ἰπβίδηςθβ οὗ (86 ἰθρϑὺῦ, γ8ο δρρ] 6 [ὉΓ ἈΙΤΩΒ6Ι (, 28 9 68118 οαπ6 ἄονγῃ ΤΤΌμΣ 
(πὰ πηουπίδϊη (Μαῦ. νἱ]]. 8.) ; -- οὐὗὐἨ 186 οδῃζυτσίοῃ, ἘΡΡΙ γἱπᾷ ῸΣ ἃ ἰδνουγὶζο βογσνδηΐ 
(νἰ]. 8.) ; -- οὗἁ 186 δῖοκ οὗ (86 ραῖϑυ, Ὀγουρδῦ ἴῃ 818 Ὀ6α, δηὰ Ἰοὺ ἄοτη ὈΥ (16 τοοῦ 
(υΚα ν. 18.) ; --- ἀπὰ οΥἉ [Π6 τΌΪΟΥ, ττοβα ἀδυρβίοσ ἰΔῪ δὖ 186 ροϊπὶ οὗὨ αἀθδίϊ, δῃή 
δχρίγοὰ Ῥείογα ἷ8. υγῖνδὶ (0Κ6 γῇ]. 41.) ; -το ἅγθ 811 80 ΤῊΔΏΥ Οσολβίοηβ πο ἢ 
αἰβρίαγ ἱμβαῦ αἰνῖπα οοπιραβϑίοη, ΒΊΟΝ 88 ΘΥῸΡ Ορθα [0 1:6 ΟΥἾ68 οὗὨ 86 τρΐΒΟΓΆΌΪα : 
--- ἃ Θοπιραβϑίοη ΒΓΔ ΟΣ Ὠ Πρ' ΘΥ̓ΘΓῪ ΟὈδί8016, ΠΟΟΠΑΌΘΓΔΌΪΕ ὈΥ ορροδιξΐοῃ, ἀπὰ ψ τα 
ὐσπίγ ἐγατρῃΐης νοῦ Ὁ. ΤῈ οἰγοιιπηϑίδηοοβ οὗἩ (86 ἰαϑὺ-θη οη ἃ ἀρρ]οαίίοη. 
ΔΙῸ ΤΟΠΊΔΓΚΑΌΪΥ Ὀοδυςι!. Υ͵ο 566 4 γτυΐοῦ οὗἁἨ [86 ϑγῃασορθθ (Πρ ἀοσνη δ᾽ μ6 
[οἱ οΥἁὨ “9658, ᾿δ νοι ὅρι ᾿εϊπὶ ἴο Θοπιθ ἱπίο ἰ8 ἤουβα: ἴῃ 6 πιογα ἱπιρογίαηδύδ πὶ Ηἷβ 
ἐπίγοδίυ, 838 ργοῦὈΪΥ Β6 μδα Ὀδοη οἰὑ 6 8 ἢ ΘΠΘΏΥ, ΟΥ 1180]6 0 {86 ᾿πωραυϊδίίοη οἴ 
δοίη οπ6, ἀπ, οἡ {Π|8ὺ δοοοιηΐ, 4|30, ἴ86 ποτ ἀοιιι{] ΟΥ̓ ΒΘ Ο688; [0 οτόνγῃ 81], 
1118 686 νγὰ8 ρ10140]6 δπὰ ῬΡΠΙΒΕ. ἢδ λαά οπο οπίψ ἀαιιρλέον' αὐοωξ ἐιοοῖνα ψοαγ8 οΓῦ 
αρὸ, απ 8λ6 ἰαψ α ἀψέπρ. Α.8 Φοβὺ8 πιϑηῦ ἴο ἴπ6 Βοιιβ6, {6 Ῥβορὶ8 ογονγάθα δρουΐ 
δὰ, δηὰ ἴῃ (86 {ΠἸγοπρ᾽ ἃ πιοβῦ οοιηρβϑβϑίοπαῖθ οὔτ γγ8 τουραῖ, ΟὨΪΥ ὉΥ τουποὶπς 
(16 ἤθη οὗἁ ἢἷβ σαγπιδηῦ. 1π {Π6 πιθδη {{π|6 {π6 γουῃρ' τγοπιδῃ ΘΧΡΙγθβ, ἈΠ πιθβϑϑῆο8 
ἈΓΘ Βοηΐ (0 ρχδανυθηῦ ἢΐ8 ὑδ! ηρ᾽ ΔῺΥ Γαγ 6 Σ ἰγο]6. ΕΒ πον αἰβύγοβϑ ἢὰ8 (πὰ οἴἴἶθοῖι 
οὗ μοϊρειθομίησ [86 οσοιμραβιοπαίθ ἕμνουγ. [ὑ ᾿πβίαπο ἄγαν ἰοσί ἔγοῖα [8 πιο οὗ 
“6δβιι5 {παὲ τονἱ νίπσ ἀθδοϊαγαίίοη, [86 ῥγοϊαᾶα οὗὨ [86 τπιῖγϑο]ο : ραν ποί, δοίϊουο οπῖψ, 
απ 8ὴ6 δλαϊὶ δὲ πιαίίδ ιυλοίδΘ. (ἴὰκα ν}}}. 50.) - 

[11.1 Βοδυε 48 Ὁπ686 ᾿πδίβμοαβ 8.6, γοῦ {πΠ0ῸῪ γἱο]ὰ ἰο οἴβοσϑ, τθογα «(6808 
ΤΟΙσ νυ 18. πιῖγδο168 σι ουΐ δρρ]ἰοαίίοη. Τὸ ρῥγανθηὺ ἰηύγοαΐν, ἰοὸ παίοὶϊι ἔογ ορ- 
ρΡογία γ οὗ ἀοίηρ σοοᾶ ἴο ΟΥΒ6Γδ, 18 {8:6 ΨΘΥῪ Θββόποθ οὗὨ ἃ Ὀθῃθνοϊθηῦ ομασϑοίοσ, δηά 
18 ἦμ6 ρογίβοϊίοη οὗ 88 δι Ὁ]6 ὁη6. ΤῊ τυϊγασυΐοιβ ἀγδυρῆς οὔ Ά865 (υΚ6 ν. 1.) 
8 ῬΡουπᾶρ8 οη6 οΥ̓͂ (86 ἰογοϑὲ οὗὨ [686 ἰπϑίβποθβ 6 οδῃποῦ βϑᾷρροβθ {πμαὺ (ἢ8 
αἰδοῖ ρ 68 σου ὰ οἰ 6 Ὁ ἀβὶς οὐ Ἔαχρθοῦ δ ἢ} δὴ ρρθδγδηοβ ἰη {μεῖν ἄνουν. Βιιῦ, 48 [86 
Τα ΓΔ Οἷα, ὈΥ 118 στοαίῃθββ, τγὲ8 πίύοα (0 ἢ μὴ ΘΥΘΓῪ δαηιπηθηῦ οὗὨ τοβρϑοῖ ; 8ὸ ἰδ 
οαοαδβίοη οἵ ποτκίηρ ἰΐ βογνϑά ἰο ρῖνθ ἃ {μ}} ορθηΐηρ' ᾿πἴο {86 ᾿πάυ]ροιῦ Ομδγδοῖου οὗἍ 
ἀοὶν Μαβίουν αἱ ἴῃ πιοπιθηῦ οὐ ἢἷ8 δ  ]ησ ἰΠ6πι. ΗΒ οπίοσίησ βοοη 8:ὯΘΓ ἰηΐο Ῥοίοσ 8 
δουβα, δηὰ Βϑαϊϊπρ δ ἷ8 τοῦθ᾽ 8 ποίου, γμὸ ΔῪ οἷς οὗ ἃ ἔδνον (Μαϊίξ. ν}}}. 14.), νᾶϑ 
8180 ἂπ δοῦ οὗ ἱπάυϊροποο, δθᾶὰ ρθουν] δυο ἴο ϑθοῦγα [86 αὐξδοϊβτηθηὶ οὗὨ τη 8 
σϑαίϊουβ ἀϊδεὶρί6. ΒΘ ἐδοαΐϊηρ οὗὨ ᾿πουβαη 8 τ γα ΟΌ 87 πὶ} ἃ ἔδν ἰοᾶνοθ δηὰ 
ἤ5}168, σῖνεβ ἃ ὨΔΡΡΥ δὰ βί ει Κρ ἰπϑίϑποθ οὐἁὨ δὴ αὐὐθητοη ἀθβοθπαϊηρ ἴο (86 τηοϑὲ 
ΟΓΑΐΠΑΡῪ ἩΔηΐ8 Οὗ τθη. ΤῊ6 Ο8868 οὐ «ἰϊπρυκϊδοδββίοη αν (Π6 τηοβὺ υχμηδῃθ δβρθοῖ, 
πὸ ὧς ΤΩΙ ΒΟΓῪ γ88 στοδΐ, Δπὰ 0 ΔΡΡ]οδιἰο Βα ρροβαΌΐθ, ΠΟΥ ΔῪ ἀοβῖγα οὗ σοὶ ϊοῖ 
οΥ ἴδ6 ρατί οὗ [86 ῬΟΙΒΟῚ5 ροββθββθα. 

[1.1 ὙΒοτὸ ΓΘ πὸ ᾿πϑίβῃοαβ οὗ βιι ἢ αἰ 5[Γ688 88 ΘΥ ΡΥ δ ΟΟΟΌΓ, ἴπ Ἡ ΒΙΟΒ 6 
866 εἶοδὺδ ἰηϊογροπίηνσ, υπαβτοᾶ, τ { ὕη6 πιοϑὺ δχαυ βιῦα 86 η 81 ὉΠ γ. ΟἿ ἰδ ἃ 6οᾶ86 
οὗ ἰηβγηὶ οἷά αὐ ; τς οἶον οἵ γουίῃ ουἱ οβ΄ ἰπ [18 ὈΪοοηι : ἀϊδέγαβϑοβ τηοτγεγίηρ ο 
εἰ6 ρυάθ οὗ τρδῃ, δηὰ δἰ νγϑυβ ἀθΘΡΙΥ αἴἴδοιϊπρς ἴο ἃ ζοποτοῦβ ταϊπά. ἘΕΪ ἐλοιι δ6 
“παδ τολοῖθ ὃ ΒΔγ8 6508 ἴο {86 οἷά πιδη ἰγίπρ αἵ [Π6 ροοὶ οἵ Βείμεϑὰβ. (Φοδη νυν. 6.) 
ΤῊ ΒΕ ρ[6β8:688 οὐ ἀϊβίγοβϑϑϑὰ οἱ ἀ αρο ὀδπηῃοῦ Ὁ6 ἀυβΑν ἴῃ ΤΊΟΓΒ ᾿Υγ 6 Ιγ οοἴουγα, [ΒΔ 
ἴῃ {86 Βιπὴρῖ6 δοοοιηῦ τ Ὡ]οἢ [86 πιδη σίγαβ Οὗ Ὠλη86 1: ἃπὰ ΠΘΥΟΥ 458 Τα] οὗ ἀΐ8- 
Ῥοπβοα πὶ ἢ ποτ στδοθ δηα αἱ ΡΥ : ὠὔέδιδ δαϊίλ ἰο ἀΐπι, Πῖδο, ἑαΐλα ὡρ ἐὰν δορά ἀπά 
ισαῖκ. (δοδῃ ν. 8.) ὙὨ6 οἴδον ἀϊβίγεββ ἰ8 8.}}} οὗ ἃ πῖοσθ ἴθπάογ Κἰπά, τ1π6 πὴ εἰ πιο} Υ 
ἀθαίῃ οὐἁὨ 81 ΟὨΪΥ 80 ; 8 ἰ8|7688 αἰνγὰγ8 ρταϑύ, Ὀϊύ οὐ {Π6 ργθβϑθηΐ οοοββίοῃ μοί ρεηι- 
δποά ὈΥ {δα Θοπουτγτγθηοα οὗ αἰδοίην οἰγουτηϑίδποθβ. «65:18 τοοπέ ἱπίο α οἵΐψ οαἰοα 
Ναῖη. Νοιυ, ισλϑη ἂς σαπιὸ πιρὴ ἰο ἰΐλ6 ραίο οὗ λό οἱΐῳ, ὀολοία ἐλ676 τοῖα ἀδαά πιαπ 
οαγτιοά οἱ, ἐλ6 οπῖν δοη οὗ λὲς πιοίλετ, ακαὰ δὴὰδ τθαδ α τιοίάοιοσ. Απά πιμοὴ ροορῖο Οὗ ἐλ6 
οἰΐῳ τω ιολ ἀθν. (Τα νἱῖ. 11,12.) [τ δἰθπάϊηρ ὑο {μ6 παγταίίοπ, νγὸ ϑγιηραί 88 
ἰθορὶγ τ {Π6 ἀἰδῖ 688 οὗἉ [886 ΒΟΥΓΟΝ [] ταοίμον, γα ουθη ραγιἰοἰραΐα ἴῃ 186 ΒΥΤΩΡΑΙΠΥ 
8ΠῚ} ΒΟΥΓΟΥ Οὗ [86 διὐθηἀδηΐθ. 0 ἢ 8 ἀἰβῦ 688 νγυ8β δἀδρίθα ἰο {86 ἀϊνῖπο ΡΙΥ οὗ ἐπα 
ἤγλθη ἰλὲ Ζιογα βαιὶῦ λον, ἂς λα( σοπιραδδῖοπ ὁπ ἦγ, Ἵ δβαϊά ὑπίο ἔδγ, ἩοοΡ ποὲ (ὰκθ 
υἱ]. 18.) : αν δ σαπιὸ απὰ ἰοιολεά ἐλδ δῖογ, απὰ βαϊά, γομπρ᾽ πιαπ, αγίδε. (14.) Απὰ, 168. 
106 ᾿πιπηο ἴα οὈ͵δοὶ οὗἉὨ τὉΠ6 πιῖγϑοὶο βου ἃ οβοὰρα 8, 186 Ηἰβίογδῃ οοποί αι ἀο8. {}Π|6 
δοοομηΐ οὗὨ Ὁ τὶ οὐϑογνίηρ, ὑμῖ 6 6818 ἰδέϊοογε ἀϊπι ἰυ δία πιυίλον. (16.} ὝΟαταοδὶ 
ΔΟΌΟηΒ ἴῃ ΟΥΑΪΠΔΤῪ 1 αν οὔθη ταῦθ οὗ {Π|ὸ ἑουτιῦ]6 ἴῃ τμοπὰ; 1 ΤΠ6Υ μανθ 
οδυζοθ, γοὺ ὉΠΟῪ 8Γ6 808 }} οὗἁἨ (π6 ἀυίι! Κιπά ; Ὀϊΐ, ἴῃ 16 τηΐγβο 68 οὐ «6βι18, 
{ποτα 18 ποιμῖπρ δἰδγστοίηρ ; [ΒΟΥ πογο Ἠυτυ δ] (0 ποπα, δηὰ Ὀοποδοΐαὶ ἰο 41} τ ῆο []ξ 
{δεῖν ἰπῆποποο. 6 παίυγα! ἢν τυϊϑῃ Οὐγβοῖν 8. ἴὁ ἤανα Ὀδθη βρεοσίδίογβ οὐ {ποθ 
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Ὁ]6 δοθῆββ. ΤῊΉΪ8 τῶβ (πα ομάστα οἷ ονογροιγογοᾶ {Π|Ὲ δέαρίγ οὐ Ῥγοὐα οι 8 
οἵ ἐδ6 πιυ] τυ 65, θη [86 ΟἾΒΘΙ ΟΠαγηβ οΟὗὮἁὨ 10:66 τηΐγΆ 6168 βοοιηθα ἴο αν οροτγαίοα 
ἐαϊπεῖγ. Οὐ οοοδβίοῃ οὗ οπμ οὔ ἰδ Ἰονγεδί θχϑγίίοῃβ, {μ6 τυ ἰζἀθ6 νγ88 ΘΆΡΘΌΪῈ οὗ 
τλβκίησ {86 (Ο]]ονείηρ τοβοοϊίοη : 2716 λαῤὰ ἄυπε αἰὲ ἰλίπρϑ τοοῖϊ ; λδ πιωλοίᾳ δοίλ ὰσ 
ἀφα ἐοὸ ἄθατ',,͵ απ ἐλ ἀππιῦ ὁ ἐρεαΐ.} 

“«“Οομράγο 1 {Π|686 ἜνΔΏρ 164] ταῖγϑοϊθθ {Π6 Ῥασδῃ τιΐγλοἶθβ, ἃ8 
ἀρ) νογθὰ τὸ ὺβ ὈΥ̓͂ Ταροσΐ, οὐ [6 οἰ βίαβ 1041 ταῖσϑοϊο8 αὔου [86 
σΒΓΟΝ γἂβ δαρροτίθα Ὀγ {Π6 δαί : ---- θὰ {Π6γ6 18 πὸ ΘΟΠΙρΆΓΙδοη. 
ἼΤΠ6 Ἰαϊίοσ γα βύλ!]ν βιοἢ 88 Μοῦ] τηλῖζα 008 βίαγθ, δπὰ τ ἶξθ 
ἸΏΘΩ διυϑροοῦ; 8ἃπαὰ 88 {Π6Ὺ Ὀσρδη, 80 {ῃογ δηάθα 1ῃ νβίη, ---- 6β- 
14 ὉΠ|5Π1ὴσ ΠΟΙ Ιηρ, ΟΥ μα 8 Όσθο {Ππ8ῃ πο ηρ ; 17 [α͵βα, {Π6 
{10 Κ8 οὗ ἀδοοιι} θῇ ; 11 γι, (ἢ 6 το! ο8 οὗ ἐδιηι  δβίϊοαὶ ἀθιηοηβ."3 

[πὶ βμογί, {86 τηΐγϑοὶθβ οὐ Ομ γι βδα μοίμῖηρ ἴῃ ἴθ ἔλη αβίοαὶ ΟΣ 
γα], θυῦ τ γα ρ]οσίοιβ δοίβ οὗ Κιπάπθβθδθ δ) Ὀθηθἤοθηοθ, ἄπο ἴο 
ῬΘΓΒΟΠΒ ἴ0 ὙΠ ΟΠ 1 18 8ΒΌ4}}γ ἰοαδί ἄοπθ, Ὀυΐ γη0 πιοδὲ πϑϑαρα ἢΐ8 
Κιηάποββ δηα Ὀθηθῆσθῃοο, --- [Β6 ΡΟΟΣ, [Π6 πορᾶγυ, (86 ἀαβοϊδίθ, δῃὰ (86 
Αἰ] οιοα, ὙΠΘΥ ΜΈ Γθ, ππόγθουθν, οδ]ου]αϊθα ἴο χοῖΐθ στα ιἀα ταί ΠοΥ 
1Π8ῃ ἴθασ, δῃὰ ἴο ραγβιιδίβ γαῖμοσ {πὴ ἰὼ του γ. «6818 ρμογίοττηοα 
ΤῸ ΤῊΪΓΆΟ]68 οἵ {ῃ6 βουϑῦο Κιπά, ἐπα {Π6 δροβί]θβ ὑθΥῪ ἴδι", ---- ΠῸ ΤΏΟΤΘ 
1ηαἀορα ἐδ ΟΓΘ ΠΟΟΘΒΒΑΓΥ͂ [ῸΣ Ὑ{186 Δα ρσοοά ρυγροβοβ, νΥἱΖ. {π6 ἀ6- 
τθοξίοη δηά 86 ρυῃἰβῃτηθηῦ οὗ βὶπ δῃα ΠΥΡΟΟΓΙΒΥ ἰπ {86 ἰηΐδηΐ δβίαΐα οὗ 
1π6 ΟΠ γιβύδη οπαγοῆ. 

ΟΥ̓ (6 ναβὲ τουϊϊυαἀα ΟΥ̓ τλΐγβ 6168 ρογίοστηθα ὈΥ «6808 ΟἸ γτϊβί, 
{Π6Υ6 ἃ ΟἿΪΥ νγο ὙΠΟ ΟΔΥΤΥ ἴῃ ἴδῃ) ΔΗΥ͂ ΤΠΔΓΚΒ οὗ ΒΟΥ ΓΙ Υ, 
ὨΔΙΠΊΘΙΥ, ΠῚΒ βι Πουῖηρ (6 ἀοιμοηβ ἴο δηΐου (6 ποτὰ οὗ 8.Χ71Πη6, ἱῃ Θοη- 
Βθαθθπῃοθ οὗ νοὶ ἴ ΜΏ0]6 Βογὰ ρουιβηθα ἴῃ {Π6 ἩΥδΙοΓΒ ; ἈΠ ἢ18 
σδυθίηρ (μ6 Ὀάττθη ἢρ- γθ6 ἰ0 ὙἸΠ6Γ ΑΥΤΑΥ. 

[1.1 ὙΠ τοραγὰ ἴο (86 ἀοδίγυοίίοη οὗ 86 βιπνίμο (Δ δι. νἱ. 28---84. ; Μαῖκ ν. 
12---Ἰ17.), ἰδ βου] Ὅ6 οοπϑιάοτοά ἐμαὶ ΨΦεδβὺ8 ἀϊὰ ποῖ, ΡΓΟΡΟΙΪΥ βρθακιηρ, δοτωτπδηὰ 
ΟΓ ἀο 818, Ὀὰϊ οὨΪΥ βυβογοὶ ἰξ ο Ὀ6 ἀθηθ ; δπὰ [Ὁ ἰδ ΠΟ Ἰῇογ 8 πω ροδοδτηθηῦ οἵ 8 
ποοάπεββ (μαι ἢδ βυβεγοά {818 ἴο Ὀ6 ἄοηα, ἔβα 1Ὁ 18 οὐὗἩ {Π6 ργονίάθποα οὗ ἴδ Α]- 
τοὶσμίγ, {παῦ Β6 ῬΘΥμαἑ δ ΔῺΥ 601] ἰο Ὀ6 οοπιμμἰ 64 ἴῃ [6 ποῦ]ϊα. «6808 τὐὶρἢϊ βυΗδΥ 
1818, ροτθδρβ, 0 βθονγ (86 στϑδῖ βουῦγαν δηὰ πιδ]166 οὗἉ ον] δρ᾽ τ 1 ποὺ τϑδίγαϊπεα ὉΥ 
Οἰπηπιροΐοῃοασ ; μαρ8 1 1Ἀ606 9618 ΟΓΘ [Π6 ΟὟΤΘΙΒ ΟΥ̓ [Π6 50 1η6, ἴ0 Ρυπίβη ΤΒθπὶ 
ἴον Καορίηρ' βυαοῖι δῃΪπι8}8 ἴῃ ἀΐγθοῦ νἱοϊδιϊοι οὐ (86 Μοβδῖο ἰμβζαϊθ, νοι ΤογὈδὰ 
186 οδίησ οὗ βινΐηθ, δῃ ὄνθη ἴ86 Κοορίηρ οὗ ἴδοπὶ ; ΟΥ̓, ῬοΥθδρβ, 1 {Π6 ΟΏΘΥΒ οὗ 
τοῖα τγοτο θα 1168, ̓ ο οομνίηοο ἕμθαι ΟΥἨἁ {6 Ββογβάηθϑϑ δπὰ ἀν γ οὗὁἨ 1τἈ86 «6ν}8} 
ἰατεβ, τ δῖ ο ἢ (1ἰ 18 γγῊθ}}] Κπόν ἢ) [Π6Υ τι ἀἰου θὰ Οἡ. πη ῺΥ δοοοιπίϑ, 8π1 Ἔϑρθοῖα! ν ΓῸΓΣ 
(86 ῥγοϊείοη οὗὨ οδίϊηρ βυνΐϊποβ Π6βὴ ; δηὰ Ἀγ ΒοΥ, ἰῦ Δ Ὀ6, ἴ0 ριιηϊϑη μ6 πὶ [Ὁ 
Ἰδγίῃρ ἃ ΒΏΔΓΘ ἴῃ ἴὴ6 ὙΔΥ οὗἩ [06 66. Βυῖ, ὙΒΟΟΥΟΣ (ΒΥ ποτα ἐδμαῦ βιιϑία!ποα {818 
1088, [Π6Υ θθοιηθὰ (0 αν ἀοβεοσνοὰ ἴὲ ἴον {πϑῖγ οονοίουβ δηὰ ᾿πἢυτϑη ὑθπιροῦ ; [ῸΓ 
(Π6Ὺ τ γα ποῦ 80 τη ἢ ρἰοαβοὰ τ} [6 σοοά ὑπ τγᾶ8 ἀομ6 ἰο [Π6 4 ΠΠ}]οἰοἃ πιδῃ, 88 
180 ποῦ οὔδιαοα πῃ ἰμ6 1οθ8 οὗ {Π6 ϑσῖπος δηὰ, ἰηϑιοδὰ οὗ Ὀεϊηρ ανακοηθὰ Ὁγ 
80 Κιτοδὺ ἃ το ΐγδ0]6 [0 σου 888 {Π6ῚΓ 5:8, δῃὰ σουογο [86 ρονον οὗ ΟἸ) τἰβῦ, [ον ἀοδιγοὰ 
Ηἷπὰ ᾿ταπηοαϊδίο]γ ἰο ἀορασῖ ουὐ οὗἉ (Ποῖν οοδβϑίβ. ὙΒΘΥ οου]ὰ ποῦ Ὀπὺ ὈΘ Β6 81 0]6 (Παὲ 
Βα, 0 Βαὰ σουρηῦ (818 τιῖγ8 016 δηιοηρ μη, πλυϑὺ Ὁ6 ἃ ἀἰνίηθ Ῥϑύβοῃ ; γϑῖ, Ὀ6- 
σλυ86 {Π6γ ;8α ϑυϑίδϊποα βοῖὴβ 1088 ὈΥ ἰΐ. {Π0} ὭΘΥΘΥ ἈρΡΡ θα ἴο ἷπὶ [ὉΣ τηθγου, Ὀὰΐ 
ϑοηΐ Βἷπι ΔΤΑΥ, δηἃ ἰπυ8 Βῃονθὰ ὑδποιυβοῖυοβ δὲ}}} ἸπΟΥῈ ΟΣ ΒΥ οὗὨ (886 Ῥυπβειηοης 
τμαῦ μαὰ Ὀδοη ἸηΠϊἸοιοα Ὡροι ἴμθπι. 

[1.1 [π᾿ σαυδίηρ [86 ἐξ ποὴ δρ-γ66 ἴο ὙΠῸ ανγᾶὺ (Δίαί. χχὶ. 19. ς Ματκ. χὶ. 
14. 21.), Φεδὰβ ποιίμου ἱπνδάθα ῥὑσινδαῦθ μγΓΟρΟΥΥ, ΠΟΥ αἰὰ ΘΏΥ ᾿Π)ΌΓΥ ἴο [86 σομλπλιι- 
ὨΣΕΥ͂ δὖ ἰασρθ ; δηὰ {πουρὰ {818 18 8]]6ρεα 88 ἃ ΒΈυ ΤῈ ΠΐΓ8016, [86 Δ Θρδί!οι ἰ8 ποῖ (0 

. Ὅτ. αν ἃ ΗἨπηιογ 8 ΟὈδοσυδίζοηβ οὐ [6 Ηἰβίοῦυ οὗ Φ68ὺ8 ΟΠ γῖβι, νοὶ. '. ὑρ. 286---291 ᾿ 
ἘΜΙΉυγΨῃ, 1770. ᾿ . ᾿ 

8. Τὴν. Φογιϊη 5 Ποιηαγῖβ οἡ Ἐκοϊοϑίαϑιὶςδὶ ΗΠ ἰδίου, νοΐ. ἱ. Ὁ. 266. δὰ οὐϊὲ, 

ΥΟΙ.. 1. ῳ 
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{86 ρῬύτροβθ. ἘῸΓΣ, 88 {μ6 ἤρ-ἰγ6 6 τγῶ8 ποῖ 8ῃ δῃϊπηηίθα Ὀεΐῃρ, 80 1ὑ τγῶϑ ποῖ, 18 ἃ 
ῬΓΟΡΟΙ 8686, ΟΔΡΔΌΪ6 οὗἨ Ὀυϊηρ Κιπαϊνγ οὐ ὉπΚΙμαΪΥ ἰγοαῖθα, Ὀὰξ 88 ἃ ὈΓΟΡΘΓ 
δηὰ βίγοηρ βρσυταίνο ταργαϑθηϊδίίοη οἵ 86 «7εν 18} ρθορὶθ. Βυΐ {88 Ἰ6ββοῃ, σϑιο 8 
(18 δοίίΐοῃ ἀιοϊαιοα ἴο [ὶβ ἀϊβοῖρὶοβ, δῃὰ ποὺ ἀἰοϊαίθβ ἴο 5, 18 οὗἩ [86 ἢγϑβι 'πὰ- 
Ῥοτίδῃοθ ὕο ΘΨΘΓΥ͂ τηδῃ Αἰἑγα, --- ο {86 ἀεἰἶϑύ 85 γ6}} 88. [0 188 Ὀ6] ον, [1 86 ορ» 
Ῥοτγίιη 168 πο αοα δ68 σίνγθη ι.8 [ῸΓ ΟἿΓ ΠΡΟ Εμτν ἴῃ τοὶ σίουβ Κηονϊθάρο δηᾶ 
186 ρυγ  βορίίοη οὗ ΟΌν αθδοιίοῃβ, θ6 πϑρ]θοῖθα οσ τοϊβοωρίογθα ; --- ἢ το Ὀ6 Ἰουπὰ 
πηι {8} ἰπ [Π6 Κηον]εάρο οὗ {Π6 Ἰφογὰ «6808, δηα ἴῃ ργοοά ᾿ΟΥΚΒ, --- Ὑ ΒΙΟΒ ἀγῸ ὑπ 6 
ἔγυϊΐ8 οὐἁἨ ἔα ἱπ Ἀπ, τὰ τηυδὲ Ἔχρϑοῦ ἴἰο "06 πη μογοα ||Κ {86 δύση ἢρ-ἴγ66, 
Ὀοΐογα 86 ΘΓ ὈΪαδβὺ οὗὨ μἷ8 ἀἰβρ]θαβυσ, ψ ἤθη ᾿6 σοταοῖβ ἴο πᾶσα ἐπ6 ΘΑΥΙΝ.! 

ΤΟΙ 66 σοΟα ΓΤΘΆΒΟΙΒ, ὑπογοίοσθ, [Ὁ ΟἸἾΓΙΒΟ Β Βαν υ  Υ ἴῃ {ἢ 686 
ὕπὺ 68868 ; δυΐ ἴῃ 81] Οἶδα ᾿πβίδῃοθϑ ῃ6 ψγἃ8 ροσίδοϊ σοοάποβϑβ δπὰ ὃ6- 
ΠΘΥΟΪΘηθ6. “Ηδ σψϑηΐ αὐνουῦ ἀοϊηρσ ροοα.ἢ Ηδ ναὰϑ {86 στοαίαβί 
᾿ιγχβιοῖδῃ ἴο ὈοάΪ68 88 γ7 611 88. ΒοᾺ]8; ἢ18 οοῃπβίδην θιωρ]ογιαθηῦ νγ88. 

ἐροναὰ (86 ὨυπρτΥ, Βθαϊηρ ἰδ6 δβιοῖζ, οαβίηρ οὐὖ ἀδιηοηβ 3, δθᾶ 
ΤΑἰβιηρ {86 ἀοδα. ΤΠ ἢγβύ οὗ 18 ταῖν 168 88 αὖ ἃ ϑαάϊηρ, 60η- 
νουης δία ἰηΐο 1π6, ὑππ8 Βδποίϊοπῖπρ {Π6 βδογθα 1ηβυϊαοη οἷ 
ΤΑΔΥΤΙΆΡ6, ΔΠα δ {86 βᾶτηθ {π|6 βιουίηρ ἰμαὶ μ6 88 ΠῸ ΘΠΘΙΩΥ͂ ἴο 
Ἰπποσθῃύ ΒΕ" ; δπα ὁΠ6 οὗ {86 ᾿αδὲ νγ88 σϑβδίοσιπρ (Π6 θὰ οἵ (}6 
ΠΙΡ ῥγιθδι Β βουυδῃῦ ψῃοἢ Ῥοΐοσ μδα ουὐ οἵ ὙΤὨδ (ἀοβρθὶ νγγὰβ8 8 
οονϑηϑηῦ οὗ ΤΊΘΓΟΥ͂, δῃα τύ οου]Ἱὰ ποὺ Ὀ6 Ὀούϊον ταῦθα δῃα οοπβιτηθά 
ἴπδῃ ΌΥ δοῖβ οὐ Σ᾿ 6σΟΥ. 

(4) Οὐπείάον ζιγίλ ον ἐλθ ΘΒΈΛΤΝΕΒΒ 977 Ολγίεζς ηιϊγαοῖοδ. 
Γ ΔΗΥ δοϊϊοῃβ ἐδῃ Ὀ6 (4]]6 πιϊγαουουθ, ἱμο56 οὐὨ «6808 δγα ἐπα! βρι Δ] εο. [ἢ 

{Π6 8:1 ρ] 681 ᾿πβίϑῃοθ8 οὗἁὨ ΘἾ ΓΕΒ ρου στη; τ) ΔἸ γ8 Ἀπ ϑοιη οἰγουπηβίδης68 Ηχίηρ, 
{818 ρΡοϊηΐ, --- ΒΆοἢ 48, ὑἐμαὺ {π6 ἀΐβθαβθ τὴ88 ἴῃ 118 πδίυγα ἱποῦγδοϊα, ὑμαῦ 10 τγᾶ8 ἴῃ ν6- 
ἰογϑίθ, δῃὰ μβδὰ Ὀδβ]θα Ἔνθ οθογὶ οἵ γί; (μδὺ ἰῦ τγαϑ' ἰπϑέϑη [ἈΠΟοῦ8]γ τοπιουθῶ, ὉγΥ 
ὃ ΠΡ ἩΟΓΑ, Βοιηθ 1168 ψ δου 1, Βοπμδίϊ ποθ ΟΥ̓ ἰοοἢ, ΟΥ̓ ὈΥ δρρί!οδίϊοηβ, ἔγομι 
ὙΠΟ ἴῃ 8 δι ΓΑὶ ἩΔῪ ΠΟ ΣΟ ΘΓ ν 88 ἴὸ Ὀ6 Ἔχ ρθοῦβα, --- [Ὁ Ἔσδρα, δποίηίηρ' τοὐζλ 
οἴαψ ἴμ6 6γε8 οὗ ἃ τδῃ Ὀυσ ὈΪΪπα. 1 {1|6 δἰσιον ᾿πβίδῃςθϑ οἵ ΘΧΘΥ0ἢ, δι 88 
Τδιϑηρ [86 ἀοβα, νγ ἴδυθ πὸ αἰ ΠΟΥ ἴπ ἀοί γι πίησ ἐβοηὶ (0 πᾶν ὈΘΘῺ τιῖγα- 
ουΐουϑ. Τὸ οσχρί δῖ {Π|6 πὶ ἴῃ ΔῊΥ ΟἾΠΘΥ ὙΓΑΥ. 18 8 δἰίθιωρί τ ἷοἢ πηυδὺ ἰογταϊηδίθ ἴῃ 
ΟΟΙ ΒΙΟΏ 8ηα ΔΟβυΓα γ, οα Μ οἷν δοσοιιηΐ ὙΘΓῪ ἔδνγ να δυο οηρασοά ἴῃ Ὁ. Βαϊ 
10 18 οὐ Θοῃβθάυθηοα ἴο ΟΌΒΟΓΣΥΘ, {μαΐ τοσγκβ 80 σγοδὲ οου]ά ἤθνοῦ δᾶνε Ὀθθη δατηϊ δὰ 

88 ἴσυθ, ὈΥ 8 βογαρυϊουβ δπὰ ᾿παυϊδβιι να ἀρο, μα {ποῦ ὈΘΘ Δ ἀουδὲ οὗ ἴον 
οογίδϊηΐγ. ὙΒΟΙ͂Γ ΘΒΕΑΤΝΕΒΒ, ἩὙΒΙΟΝ 411 μ81 οσσαβίοη ἴο πον, δια τ Β1ΟὮ ΠΟ ΟΠ6 
Ἔν ον σοῃίγϑα!οἰθά (88 ν}}} θ6 βονῃ ἰῃ ἃ βιὈβοαιθηῦ ρᾶ96), δαοΌΓ68 Ἰμθ τι ἀραϊηδὺ (ἢ 6 
Βιδρίοἴοη ΟΥ̓ ἱπιροβίιιγθ. [Ππηροβίοσβ βο]άοτα 468] ἴῃ ργϑαῦ {Ὑ10Κ8 ; Ἐΐ8 πουϊὰ οἴεπά 
ἴοο πλ0} ἀραϊηδῦ ργΟΌΔΌΙ 7 πα ργοιρὲ τηθη ἴ0 8ῃ ἰηναεβιίσαϊου, ΤΉΏΘΥ τιδι1Ά}}Υ 
ΒΔΕ ΙΒΙῪ ὑπιοιβοῖνϑα νυ 1116 ὑγῖο Κα, Ὀδοασδα ΤΠῸῪ σα 1688 ὀρθὰ ἴο βυβρίοίοι, δβηᾶ 
ΤΙΏΟΓΟ ΘΆΒΙΪΥ σαῖη ΟΥΘαΪ, ' 

1 ΤΏ δῦογϑ, ἀουθε1688, νγὰϑ τἢ6 ζθποσαὶ ἀοδίχη οὗὁἨ [π0 δε] οτα οὐὗὁἨ ἴ86 Ὀαττθῃ Ερ-ἐ766. 
1 ντδβ πιβῦδὶ, διμοηρ [Π6 ΡΘΟΡ]6 οὗἩἨἉ 186 Εδδβί, ἴο ἀδδβίστιδίθ {πϊημβ ὈΥ δοιίοηβ; δῃηὰἃ 6 ΓΘ δΓῸ 
ἐγεαυθηῦ ἰῃμβίδποθβ οὗἁ (ἢἷ8. πδζαγο ἴῃ [16 Ῥγορμοῖβ οὔ [6 ΟἸ]ὰ Τεβίαπηοπέ, [ἢ 11ΚΘ τυ ΠΟΓ, 
οδπβ ΟἸτίβα, ὈΥ͂ 8 Ἀπ 18 ἴγρα, χανα [86 Δὸν ἕο ππάογβίδηα νυ μαὶ (ΠΟΥ τηπδὲ ἐχρϑοῖ ἴῸΣ 
ΤΩΔΚΊΙηρ᾽ ΟἿ]Υ͂ 8 ἔοστη αὶ ῥγοξοδείοη οὔ το] ρίοη: ---- Τὴε ἀϊπσάοπι 9 Οὐά δἰαϊ! δὲ ἰαβεπ ὕγονι 
ψοι, απὰ σίυοπ ἰο α παίϊοπ ὑγιπσίπο ζοτγίλ ἐλε γγυΐ ἐλογεο . (Δίαιι. χκὶ, 43.) ΤᾺ ἔρυτο οὗ 
ἴμο ἢρ-ῖγοθ τγδϑ ϑιῃρὶογοὰ ᾿Υ ΟἸσίβὺ τθοσο ἤἤδη Οὔς6 ἴο [6 ΒΆΤ6 ΡΌΓΡΟΒΟ, 88 ΤΩΔῪ ὍΘ Β66ῃ 
ἴῃ 186 ΡΘΓΔΌ]6 τοϊαίοὰ ἰπ Κα χἰϊὶ, 6---9. [πῃ Μαΐϊ. χχὶ, 19. αὐὰ Ματκ χὶ, 14. 92]. ἱξ ἰ8 Ὁ 
ΜῊ οΥ Τγρθ; ἴδοτο, ὮΥ τ ῬΘΓΔῸΪΘ : ΠΟΓῸ [Π6 τηδ᾽ δἀϊουίοη ἰ8 ὁχοσυϊοα ὕροη ἰδ ; ἔμ6ΓῸ Ιζὲ 
18 ἀθηοππορα (Υγογ. 7.)-- (ὕμέ ἐξ ἄοισπ, τοῖν ομηιδετοίλ ἐξ ἰλε στοιπα κ᾽ 

5 ὙΠΟΙΘ ῬγὯ8 8 ῬΟΟΌΪΙΑΥ ῬΓΟΡΓΙΘΙΥ ἴῃ δοδιι8 οβδης ουῦ οΥἹ] βρὶγῖϊ8, τ ἷςἢ, ὉῪ Ὁ ϊνίηθ 
Ῥτουϊάθηοο, γΟγΘ ρδιτηϊ6ἃ τὸ ὀχογί ἐμοιηβοῖνεβ δὲ (δὲ εἰπιθ, δ [0 ῬΟΒ8688 ΤΩΔΠΥ͂ ῬΟΓΒΟΙΒ. 
“ΒΥ 1818 Βὲ δονθα [πὶ π6 σαπηθ ἴο ἀδδίτοΥῦ ἴΠ6 οπηρίτο οὗἩ ϑαίδη, πὰ βϑοιηθᾶ ἴο ἐὌγοίθὶ] 
(μαῦ, ἡν ΒΟγόφοουοῦ ἢἷ8 ἀοοίΓίη6 ΒΒ ου] ῥγαναὶϊ, ᾿ἀο] ΑΙ ΓΥ δηἃ νυἷοθ βῃου]ὰ Ὀ6 ρυὲὶ ἴο δίρῃξ. ἮἨθ 
ἴογοβϑν 18 δὲ 16 στεαῦ δηὰ ψορθϊδῦ οδ)θοϊίοπ ἴο πὶ ψουἹὰ θ6, πὶ ἮΘ νγᾶ8 ἃ Ἰπαρίοἶδῃ κα 
δηἀ τΠογοίογο ἢθ οοηἵαϊορα ἱξ Ὀοίοσομαηά, δηα ο͵δοῖθα ον] βρί για, [0 βῆον ἴμαὶ μ6 ντᾶ8 ἴῃ 
ὯΟ οοηδάθΓϑΟΥ Ἡΐ (Π6π|. Φογίη᾽ 5 Εθτι. ου ἔκοὶ. Πἰδι, νοὶ, 1, ὑ. 268, 



Ῥγορίξ ὁ λεὶγ 7ηι8ρὶγαξὶοΉ. 22] 

(5) Οὗδεγυα αἶδο ἰλδ᾽ ῬΈΒΒΟΝ5, ὃν ὡλοηῖ ἔλδ86 πιϊγαοῖίδδ τσογὸ ἀσοογηρζιλοί, 
ἭΘΙΓΟ ὙΓΟΌΡΩ ΌΥ ΡΟΓΒΟΠΒ τΐι0 ΜΟΥ ΚΠΟΥΤΠ 10 ὃὉ6 ΡΟΟΡ, υπ]οατγησά, οὗὨ ἰοτν 

σοηάϊοη, δπα ἀσϑίαΐο οὗὨ ἱ ἔγίθπα8 δὰ βουγογ ἃ] ῬΑίγΟΙΒ ; ὙΠῸ ρᾳάνα οΟἴπον 
Ῥτοοῖβ οἵ {δεῖγ τηϊδδίοη, δηὰ αϊὰ ποὲ γοϑί (Π6 τσλοίδ οὗἉ {μοῦ σαθβθ ΡΟῚ πλῖγας]θ8, ὑιιὲ 
ὙΠῸ [Πἰκονν θα ̓ π8᾽ϑοα Ὡροη {116 ΓΟΘΒΟΠΔΌΪΘἢ688 οὗ ὑποὶν ἀοοίγίηθ8, τὸ ΒΙΟἢ πον οοτνοα 
ἴο Ἔχϑιηϊπαίίοη. ΕὙτιμεν, [ΒΟΥ γΘΓῈ ὙΤΟυρΡὮ ΟΥ̓ ΡΟΓΒΟΏΒ ὙΠῸ δρρεολ! θὰ ἴο (ἀοά, ππὰ 
ἀοοϊαγοα {παὶ {πο γ ποῦ] ρογίοστα ἴἢθπι. Βγ δοίιηρ' ἰπ (Π16 πόα οὐὗὁἩ πα ἀοάὰ «πὰ 
Ἐδίμον οὗὨἁ 4}}, {π6} χᾶνο (δ Ὀθδὲ Κἰπᾶὰ οἵ ργοοῦ (μαὺ ἵμον σοῦ βυρροτγίδα ὈΥ Βίπι, 
δηὰ πτ|8 ργουθηίθαὰ οὈ]θοίοη8 ὑπαὶ [ἢ6 πΟΠΟΡ ταϊρΐ ὨΑρροῦ ὌΥ οὔδηοθ, οὐ ὉθΘ 
εἰεειοὰ ὈΥ ἃ βθογοὶ ἔδίδὶ ρόονγεῦ, οὗἩ πίοι ΒΟΥ (ΒΘπιθοῖνεβ ηον ποι ΐηρ, οὐ ΟΥ̓ 
δ Υ}] βρὶ τὶ ἴ8, ΟΥ 10 ΟΥὟΟΣ 6η 458 δηὰ ρυΓΡΟΒ68 : δηὰ [ΠΟῪ ἰαϊὰ {86 πηϑο ῖνθ8 ἀπ Γ ἃ ποσο8- 
δὲν οὐ Δ] 6} ]ἰπρ' ΓΒΘΙΡ ῬΓΟμἾβ68, ΟΥ οὗἁὨ μαβδίῃηρ [ὉΓ Ἰζϑη ὙΠΞΠΡῸ δἰ ἴον ἀδθοοίνϑα οὐβοῦβ οὗ 
γγεγο ἀδοοϊγεὰ ἱμποιηδεῖνοδ. Βυΐ “808 ΟἸγιϑῦ δὰ 8 δροβίϊθβ εσθ ποῖ (6 ΟἿΪῪ 
ῬΟΤΒΟΠΒ “ γ80 σΟΠ ΒΘ ΠΥ δρρααϊοὰ ἴο [86 ονάθηςθ οὗ ταῖγϑοΐθϑ, 'π ΤΠ 6 ὙΟΤῪ ἕδος οὗ 
ΠΟ ῖΓ Θηθτηΐ68 ; ἰδ ἀδνῖης ἔδθιι, 88 1Ὁ σγογα, ἴο 8 (οἰθοϊίου οὗὨ ἱπροδίαγο, ᾿ ΔΏΥ ἰτη- 
Ροβίυγε δὰ οχίδιθά. ὙΠογα νγὰ8 ἃ οἰδββ οὗἨ ἩΓΪΟΣΒ ἰῇ [86 ὈΥὶ μα ἶνο οΒυγο το 
σοιηροβοα τϑδὶ γα δίγ θὰ ΔΡΟ ΘΙ ΕΒ." (ϑόοπιθ οὗἩ ἔδμοϑα Αροϊομῖθβ αν δγοδ γ 
Ὀθοη οἰἑοὰ.) ΤΏΘΥ “πόσο δα ἀγεβϑθὰ ἰὸ {Ππ6 βρη; δηὰ ἰΐ νγὰβ (δος δυονοὰ ἀδϑβίμιι 
ἴο ἀείδηά ΟΝ νΙδιϊδηϊΐγ, δηὰ ἴο νἱπάϊοι 6 [86 γϑοοριίοη οὗ 10. 
“Το οἱ ἀοδ τυτὶϊοσ οὗ (μ}8 ἀοβογίρυζοῃ τ τ ῆο86 ογ Κ8 τὸ ΔΓ δὲ 8]}} δοαυδίπιοι 

5 υληβατῦβ. Ηρ Ἰϊνοὰ δὐουςξ δου ῃΥ ὙΘΔΓΒ δέον [μ6 ἀφαιῇ οὐἁἨ ΟΒγίβί, δπὰ ργὸ- 
δοηϊοα ᾿ν5 Αροϊορῃ ἴο ἴ6 ΘΙΩΡΘΟΙῸΣ Αἀτγίδη. Α ραδϑᾶρο οὗ ἰζ δ85 Ὀθθη ργοβογνοὰ Ὀγ 
ἘΞΟΒΟΌΪῸΒ ; ἔγοτῃ τβιοἢ 1 Δρρθδγϑ, ὑμαξ Π6 ἔογιπ }}γ πὰ σου βάτοι γ ἀρροαϊθὰ ἴὸ {πὸ 
τη ΐγϑοΐθβ οὐὁἁἨ (ΟἸ γιδῖ, δ8 ἃ τηδίϊοῦ ἩΠ1Οἢ δά ἰοὰ ποῖ οὐ {π6 ᾿οαϑὲὺ ἀοι δὲ οὐ οοη- 
ἘΓΟΥΟΙΒΥ. “ἼΠ6 σψόγκθ οὗ οὔὖῦ ϑανίουν,, 88γΥ8 δ, ὁ ΟΤΘ Αἰ ΆΥ8. σοηβρίσυοια, ἔν 
ΠΟΥ ΘΓ στοαὶ. Βοίμ {πογ τὶ τ 6 γ0 μρλο δὶ ὑπογ ὑμδῇ ψεγο γαὶβϑοὰ ἔγοιμ ὑπὸ 
ἀοι, τ ΓΘ βόθῃ, μοῦ ΟὨΪΥ ἤθη ΠΟΥ ἩΟΓΘ ΒΟΑΙοα ΟΥ Γαϊδαα, Ὀυὺ ἔοῦ δ ᾿ϑηρ ἰΐμ6 
ΒΟΥ ἀΓὰβ ; ποῖ ΟὨΪΥ ΝΒΠδὺ ἢ ἀνεὶϊῦ οἡ (818 ϑαγί, Ὀυΐ 4180 αἴϊονς Βἰ8 ἀδραγίυγο απ 
ἴοι ἃ βοοὰ γΓ8}}6 δι Ὀδοαυοηΐ ἰο ἰδ ; Ἰηϑοπιιο ἐμαὶ ϑοπια οὗἉ (πο πὶ αν Το δο) θὰ ἴο ΟἿΓ 
Εἰπιο8." ! 

“ΤῸ [16 β8π16 ΡῸΓ ΒΡΘΆΚΒ συθτιΝ ΜΑΒΤΥΒ, το [Ὁ] ον οα Ουδάταϊςιβ δὲ {{π|6 
ἀἰϊδίδησε οὗἨ Δρουῦ {ΙΓ γ0ΆΓ8.--- Ὁ γῖδὶ Ποα] θὰ (Πο86, ψοὸ ἴτοπὶ (ἰοὶσ οἱν ἢ τ γα 
ὈΠΠα δηὰ ἀοδῦ δηὰ Ἰδτηα ; οϑυιϑιηρ ὈΥ ἢ͵5 νγογα, ὁπ6 (0 ἰθᾶρ, ΔῃοΙΠΟΡ ἴο ΒΘὰΡ, δπὰ ἃ 
τπϊγὰ ἰο 866; δηᾶ, Βανηρ γΓαιϑοὰ {π6 ἀθδὰ δῃὰ Ἵϑιϑοὰ (Ὠθι ἴο ᾿ἶνα, Βα, ὉΥ ἷβ σόογε,᾿ 
Θχοϊϊθα δἰϊθηϊοι, δπαὰ ἱπαυσοα ἴΠ6 τηθῃ οὗἨ ὑμαὺ σὰ ἰο Κπον δα. Υο, Βονονου, 
δοοίηρ θ686 ἐΒίηρΒ ἀοηθ, 86 {με ἰτ γγὰβ ἃ πιδρὶοαὶ Δρρθδγαποθ, δηὰ ἀδγοὰ ἰοὸ οἱὐ]} 
Ἐπὶ 8 τηδρὶοἶδπ ἀπ ἃ ἀδοεῖνον οὐ ἴῃ 6 ρϑορΪ]ο." 3 

“Νοχὺ ἴῃ σὨγοποίορίοαὶ ογᾶον (οἰΐονα ΤΕΒΤΟΣΙΖΑΝ, γδοὸ ἤουτβμοὰ ἀυτίηρ (86 βδ6 
σομΌΣΥ τὶ Φυδίη Μαγίγτ.--- ΤΠδὶ ρογβοη, τ θοπὶ ὑμ6 νὴ δα γΔΙΗΪΥ ἱπιδρίποι, 
ἔγοιι ἰἢ6 τ] ἈΠ 6885 ΟΥ̓ ἰδ ΒΡΡΟΆΓΔΠΟΟΘ, ἴο Ὀ6 ἃ ΠΙΘΓῈ τηδῇ, ὑΠ6Υ δου β, ̓ν Θοη86- 
4πεποα οὗἩ {πὸ ρότοΡ το ἢ ἢ6 οχοείθα, σοηβιίἀογθα 88 8 τηδρίοϊδη : Ἡμθη 6, τὶν} 
ΟΠ6 το], οεοϊοά ἀν δ οαὐ οὗὨἨ 1Ἀ86 Ὀοά 65 οὗ πιθη, ζδνο δίμιῦ ἴο ἴ86 ὈΪ η4, οἰόδηδαι} 
1π6 ἰεργοιιβ, δι γοηρσιποηρα (86 ΠΟΥσοθ ΟΥ̓ ἴυ86 ὕπαῦ δὰ (6 ραΐδγ, ἀπὰ ἸΆβΟ]γ, πίει 
οἵ6 δοιππιαηά, ταἰβοὰ {86 ἀδδᾶ; πθπ ἢ, 1 840, πιδὰθ (8 νϑγῪ δἰδιννθπίβ ΟὔΘΥ Δ μι, 
δεβυδρσοὰ [86 δίογῃδ, δὰ πδὶκοὰ ὑροὰ ἐπα δβοᾶ8, ἀδπιοπβίγδιϊης ἰἰμϑ.} τὸ ὑκ ὑπὸ 
Ὑγογά οἵ ἀοἀ.᾽ 5 

“ 6 8} ἤΠΔ}}Υ ποίϊςα ΟΕΙΘΕΝ, Ὑ80 ᾿ἰνοὰ πῃ {86 {πἰγὰ οαηίαγΥ, δπὰ 80 ρυὉ- 
᾿μοἃ 4 τορυΐαρ ἀδίδηςα οὐ ΟΝ βεϊδηγ δσδίηδῃ τἴ86 ῬὨΙΟΘΟρἤ ον Οεἶδβιι8.--- " ]η- 
ἀουθίεαϊγ να ἀο {μϊπκ Ηἷπὶ [0 Ὀ6 ἰμ6 ΟΠ γῖδὺ δα {86 ϑοη οὗ ἀοά, Ὀδοδυθα ἢ6 μϑαὶ θὰ 
{86 ἰδιμα δπὰ ἴμ6 Ὀϊηὰ ; δηὰ τγὸ αγὸ (86 τόσα οοηῇγιηθα ἴῃ (μἰ8 μαγβιιδδίοῃ ὈΥ υἱιαΐ 
5 ψιτϊτίοη ἴῃ [86 ῬΓΟΡΘΟΙ68: ΤΏΘΩ 8.181} [86 6γ68 οὗὨἨἁ [86 Ὀ]Ππὰ Ὀ6 οροηεά, δηὰ {8ὸ 
ΘΔΥ8 οὗἉ 186 ἀοδῖ 58}8}} ἤδαγ, δηα {86 Ἰαπι6 πιϑη 8881} ἰδ} 848 δὴ δβαγτί. Βαΐ, ἱμαῦ Πα 
αἶδο γαϊβοὰ {86 ἀδδὰ, δηὰ δαὶ ἴΐ ἰδ πο 8 ἢοϊΐοη οἵ πόθο ὙΠῸ τοῖο ἴμο (ἀοβρεῖδ, ἰ5 
δνϊάδηΐ ἔγοπι ἤθηοθ ; {μαΐ, ᾿Υ τ Βα Ὀδθῃ αὶ βοίϊίοπ, ὑμογα πουϊὰ αν ὈΘΘΠ ΠΊΔΗΥ ΓΘ- 
ουγάοα ἰο Ὀὰ ταϊβοὰ ᾧρ, δηὰ βιυιοΐὶ 88 δὰ Ὀδθῆ δ Ἰοὴς {(ἰπι6 ἰὴ {πεν γτάνεβ. Βυΐὶ Κὶ 
ποῖ Ὀοΐης ἃ Βοδίοῃ, ἔδυγ Βανθ Ὀ6θ σθοογ θα." 4 

-Τμδῖ (6 ἀοίδηαοτβ οὗ ΟἸ γι ΒΔ η} Υ βδοι ἃ {ππ8 πο Θα ΘΒ8}γ σοτημλῖῦ ὑΒολβ6  ν68 (0 

1 Θυδάγας. Αροϊ. δριιά Ἐπιβοῦ. Ἐπ. 1685. Ηἰδι, 110. ἐν. δ. 8. 
5 Ζυϑί. Μαχί. 14]. Ρ. 258. οαϊ:, ΤὨΪΙΡΥ. 
5. Το γι], ΑΡΟΪ. Ρ. 20. οεἂ, Ῥυγίου. Ῥᾷασ. 1075. 
4 Οτῖψ. οοπῖ. (εἷ8, 110. ἢ, 5. 48. 

ᾳ 2 



228 776 τ αοἶος τεϊαξοα ἴπ ἐν ϑογίρἔωγον, 

{6 Βοϑεῖ]6 ρασϑηβ, 1 0 πιῖγδςο}68 ΒΔ Ὀδθη Ρογίογπιθᾶ, δηὰ Π6η 8 ΤΟΡΌΪΑΡ σοηἤιίδ- 
τἴοη οὗὁὨἨ {86 τὶ ὑγϑύθῃοοβ 88 Ῥογίδοι γ θαβυ, 1ὖ 18 δἰῖκα ἀπο ἰο δοοουμξ ζῸΣ δηὰ 
Βαγὰ ἴο δεϊϊουβ. : 

(6.) 7726 ρεγϑοηδ ΒΕΡΟΒῈ ισλοηι ἐδ πιϊγαοίοδ σεῦ ιυτουρλὲ οἱαῖπι ΟἿ εϑρεοίαΐ 
ποίϊοο. 

ΤΠ 686 δϑίοη βῃϊπρ' ΔΟ[Ι ΟΠ ψΟΓῸ ποῦ ρογίογιηθα ἴῃ δοαμοϑίογοα 6618 ΟΥ βοϊ ὑᾶε8, 
οϑυ οὐ 9}} δαπηΐϊηρ [86 πὕαν οὗ τρυΐ, ἀπὰ {π6 θογεςηΥ οἵἉ οἰ οίουβ ᾿παυΐτῖε8. ΤΟΥ 
ἭΘΙΘ ὙΓΟΌΡΕ ἴῃ ἃ ἰθραγηθα ἃρθ δηᾶ ἴῃ οἷν}! βοα σουηΐγιθ8, ἴῃ [86 Ρο] οϑὺ δὰ Ὀαβὲ 
ἸΒ Δ 6 ρᾶγίβ οὗἁἨ 186 του], τ ΒΘΓΟ ῬΘΥΒΟῚΒ ΔΓΘ Ὠοΐ ΘΑΒ}Υ ἀοϊυ θα. [10 15 πογίῃγ οἶ 
ΤΟΙΏΆΓΚ, (πα, σι μθὴ ΟἸ ΙΒ ΔΉ  Υ τγ88 ρα] Ἰϑη6 ἃ, ἃ σ ποτα] Ῥχοϊ σα ἴῃ {116 ΡθορΙο, 
δηἀ 8 ὙΘΙῪ ΒΟΥΘΓΘ ϑιιϑρίοἴοι ἴῃ {86 ρονθγῃπιοηΐ, ργθυ δ} 6 ἀσαϊηβὺ (86 Ὀ6]ἸοΥ οὗἉὨ ταΐ- 
Τ80]68. ΟΥ̓ ὝΘΓΘ ΒΕ ρτηδύϊβο ὈΥ [86 ΟρΡγϑΌγϊουβ ἤδιηθ οἱ πιαρίο; δὰ Αυριδβίυδ, 
ἴς ἰ6 ν)76}} Κπόνσπ, δὰ ΡΟ] ΙΒμ6 ἃ ὝΘΡΥ τὶροτουϑ δα!οῖβ ἀσαὶπδὲ [6 ν ΒΟ]6 γᾶς οὔ »γῶ- 
εἰϊρἰαίογϑ οἡὐ Ἰυρρίογβ. Εὐτίπον, {86 ΟἸ ΓΙ βυϊδη ταΐγϑο θβθ σοσθ θα]! ὈϊΓ64 ᾿π (Π 6 ἴδοα οὗ 
ἄδγ, Ὀδίοτθ ναβδῦ πιυ εἰ 468 οὗἁὨ ἔγΙ6ῃ 48 δη ἃ ΘΠ θιη 68 ἐπα βοτὶ πιὶ πϑίθὶγ, ἴο τ βοθ6 οαΐπε 
δηά ἀεϊδοναίε Ἰωνοδυϊσαίίοη ΠΟΥ ἬΘΓΘ Βυ Ρηλ 6 ; δπὰ δὖ ἃ {1π|6, ἢ 6 τιθὴ πδηϊθα 
ΘΙ ΒΟΥ ΡΟΎΘΙ ΠΟΡ ᾿ΠΟΙ Δ Οη (0 ΘΧΡΟΒβ6 ἴμοι ἰἢ ὑπο ν ΘΓ ἱπηροβίιγοϑ, δηα ψ}Ὸ 
ἭΘΙΘ ἰῃ ΠῸ ἀδηροῦ οὗ τ οα]]1 6 αὐμοἰβὶβ [ὉΣ ἀἰβθο! ονίησ ΤΠ, ἀπὰ οὗἁὨ Ὀοΐης 
ἰηβυ θὰ Ὀγ [86 ῬΡορυϊδοθ δπὰ ρεγβοουϊοαᾷ ὈΣ {π6 οἷν] πηδοϊβίγαία ἴον ἀθγι ἀἰηρ ἢ οπὶ. 
ὙΤῊ6 τηΐγϑοῖθβ οὐ ΟἸγὶδὶ δηὰ ἢΐ8 δροδίϊοθ 6 γ6 τὶ ποββοαὰ ὈΥ (που δδηαβ, το πουϊὰ 
Βαανα σαϊοϊοοὰ ἴῃ {86 ἀεύδοίίοη οὗ ἱπηροβίαγο, 8 ΔΩ ὈδΘη αἰϊθαιρίοα οΥ ῥγϑοιβοα, 
δηα πο βοχυϊ πἰβοα ὈοΓὮ [6 πὶ δηἃ [6 ῬΟΥΒΟμΒ οἢ ΒΟ (Π6Υ ψ6ΓῈ του, 1 
{Π6 πἰοοβὶ βΒΌΟ  Υ πα δἰγιοιθϑὺ ΘΟΟΌΓΔΟΥ, 1 ΟΥΘΣΡ (ΙΓ ΡοΒβδβὶ 016) ὑο ἀἴβουνοῦ 8ῺῪ 
Ἰταια ΟΥ ιιβοβοοά, ἧπ τ1δ6πι. ΤῊ Ῥδύβουβ ὙΠῸ δὰ δχρογίθησοα ὑπθθ6 ταϊγαοῦϊουβ 
εἰβδοῖβ, ἀπὰ ψβο δὰ Ὀθθη ουτοα οὗὨ Ὀ]᾿πάπθ88, ἸΘΡΓΟΒΥ, ῥ͵βύ, Οὐ ἸΑπιθπθβ8, ΟΥ̓ ὙὙ80 
μδὰ δὰ ἰοβὲ 1᾿π|ὺ8 τοϑίοσοαὰ ἴο {ῃθ, οὐ ψῆο δαα Ὀδ6η Σαιβθα ἔγομι {86 ἀθ6δα, --- 656 
ῬΘΙΒΟΙΒ ᾿ἰγθα ΠΙΒΩΥ ὙΘΑΓΒ ΔΕΟΥ ΓΑΒ, -- ΡΠ 16 πποηυτηθηίβ οὗ ὑΒΘ πη, -- δῃαὰ οΑστγίης; 
δδουΐ πα 186 πὰ, ἰῃ ΤΠΟΙΣ ΟὟ ῬΘΥΒΟΏΒ, [6 7}1 ὁοην]οίϊοη οὗ [688 διμδζίηρ' ορο- 
ΤΑΓΟΠΒ. 

(7.) Τε μάππνεξᾷ, ἔοο, ἱπ ιολιολ ἰῪδδ6 νιϊγαοΐθᾷ Ἰ00 78 ̓  μάνρδευ με, ἐδ ογμαϊἧν ἰοογὴν 
97 αἰδονιέϊοπ, 707 ἐΐ5 γιιδίϊοϊίῳ, δἰπιρϊιοϊίψ, απαὶ αἰδίπέογρδίδ 688. 
ὁ [1.] 4.8 (86 τηΐγβο θβ οὔ Ὁ τἶβὺ διὰ [}18. δροβί]θβ ογθ Ὠὰπιθγουβ, ἀϊνονβιῆοα, δπὰ 
Βτοδῖ, 80 ἴΠ6 Υ γε γα σου ρῦ ΟΡΕΝΕΥ δηα ΡΌΒΙΠΟΙΥ, πὐτποαΐ ΘΟΠπΟΘδΙ πιθηῦ ΟΥ αἰβραΐ8βα, 
με  οἢ 18. 8 οἰσουϊηβίδῃμοθ ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ ἰ0 ΒΔ 0} 18}} τμ οἷν στοά! ε. 

Ῥασδὴ δηια Ὑ ἐαγηΐϑῃ68. ἃ8 τι δοοουηΐβ οὗὨἨ ργοίθῃη θα τηΐγϑοἶθθ, δηὰ οἵ 
Ῥτγοίθη θα πιϊγδουϊουβ ᾿η ΘΓΟΟΌΓΒΟΒ Ὀαύνγθθη τηθη δηα {μεῖς ἀδἰγ168 ; Ὀὰὺ {86 Β06Π6 οὗ 
Τθοτι 18 Αἰ σα γ8 ἰαἰὰ ουΐ οὗ [πε τϑδοῖι οἵὁἩ ορϑεγσυδίίοη δῃὰ αἰβοουθσυ. Μοάδγῃ πλΐγ80]68 
4180 δυο ἴῃ ἃ ρσγϑϑῦ Ὠγθαϑυχα οὐγοὰ {Π6ῖν Ὀοὶπρ (0 [86 ϑδλθ ϑοισοθ. Ὑμθη «68ι18 Ὀσσαπ 
ἴο ποῖκ εὐἰτμίος δε ἀἰὰ ποὺ τοῖο ἰηΐο ἀρβογίθ δηα σούποσθ, ἃ8 ἰἴ ποτα ἢδὰ Ὀδοη 
βοιθιμίπρ' ἰῃ [86 ορογαϊίοη ἴο Ὀ6 Κορί βϑογϑῖ, οὐ' βίο, ᾿Υ ἀϊβοϊοβθᾶ, που]ὰ Ὀγίηρ 118 
ἩὯ016 ἰηΐο ἀἰβογθάϊς, Βυῦ 88 ἢ6 δρροαγθα ἴῃ {86 που]ὰ οἢ ῬηΓροΟβϑ6 ἴο ἰπϑίγαυοί 
δηὰ 88 ἢἷθ ἀοοίτὶ 6 γ71ὰὲ8 Ὸν (δ᾽8 ρυγροβο ἀο]νογοὰ ἴῃ ρα Ὁ] 16, 80. Ὦ}8 τα γΆ 0168, τ Ὠϊσἢ 
ὙΓΟΓΘΟ ΟἸὨΙΘΗΥ Ἔχ 6 ον [86 δυρροτῦ οὗ {86 ἀοοίτ6, ταῦ ΡῈ Ὁ]} 6 αἾ8ὸ ; Ὀδϊηρ ρϑῦ- 
ἔοστιμϑδὰ ἴῃ {86 τηοϑὺ ἐγοαποπίθα ρ᾽δοθθ δημα οὐ ἴΠ6 τηοβὺ Ρυ]} 6 οσοαβίομιϑ, 88 δὖ 
ταλυγΐαρο 8 δη [ΠΏΘΓΑΪ8, Πα ΟὨ 80] θη ἔδβιϊνα]8. ΤΉ 8, ΠΙΔΩΥ ὝΟΓΘ ἀἋΟΠ6 δἱ “6- 
ΧΌΒΑΙΘΙ, δὖ {86 {1π|68 Οὗ 6 στοϑδῦ ζοδοϊναἶβ, σβθη (Π6ΓῸ 88 Π6 ρτοαύδϑὶ ΘΟ ΟΟΌΓΒΘ 
οὔ ρϑορῖϑ ἔγομι 8}} ρασίβ οἵ [86 ὁουῃίσυ : οὔμογβ, ἰπ [μ6 ρα Ὁ]1ο ϑίσθοίβ οὐ νυ ]αροβ ἀπὰ 
οἰδι68 : οὔδοσβ, ἰῃ ἴΠ6 ΡῈ Ο ΒΥ μασορθθϑ; δηα Οἴβογβ, ὈΘίΟσα ρστοδὶ τη] 468, 80 
οϑηθ ἰοροίμον [0 ΠᾺΡ «6803, ἀπὰ ἴο Ὀ6 δαὶ δὰ ὉΥ πὶ οὐ {Π6ῚΣ ᾿ΠΒγ Πα 168. ΒΥ ΓᾺΓ 
[6 στολῖοσ ραγί οὐ Πὲβ τι 0168 6ΓΘ ἩΓΟΌΡὮΗΪ ἴῃ {π6 ν᾽ 17 οὗὨ (86 868 οὗ βαΐηεο, 
πιο ττὰ8 δυττουηαραά ὈΥ ἴαγρθ, ἰδ! 6, ἀπά ρορυϊουβ ἰγδοῖβ, θβϑρθοίιὶ {88 ὕπνο 
(14111|668, οοῃ ἰδ Ὡϊησ ΤΏΔΠΥ ον η8, δηα 8 του] πα οὗὨ ν]]αροδ, {886 ἰοαϑὶ οὗὁἨ ὙΒΙΟΒ 
ἰοτὴδ (Φοθορίιι8 ἱΠ ΌσΤΩΒ ἃ8) οοηἰδι πο ἀρτνγαγὰβ οὗ ἤὔδοπ ἰλοιιδαμα δοιιῖε.5 ϑοιῃὴθ 

1 ἙδΌοτ ΒΒ ὈΙΒ]ου 168 οὗὨ π 846] γ, ΡΡ. 2350---282. 
5 Οπὐδάγαίαϑ, ἰῃ [6 ραββᾶρο δΌΟΥΘ οἰϊθα, βαΥβ, ὑπαὶ ἔπογῸ ὍΤΟΥ ῬΘΥΒΟῚδ ᾿ἰνὶπρ ουθῃ ἴῃ 

εἶθ ἔτηθ, ὌΡΟη Ὑβοτὴ Ομ γίϑε δὰ Ὑτουσῆϊ ταΐγϑοῖθβ. (866 Επθοῦῖαδ, Ηΐδε, ἘΠοο], 110. ἵν, 
ς. 3.) Απᾶ ἰζ '8 ὈΥ̓͂ ΠΟ πι68ῃ8 ἱπιργοῦδοϊθ (Πδὲ βοπιθ οὗὨἩ [Π086, 8Ο ΘΙ οσυγοὰ οἵἉ (οἷν Ἰπῆγς 
Τα ἑ 68, ΟΥ Τα δα ἤτοι ἴΠ6 ἀοδα ὈΥ 9658 ΟΠ γίβιί, σα Ῥγοβογνεα ὉΥ Ῥζουΐάθῃηοθ ἴ0 ὀχ γοπιθ 
οἱὰ αζο, ἴο Βο ᾿ἰνίηρ τυ μθ8865 οὗὈ μἰ8 Ῥοῖνοῦ δὰ σοοάπεββ. 

8. Φοδβορβ, ἀθ Β6]]. πᾶ, 110. 11]. ὁ. 8, 8 2. 
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οὗ ΟἸγῖβυ δ ταίγϑοϊοβ, ἰηἀθϑ, πσοσα, ἴγοπι {Πμοἷν πδέιγθ, ΟΓῈ ὑσίναία (Πα ΟἰΒοΥβ᾽; γοῖ 
ῬΓΪΨΔΟΥ Ἦ88 ΠΕΥ͂ΘΡ ἱπα ΒΓ Γ]ΟΌΒΙΥ βουρθῦ δῆνοσ, Ἔχοθρῦ Ἡθμοσο ἐπ6 ΓΘΘΒΟῚΒ ΟὗἁὨ ἰξ δ. 
οὈνΐοιι8. Βαὶ δῇ ᾿ἰπδβίβησα οὐ ὑνγὸ οὗ {818 κί πὰ σδπηοῦ Ὀ6 δαρροδβοά ἴο ἱπνδ] βία 86 
ΟΣ ὉΠ οὗἁἨ στο παι θθγϑθ ΟΡΘΏΪΥ ΡοΣίογπιβα, Οομπδιἀογίησ ἐπα ορροβίϊοῃ οΥἹ [86 
φονϊά, τ πουϊὰ ποῦ μανα Ὀθθὴ ὈΠΥΘδβομδΌΐα, δὰ {86 τοίκο τες οὗ “9 οϑὺ8 Ὀδοη 688 
ὉὈ]]ς ; ἴῃ ΒΟπλ6 68868 δ6 πιϊρῦ μανθ ομδηροα Ἀ18 ΟΥΙΠΔΓΥ ΤΟΔΉΠΟΡ τὶ τ Ῥγορτί είν : 
υὖ, ἴο [Π6 Ἰαβί, [6 Ῥογβιβίβα ἴῃ ἴδ, (ὉΣ Ἰπβίβποο, δ {86 σϑβυσγγθοίίοη οὗ δ18 ἔσίοπᾶ 

1,ἀζαγαβ, ΟἿΪΥ ἃ {16 Ὀαίοτο ἷβ ον ἀθαῖμβ. Τμ6 Ορθηπ688 οὗ (Π6 Π1Γ86168 γγ88 
1Βοτοοσα ἃ ἀθῆβηοο ἰο [6 τλδ]|]66, δηὰ ἃ ἀθῆδηιοα ἴο {86 ἱποσθάυϊγ οὗ {16 νου]ὰ ; 
ὧν Ὀεϊπρ᾽ 88 ἴσιο οὗ 8 πιῖγ8 6168 88 86 δϑϑοσίϑα 1 ἴο Ὀ6 οὗἉ δἰβ ἀοοίγῖπο : --- 7 δραΐα 
ορεηΐν, βαιϊὰ ΟἸγίβε, ἐο ἐλ ὡογῖά. 1 οὐεν λὲ ἐπ ἰλ6 ἐυπαρόριιε, απὰ ἴῃ ἐλε ἐοπιρῖε, 
τολιίλον' ἔλι6 “ειος αἰιοανε τεδοτέ; απ ἴῃ δεογεί δανο 7 δαϊὰ ποίλέηρ. (Φοδη χυῖ. 20.) 

ΤΒ6 ταΐγβο 68 οὐ ΟἸγιβί δπὰ [γ18 αροβί]θβ γεγο δοοοιηρδῃϊθα ννῖ1 ἢ} ΠΟ ΔρρθδγΆμοθ οὗ 
τὐρβν ὙΔΗΪγ, ΟΥ οδίθηϊδιίοη. Ἰδη 8 τηδῃ ὈΓΘΔΟ68 ὉΡ Βἰμλ861 ἢ, δηὰὰ αββιιτη63 
ΔΌΡΕΥ δσϑ οὗ πηρογίϑηοθ δῃά δ ΡΟΣ ΟΣ, Ὧ6 ρῖνοϑ οϑυδο [0Υ δυδβριοΐοῃ. ϑ':ῃ ἢ τγ88 

186 ο886 οὗ δυποη ὑΠ6 ϑούοοσοσ, 88 σοργοβοηίθὰ ὈῪῚ ΠυΚὸ (Αοἰδ νὴ]. 9.), τ Βο80 
Ῥτϊμοῖραὶ ἀσδδίρη Βθθ8 ὑοὸ ἢδγα Ὀδθη {μαὺ δα ταϊρὶῦ Ῥ888 ῸΓ ἃ ὙΟΙῪ ζτοδὺ ρϑβοῃ 
διηοηρ ἰδ6 ϑϑιμδσιίαπϑ. Βαὺ [π6 οοηάιοῖ οὗἨὨ {86 Δροδί]68 ἴῃ (88 τοβρϑοὶ γγῶὰβ ἘΠΟΧ- 
σοροηδΌ 6 ; δηὰ «6808, ἀυσίηρ 8. τ! βίσυ, δοίθὰ 88 ἃ βασυδηΐ δηᾶ 88 8 ργορβοὲ 
δοηΐ ἔγοιῃ (χοΐ, δου δπρ 8}1 ἢ 18 τηΐγβ θα ἰο δἷβ Εδίθμοσ. ὙΝΈ16, βονσανοσ, ΟΝ ΥΙβὶ 5 
ΤΩΔΏΠΟΡ γγὁ8 ἰοἰδἶγ ἤγθο ἔγοπι οβίθη βίο, ᾿18 Τα] ΓΔ 0168 ἬΘΤΟ ΟΠΑΓδοϊο ἸΒ6α ὉΥ 8 
ῬΘου ΑΓ βοργίοἰγ, ἀθοογαπι, Δ Βογιἴγ, δπα αἰρτιγ. ὉΠΟῪ αἰβρίαΥ βοσαθίδεησ δῦονθ 
186 ΟΓΪΠΑΓΥ ΟΠ δγδοῖοῦ οὗὨ τηδῃ, Ὀὰὺ (ΠΟῪ ἃγα 7) αοίδ ἴῃ τ ΒΙΟἢ (Π6 δροοίδίοτβ οου]ὰ ποὲ 
Ὀ6 πιϊϑίβϑῃ. 

[1.1 ΑΧ11 {86 τούγβοϊϑϑ οὐὗἨ ΟἸσῖδὶ τ γα ροτίοστηθα πὶῖϊὰ [86 υἰπιοβὺ ΒΙΜΡΙΙΟΙΤῪ ΟΡ 
ΕΒ. 

ΤΏΘΥ δγὸ οἴζθῃ, ἰὸ 41} δρρθᾶγαποθ, σϑϑ08] δηὰ ἱποϊἀθηΐη]. Αὐ οἴμον ἐΐπιθδ ἢ 
Ὑτουρὶ ἷ8 πλῖγβοῖθβ ἤθη ργομπιρίρα ὈΥ͂ ̓ πέγθαῖυ, Οὐ τ ΟΓΘ βυοῖ δῇ ΟΟΟΔϑίοἢ ΡΓῸ- 
δοηϊθα ἱ{561 ὑμδὺ ἴὑ σουἹὰ πᾶν Ὀδοη οαὐ οὗ οδαγδοῦδσ ποὺ ἴὸ βανα ττουρμί (Βθηλ. 
ἜΠ6 ἸΔΏΠΕΟΣ οὗ ἢἷ8 ἀοϊηρ ἴμθῃ) 18 τϑιλοΐδ ἤτοι 8]}} βυιβρίοίοῃ οὗ ἀθοοὶζ οὐ' νδϊηρίονγ. 
ΑΒ [0 οβίοηίβεοη 18 ἀἰβραγοα ὈΘΙΌΓΟ, 80 ΠΟΠΘ 18 ουϊποοὰ δἰθσ, [6 Ῥδγίου Δ η06, 
Οἰὐἴδη 6 ἑογδα ἴΠ0863 τῆο πογα {μ6 ΟὈ)θοῖδ οὗ ᾿ιἷ8 σοοάῃοδδ ἃπὰ σομηρϑββίοῃ ἴῸ 
ΒΡΘΔΚ οὗ 186 ΡΟΓβοὴ [0 ὙΠΟτλ [ΒΘ ΘΓ ΟὈΪ σ6α, --- ἃ πα ῬγΟ ΟΣ ο [0 ἃ σταίοξωϊ 
τη} Οἤἴδῃ, 88 δοοῦ 88 ἴῃ6 Ὑῦκ γγ88 ΒΟΟΟΙΡ δηθὰ, ἢ6 ἩϊΒαΣΘῪ ἰπΐο ΒΟΙΘ 
τἰνδιθ τοῖσθαῦ. ΤὨΐ8 οἰ Γουσωδύδηοθ δίγηρίθοηβ (ἢ 6 οΥΘΙ Ὀ]Υ οὗὨ {886 τιϊνγδοῖθδ: 

[ει 1ἴξ ἀοθβθ ΠΊΟΓῸ, --- Ὁ ἜΧΒΙΙ 8. ἴμοτὰ ἴῃ ὑποῖὶς παν Ὀθδα δηὰ ἀϊρηϊγ. 1 ἰ5, 
ἐπάροά, ἀἰβίουν ἰο βδυ, μοῦ (86 6886 οὐ {86 αἴρῃ! οὗ [86 ἸδῆΠοΓ 8 χηοϑὲ 
ΒΊΓΟΙΡΙΥ ΟΧχργοϑϑοα, 70 οχροὶ αἀἰϑθαϑθθ ὈΥ ἃ 8: 9]6 πογὰ, βοπιθίδηθβ τὶ βοιΐ ΟἿ; 
ὉΥ 8 ποσὰ ἴο σοτηπιδηα {86 τῖη 8 δηἃ γανοβ; ὈΥ ἃ ποχζὰ [0 ταΐδθ {06 ἀθβὰ Βοάϊοϑ 
οὗ πιθῖ, ϑοπλοιϊπι68 δἰτηοεὺ ἔγοστι ΟΟΥΤΠΙΡΙΟΏ, --- 8.6 ΔΡΡΘΟΆΓΔΏΟΘΘΒ ἩΒΙΟΝ ΒΌΓΡΒ58 4}} ἐμαὶ 
Ὑ76 ὁ8η {ΠΠἈρΡΊΠ6. 

[1.1 ΤΊΘ ὈΙΒΙΝΤΕΒΈΘΤΕΡΝΕΒΒ ἩΪ} τ Β] Οἢ [Π6 ΤῊ ΣΓΔΟ]68 οὗὨἨὨἁ ΟἸγσῖδὲ δηὰ δἷ8 αροβίῖδβ 
ἭΘΤΘ ὙΓΟΌΡΒῦ 18 ΔΟΙΠΟΡ οἰχουπιδίθησα ὑμδὺ ἀοιμδηκ8 ΟΣ οοπεϊἀογαίίοῃ. 

ΤΏΘΥ σΟΓΘ Ῥαγίοστηθα [ῸΣ μὩῸ πόγα]γ δαυδηίαρο ἈΔΑ8 ποίμίηρ οὗἉὨ {δαὶ Κ' πὰ νγὰ5 
Βουρδέ, 80 ποϊβίηρ γγἯΑ8 ΟὈϊδιποα Ὀγ ΟἸ τὺ δηὰ ὉΥ δἷ8 αἰδοῖ ρ]εβ. ῬΒθη ἢ ἤχει βοηΐ 
ἴοι ἔοστί, ἢ8 Ἔχ ργοδδὶν οοπιπιδηοαὰ ἐμοπὶ ἴ0 ἰ6 Κα πὸ [66 ΟΓ ρταύυ γ [Ὁγ (86 πιῖγβ 0} 68 
ΠΟΥ ποτα δρουϊ ἴο ποσκ. γεοῖν, βαϊὰ 86, ψὸ λαῦθ τϑοουρά; ὕγεοῖν σίυο. (Μαεῖι. 
ΣΧ. 8.) Οὔβουγα, ᾿Ἰπάερά, ἴπ6γ οουἹὰ ποῦ Ὀ6 γδο σγόγὸ δπἀπυθα ἢ βυιο} ῬΟΎΤΘΥΒ, ΠῸΡ 
οουἱὰ 86 6 ἀοϑρίϑδοα ὈΥ (μοὶ γίοπβ βηὰ {Ὁ Οοσβ: Ὀυδ ἐδ686 ΟΓῸ 81}8}]} 
τοι ρΟΓαΪ δά νδηΐαροϑ, ἴῃ ΘΟ ΡΑΥΒΟῚ ΟΥ̓ [6 ΟὈΪοαΌγ, ἐμ6 ἰη͵υγίοβ, δ] οὐΐοη8, δυοτ- 
ἦηζ8, 8ηἃ Ῥογβθου 008 Οὗ ΘΥΘΥΥ Ροββί]6 Κὶπά, νοι ΤΠ6 γ ἀπάογνσθηῖ. ΤΠ τη ΓΔ ο 68 
οὗ Ομγιβῦ σοῦ πγοῦμδῦ ἴῃ 116 πηοϑὺ σϑηθγουβ δηᾶ αἰδβιηἰογοδιθα ΣΒΠΠΘΥ : 41} τ ΟΓΘ 
ἩΘ]ΟΟτῚΘ 0 ρᾶγίακαο οὗ (Π6 Ὀσηοῆν οὗὨ {πὶ ; δθἃ πὸ ἀἰβύϊ ποῦο γγἃ8 πιὰ Ὀοϊνθθῃ 
186 τίοἱ δῃὰ {88 ροοῦ. ΤῊΘ Ομ] Ἔδχοθριϊομ νσ8, ἐμδὺ ΟἸ σὺ πὰ Ηΐ8 δροβὶ]θβ που] 
ποῦ ὑοῦ πλῖγϑοΐθβ [0 στ δ ΟΌΣΙΟΒΙ οὐ ὑ0 βδῃοίΐοη ἀπε ἰοῦ, ϑΒουά 8.6 ἀυρϑιίοῃ 

1 θη ἰδ Βδρροηθῆ ὑπδὲ ΔῺΥ οὗ [θθῖὴ γογο Ῥοτίοστησ ἃ ὈΥ γί] Υ, ἴῃ ἃ ΒΟῦ86 ΟΥ ΟΠ ΘΠ ΘΓ, 
1ΠπῸ εἴἴεοιϊβ οὗ 106 Τηΐγϑοΐθ ΤΟΓΘ 80 Ὑἱβῖ 016, (Πδὶ ΓΏΠΘΥ σου] ποὺ Ὀπὲὶ ὈῸ οὐβογυϑὰ ὈΥ̓͂ στοαῖ 
ὨΠΠΌΘΓΒ, 88 ἴῃ [Π6 πδίδηοθ οὗἉὨ [Π6 Ταϊδίηρ οἵ αἰ γιιδ᾽ 8 ἀδιιηζον ἰο 118. 

3. 860 [Π6 ΥΘΒΘΟΠ ὙΓΩῪ «9681 δοτηοίίχηοδβ ΘὈΪΟΪοὦ ΒΘΟΓΘΟΥ ΟἹ ἴο80 τΒοῖὰ δ6 μαὰ Ὠοδοα, 
δϑυρτὰ, ῬΡ. 216, 217. 

ᾳ 8 



250 71). Λἢέγαοίες γεϊαίθα ἐπ ἐἶα ϑογὶμέμγεϑ, 

θα δβδκοὰ, ν ἢν 9655 ἀϊᾷά ποὺ ραογίοσιι π|076 ταΐγαοϊθθ Ὀσίογα ὑΐο ἀρ. ] ονΐην ἢ τ 
τορὶγ. ἰδαὺ βυσοὰ οοηιϊοῦ τῊαϑ ποῦ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ [0 {{πΠ6 οπὰ ΟΥ̓ πιῖγϑοϊθδ, ἩΒΙΟΒ 848, ἴ0 
αἴογτά ἃ γεαδυπαδίθ ςομν]οίίοη ; -- [Βαῦ ἰὸ γγ88 ποὺ ΠΙΚΟΙγ ὕο ΒΏΘΥΥΟΙ ΔῺΥ σοοά οπά, 
Ὀυΐ, οὐ {86 ἐομῦγαγγ, πουὰ πᾶν Ὀόθη δυγε αι! (0 δυο ὉΠΡΘΙΙΘν ΓΒ; --- {π8ὲ ἷξ 
τοηάρά ἰο ἀοἴεδι (Π6 ἀοδίσῃ δηᾶὰ βιοοθβα οὐ ΟἸγ βιβ πλἰπίβίσυ, ΟΥ̓ Πδιτονηρ [8 
ΒρὮΏΘΓΘ, ΟΥ 8ιογιδηϊηρ [(8 ἀπγαίίοι ; --- πα (δῇ, [480}}7 διὰ οἰ οῆγ, 16 γᾶϑ ἃ γΘβοῃ- 
Αὐ]ο ἴῃ 1086], ἀπά ΘΟὨΊΓΑΓΥ ἴο 086 ρΘΠΟΓΑὶ βομθηλθ δηὰ ογάθν οὗ (ἀο 'Β Ἰογαὶ σζονθγῃ- 
τηθηὺ, 
(8) Αποίμον οἰγουτηβίδηςα το οοηδτγτῃβ (86 ἰγαϊπ δηὰ γνδιϊΣ Υ οὗὨἨ (8686 τιχΐς 

ΤϑΟΪ68, 15 π6ὸ ΕἸΈΡΕΟΤΒ ργοάσμσεα ὃν ἐδλ6 Ρεγ ογπιαποα ΟΥ ἐλθηι. 
αγοδῦ Ὠυ πη Ὀ6 ΓΒ ΟΥ̓ ΡΟ ΞΟΏΒ, Ἡ 0 ΤΟΥ βραοίδίοτϑβ οὗ (ἢ θη, ὑγοσθ σοηνὶ πορὰ Όγ ἴδ 6 πηι, 

ποὺν μϑύληἀίησ {860 Πα ἑογημθαὰ δηὰ οἰνθυ ϑθὰ {Π8 ϑἰγοηρθϑῦ ργϑ᾿ μι ἴο68 δρϑιηϑὺ (86 
το ρίοη εὐϊοίοῦ Ὀγ {π686 τη ΐγ8 0168. [ἢ σΟὨΒΟαΌΘΏΟΘ ΟΥ̓ [18 σοην!οίοη, ΠΟΥ αἰ ἐοὰ 
τῆς. τοὶ σίοη ἴῃ πο ὑπο Δ Ὀδοη οαἀὐποδίοα, Δηὰ τ ἢ 1Ὁ Θη86, Ρ]ΘαΘΌ ΓΟ, ΟγίμηΘ, 
τορυϊειίοι, ἔτι 8, ἀπα τοϊδιοῦϑ ; Π6Υ οι Ὀταοοα ἔπ (ἀοβροὶ ἔγοπι {Π6 πισϑὶ ἱπά Ὁ ]- 
ἐρο Ῥογβυδϑίοη οὗ 19 ἐγ, ἰην Ὁ] Δ Ὁ δαμογοᾶ ὑο {86 ρχοίδβϑίοη οὗ 1, δῃὰ βοαϊϑὰ 
ἐποῖν Ὀ6]16Γ οὗ Ὁ τὰ {ποἷτ Ὀ]οοά. 

(9.) 1μ48εῖγ, 80 ἂν ψαγα [86 πιγ8 6169 οὗἩ Ογῖὶϑί δια 18 δροβϑι]68 ἴγομι Ὀοΐπα 60Π- 
βιἀογοὰ 88 ἴσαν β οὐ παροβίιγοβ, ὑπδὺ {ΠΕ ῚΓ ΠΕΑΓΙΤῪ τσαᾶϑ ΠΘΌΟΡ ἀδηὶοά. 
ΤΠ Ἰοησίῃ ΟΥ̓ {ππὸ, ἀυγίηρ τ δῖ οἢ «681: ΟἸ τἰδὺ δηα 8 δροβίϊθϑ ρογίοσπμρα ὑμεῖς 

ταϊγβοἶθθ, πηαϑῦ ΠΘΡῈ Ὀ6 ΒρΘΟΙΔΙΠΥ͂ οοηϑἀογοά. “ ϑουοπέῳ ψϑαγα εἰδρϑεὶ Ὀδίνγθθῃ (88 
οοΙηπιθησοπιθηῦ οὗὁἨ [6 πλ!ΠἸβίγῪ οὗὁὨἨ ΟἸ γβὲ δηᾷ (86 ἀδδαιϊῃ οὗ (86 ἰδϑὺ οὗἁὨ 86 1168. 
Βαγίηρ 411 ἐμιῖ8 ἰηΐογναὶ, [86 πιϊγδου]ουβ σ᾽ 8 ἰῃ αυοδίζοη 6 ΓῈ ὀχϑγοϊβοά. ΝΟΥ͂, 83 
ΘΥΘΓΥ͂ ΤΟρΟΟϊἴοη ἴῃ 6486 Οὗϊππροβίαγο τη} 10168 {86 ἀδηρο ΓΒ οὐ ἀδύθοϊίοι), δῃὰ ΘΥΘΡῪ 
οχίθηβίοη οὗ {1π|6 ΤΉ Κ68 ἰὑ (6 τροῦα αἰ συ} ὕἢ0 ΚΟΘΡ ρ {(Π|6 οοηΐδαοταϊοα ρίδῃ, ᾿ξ 15 
ΠΟ ᾿ποοηϑι ἀουϑ Ὁ] 6 ϑυϊάθηοα οὗ 186 ροηυ θη 688 οὗ 186 τΤηΐγϑο 68 οὗἩἁ (86 (σοβροὶ, ἰδδὲ 
ΒΟΥ οοπεϊπαρά ἴο Ὀ6 Ὑτουρηῦ δπὰ ᾿ηβροοϊοα ἀυγίηρ 8 ροσϊοὰ οὗ Β0 ΠΏΒΏΥ ὙθΆΓ8, 8η4 
γοῦ πὸ ἰπβίβῃοθ οὗ ἃ ἔβ!]υΓ6 ΟΣ οὗἩ ἀδοδρύίοῃ γγἃ8 δυο ν ἀἰϑοονογοὰ Ὀγ (μοβα ἤθτοθ δηὰ 
ὉΠΟ ΣΙ σ᾽ ΘΠ 65 ἩΠῚ βοτὰ ΟΕ ΓΙ δύ ΘΠ ΠΥ 788 Αἰ σαγβ βατγουπάοα." 53. Ιμ ἔδοῖ, Ὀοίδι 
96 ν»)18 8 δηὰ μιθδίβθηβ ΟΥΘ οοπβίγαιποα [0 δἀλὺ ἴμοτὰ ἢ ὑπουρὰ (ΠΥ δβοσ θὰ (μθὴΣ 
ἴο ναγίουιβ οδιιθθ8, ἀθηϊθα ὑμ6πὶ ἴο Ὀ6 ΡΓΟΟΙ͂Β οὗ 88 ἀϊν᾽ηἱῦν, ΟΣ πιδϊηἰδιηρα {μα 86 Ὺ 
“ΓΟ ἱπέογίου ὕ0 186 ταΐΓ8 0168 ΟὗἨὨ [6 Ῥαρϑδῆβ. Τῆυ8, Ου ΟὯ6 οοοδδβίου, {86 ἦθνγ8 δἱ- 
ἐγὶθαϊοα ΟἸγ δι᾽ 8 πλγβοὶθθ ἠο ΒΘοΖουῦ, δηἃ Ομ δποῦμοῦ, (ΔῈ Υ δοκηποπ θα ροά {Π|ὲ ἢ 
βαγοϑα οἰ 8, τ 8116 ἘΠ ΘΥ ΓΟρσοδο δα πὶ τὶ ποῦ Ὀοὶηρ 8016 ἴο βανϑ Ὠἰπιβοὶ. ΤΥ ἅ116 
186 ἔδοῖβ γοῦο ὕοο γϑοθπῦ [0 Ὀ6 αἰβρυΐαά, (6808 ", Ρογρῇγσυ, Ηΐθσοοῖοβ, δ υἱϊδη, δηὰ 
ΟὔΠΟΥ δΔάυθυβαυθβ, δάση θα {πο ῖγ σοα ἐγ, Ὀὰΐ οἰ ἤει, κὐτὰ ἴο τοᾶῦρῖο, δῃὰ ἀδηϊοά 
τμ6 ἀἰνίηθ ΘΟΠΙΠλἰββίοη οὗ δΐπὶ 0 μογίοσιηθά μβθὰ. Βυΐ ἴο τι βδίθυθσ σαβα ἐμὸν 
διϑουὶ δοὰ (Π6πι, (δοὶν δάιιϊββίοῃ οὗἁ εἰς ῬΘΆΙΠΥ ΟΥ̓ ὑΠ686 ΤΙΓΘΟΪ68 ἰ8 8 ᾿ΠνΟΪὨΙΑΣΥ 
οοηΐδββίοῃ ὑμαῦ ὑπ6 ΓΘ τν88 βοιηθίίησ ργοϊογηδίυγαὶ ᾿ῃ ἴΠθ τὰ. 

ΨΠ1. Α Ῥεϊοῖ δχδιϊηδίίοη οὗ ἃ ἔδτην οὗ [86 τ ϊγ86168 τοϊα θα ἴῃ (ἢ6 
Νον Ταβίατηθηῦ (πιοτὸ {Π8ῃ ἃ ἔδνν οδηπού Ὀ6 ἱἸηγοδί ραίθα ἰὼν νγδηΐ οὗ 
ΤΟΟΙΩ) Μ01}} σΘοηξτστῃ δηά 1] πβίσαΐθ {Π6 Ῥγθοθάϊπρ' ΟὈΒΟΥΎΘΙΟῺΒ ς ΘΟΠΨΊΏΟΟ 
ΘΥΘΙΥ εαπαϊά ἰλαυΐτοῦ (παῦὺ ὉΠΟΥ͂ Το ΤῈ Ὑτουρῃΐς ὈΥ (16 ΤΩΙΡΏΓΥ ΡΟΥ͂ΤΟΣ 

"ΤΊ (ΟΡΙο5 ἀῦονο ὈγΙΘΗΥ ποις τὸ 1Ἰπϑἰγαιθα τῦῖ ἢ θα ]4] ἴοσοθ δῃᾶ Ὀοϑυς οὗ δὔχὰ- 
τηθηΐ ὈΥ Βρ. Ηπιτ, Ὑ͵οΥΚΒ, νοὶ]. υἱῖ. ὅση 89. Ρῃ. 158 ---1 75. 

“3 ΒΡ. τὰ αὐρμϑνι (οὔ Ομίο) Ἰωϑοξαγοῦ οἡ ἰῃο Ενϊάθποοβ οὗ ΟΠ σιϑδηϊέγ, ἢ, 159. (1 οη- 
ἄοῃ, 1888. 

8 Τλὲ πιαη ἀοοίλ ΜΑΧῪ ΜΙΈΛΟΙΕΒ (οδη χΧὶ, 47.), 88 [0 ἡπάρτηοπί οὗὨ (86 οἰϊοῦ ῥγίεβιβ 
δηὰ ῬἨδγίβοθϑ, δββοιη θά ἰπ σοπηςὶ,. Αηᾶ, ὡεδια 9. Δαζατείδ, α πιαπ αρρτουεὰά 977 Οοά 
απιοης ψοι ὃν τοοπογ απ ΜΙΈΛΟΙΕΒ απα εἴσηδ, ιοϊοὴ Οοα ἀϊά ὃν ἀΐπι ἐπ πιϊά5ἐ 97 γοι, 
α6 ψὲ ψοιγεοίυοα ἀποιο (ΔΕΙΒ ἰϊ, 32.), γγὰ8 106 δρρθδὶ οἵ Ῥοῖδγ ἴο ἃ τηϊχϑᾶ τη] θ οὗ 1Π6 
Π0Π οὗἁὨ [βτγϑεὶ. ---- Ἡλαὶ δῃαϊ ισὸ ἀο ἴο ἐΐε86 πιρη ἢ δον ἰλαΐ ἱπάεεά α ποίαδίο ΜΊΑ Ο ΤΕ λαιὰ 
ὄσεπ ἄοπθ ὃν ἰλοπι, ἰδ πιαπιζεε ἰο αἷΐ ἑδοηι ἰλαὶ ἀιοῖΐ αὐ “εγιδαΐεια, απ ΜῈ ΟΑΝΝΟΤ ὈΞΝῪ ἐΐ 
(Αοἱϑ ἰν. 16.), γγδβ ἴπΠ6 δοκηον)οάρτηθης οχίογιοα ἤγοπι ἴΠ6 «6 188} ΤΌ] ΘΟ ΓΒ, ἴῃ σομβοαυθηοο οὗ 
(0.6 τη ΓΔ 616 πτοῦῃν ὈΥ ῬΘΙΟΣ δηὰ Φοῇη οἱ ἴδ ἰδπὶθ τη δὲ (ἢ χαίθ οὗ τπ6 ἴδπιρὶθ ἰπ τας 
εἰΐγ. ἘῸΥ 186 ἱπνο ΠΑ δοκπον]οάντηθπὶ οὗ Φοιν θῃ δηᾶ ποδίδιοιι δάυθσβασίθθ, 560 
ῬΡ. 168, 169. 178---175. οὗ 018 νοὶ. 

4 Οη ἴδΠ6 ονδβίοηβ ἴο ν ἢ οἢ Οοβαβ μδ Τϑοοῦγϑο ἴῃ ΟΥΟΓ ἴο οἰπᾶο {Π6 τοδὶ Υ οὗ ΟἾ σῖβι 8 
ΤηΊΓΔΟΪ68, ἴμ6 τοδὰογ νν1}} πη βοσθὸ ἔογοὶ Ὁ160 γοιβασκα ἰῃ Μτ, ΟἸ θοΣ] δη ἀ᾿ 5 ΟὈβοσνοῦ, γοὶἱ. ἱ, 
ὯΟ, 12. 
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οὗ αοἂ; δηά ἐππθ ῥρύουθ ἱποοῃύθβίδ]Υ ἐμαὺ “6808 ΟἸγιδὺ τγα8 ᾿Ἰπᾶοοά 
[Π6 ῥγομιβοα Μοβϑίδῃ. 

1. 7ΤῪε Μιβαοι Ὲ ΟΡ ΤῊΕ ΟΟΝΝΕΒΒΙΟΝ ΟΥ ΤΆΤΕΒ ΙΝΤΟῸ ΚΕ αὐ (πα, ἐπ Οαἴϊζεο, 
ἐς γεϊαίφα ιοϊίλ δοεγῳ πιαγὰ 07 σογασίέῳ. (Φοδῃ 1. 1---10.) 

ΤἼΟ ΔΌδΘΠοΘ Οὗ 81} οοἰ βίο σου]ὰ ποῖ Ὀ6 τΟΓῈ ΒΔΡΡΙΪΥ ἱπηρ}16ἀ ΤΠΔῃ ὈΥ ἐπ 6 ΠππΔΠ ΠΟΥ 
ἴῃ ΔΙ ἢ [86 ἀἰΒΟΟΥΟΥΥ ἰδ 5 σπιαθα ὕο {μ6 σοιρϑηγ. ΤΈΘ 68} ττοδαϊηρβ, [ᾧ 5Βῃου ἃ 
Ὀ6 ορϑοσγνϑα, Ἰβδίθα βενθὴ ὁ8γ8. Ῥυτγηρ [86 οοπίϊηθδηςθ οὗἩ {86 πυρίϊαἱ δαβί, ἔχου 
11:6 Ρον ΥῚΥ οὗ [Π6 ὈσΙάδρτοοπι δηι} Ὀγῖά6, ΟΥ̓ Ρουθ Ρ8 ἔγομι ὑμ6 πυροῦ οὔ ρυοδίβ Ὀεοὶηρ 
διοδῖου [Ππδη νγῶ8 Ἔἐχρθοῖρα, ἴβεγα 88 ἃ ἀθβοιΘ ΠΟΥ οὗ τῖπθ. ΤῊΪ8 Ὀοΐηρ τηδάς Κπονῃ 
ἴο “6808, δ δοτητηδηἀθὰ ἴῃ8 βαγυδηΐδ [0 Ε}} 9'χ ἰδσρα υὙ688618 ὙΠ} σίου ἐρ ἰο ἐλ 
ὀγὶπι. 1 ντὰβ ὑμουθίογα πη ροβϑ81 06 ὑο ἸΠΊΘΓΠΩΪΧ ΒΥ ψ|η6. Ὑὴ6 δογυδη[β Δ]Ι0Π6 ὝΟΓΘ 
ΡΥ ἴο 186 γοοδδ οἵ ἴμ8 πιΐγϑο]β, δηἃ σγθγθ ἀθβίγθὰ ὈΥ “9 6808 0 ΟΔΥΤΥ͂ Βοιη6 οὗ [86 
ὯΘΥ ττὶηθ ἴο 186 ρΟνΘΥΠΟΥ Οὗ [Π6 ἴδαϑί. Τὴ6 ἱη6 ῬΓΌνο8 Χο] θη, ὑπογοίοσο ἰδ 15 
ποῖ σουπίογίεϊαα ; ΤΠ 6 Γ6 18 ποῖσ ὈΘηἴΥ, δπὰ {μ6Γ6 τσαϑ πρρα οὔ. Αοοοτάϊηρ ἴο [88 
Ῥτγϑδοίίοθ υϑυδὶ] ἀπιοηρ (86 6 0)18 ΟἹ ὕδμι686 ΟΟΟΑΒΙΟΠ8, νυ οἢ 18 τηθηἰἰοηθα 4180 ὈΥ {δ6 
ΟΥ̓́ΟΓΠΟΥ, 186 πὶπο ΒΊΟΝ (86 συοδίθ δα Ὀδθ ἀτϊηκίπρ ἰαϑὲ 88 ποῦ σου ΚΑ Ϊθ 
ΟΣ ΘΧΟΘΊ]Ίοηςα. Ηἰΐθ δὐὐθηίοη 88 ἱπητηοα αἴ6} Υ Θχοϊυθα ὈΥ {18 ἔγϑϑἢ ΒΌΡΡΙΪΥ ; δηὰ δ8 
ἵνθϑ Ὠ15 δὐὐθβίδιοη ἴο 1 ἰῃ 80 παίιταὶ δῃα ΘΑΘῪ 8 ὙΔΥ, {πδ΄ γ7ὕἅὸ οΑπηοῦ δ οβίθϑαι ἰδ 
γοηά (86 τοδοὶ οὗ ΔπΥ δι! ῆρα δηὰ ρθη Υ τ βαΐϑοαυου. Ηδ οδἰρὰ {π6 Ὀτίἀαρτοοιι 

8η6 8614, --- Φυετῳ πιαη αἱ ἐλθ δερίππὶνρ ὑγὶπροίλ ζυγίλ ροοα ισἷπε, ἀαπα τολόπ πιὲπ 
λαῦε τοεἴΐ ἀγιμιά, ἰλεπ ἰλαὲ ιολιοὐ ἰδ ἰοοῦδε ; διμ ἰλοιι λαδί κερὶ ἰλ6 φοοα ισῖπο ἐπι ποι. 
ΤὨΪ8 ᾿ποΙ ἀμ] ὑθβ.  ΠἸΟΏΥ σΟΓΓΊ68 ὙΠ} Ὁ 41} {86 δἷν οὗὨἁ δι ΠΟΠΓΙΟΙΓΥ ΒΊΟΝ ΘΟῸ] ἢ] ρο8- 
δ: Οἷγ Ὀ6 ἀογί νοὰ ἔτοια ὕΠ6 υπαδοϊ θα τηθπίοη οὗὨ δυο ἢ ἃ οἰΓουτϊηδίδηοο.! Ὅλα τηϊγδοὶδ 
Ῥοόδιηα ΡΌΡ]1ς, δηὰ οομβτχιηοᾶ {π6 ἔα οὗ Π6 ἢονν ἀἰβοῖρ[68 οὗ 9 6βϑ0ὺ8 ΟΒγῖϑε. 

ῶ. Τὴεο Μτιβασυσουβ ΕΈΕΡΙΝΟ ΟΥ ΕἾΥΕ ΤΉΟΥΒΑΝ»» ΜΕΝ, δεσίεοα ισοπιέη απὰ 
ελίάγεη, πὰ ἐλ ἀεδεγέ3, τἸρα8 αἰεπαεά ιοϊϊἃ α υαγίεῖν 07 οἱγοιιδίαποοα δαί δἤοιν ἐλδ 
ἐπιροεσιδεϊέν οὐ 7αἰϑελοοά ον ἱτπροδίξοη. 

6 ἀἴβοιρ 68 οὐ ΟΝ σῖδὶ ᾿πξυγθα {πεῖς σομηραβϑιομδῦ Μαβίου, (μα 1Ὁ γγδ5 ἰΐπια (0 
αἸδγαῖϑδ {86 βθορὶθ ἰο 86 πεϊρῃθουτίηρ ΥὙἹΠαρῈΒ ἴἠοὸ ὈυΥ ἰοοὰ. «688 ἔουηᾶ, ὁῃ 
ἰπαυΐγυ, ἰμδὲ ἴΒοΓῸ 88 ΠῸ ἸΏΟΓΘ ὈΓΟΥΙΒΊΟη ἰμδὴ ἔνα ἴοανεβ διὰ ἱἵνὸ ἤβιθβ. ΤῈΘ 
πδηὶ οἵ ἴνοἀ [ὉΓ βιι0 ἢ} 8 πλι! τἀ 6 τγᾶ8 οογίαϊη, δηὰ [88 πιθδῃ8 οὗ βυρρὶ γίπσ ἐδ 8ρ- 
μεθος ἴο Ὀ6 ἱτπηροβϑὶῖθ. Ηθ οοτημηδηαρα (μ6 ἀϊδβοῖρ]ο8 ἴ0 τοδί ἰδ ρϑορίθ ἰο εἱὲ 
ΟΥ̓ ὍΡΟΙ ἰδ6 »;Τα58 Ὁ, δηα [0 ρΪδοα (θη ἰῃ σϑηϊα ὉῪ πυαπάγοαβ δηὰ ὮΥ δλίοο, Βγ 

1815 πιο μοά, 41} οοπύμβίοῃ τγυ88 δυοϊ δὰ, δῃὰ [86 διὐεπάδῃσθ ὕροι ἐθ6 πὶ γ788 γοηἀογοᾶ 
ΤΏΟΓΕ ΘΘΘΥ͂ ; Ὀ6581468, [86 χηϊΓΔΟΌΪΟΙΒ ΟρΡΘΥΓΔΙΙΟΠ Μ͵88 {μ8 Ἔχροβθὰ ἴὸ (ῃ8 υἱϑὺν οὗ 186 
ΜΓ Π016 τη αἰ ἰτπιάο ; 8οὸ (δύ 10 γν88 ἱπῃρο88: 6 ἴἤο ἀδορῖνθ ὕθθτη ΟΥ̓ ΔΩΥ ΔΡ.1Ά66 οΥ 8] εἰρῃλ οὗ 
Βαῃᾶ. “688 ὈγΆΚο {π6 ἔνο ἰοᾶνθβ δηὰ ὕτο 58:65 δηὰ αἰδίσὶ δαϊθα ἴμοτὰ ἴ0 (86 Ὡροβί]θβ, 
ὙΟ δρδίῃ αἰβιυ θα θα ἰο (86 ρΘορ]6. “118 8181} ΒΡ ΡΙΥ οὗ ργον βίοῃῃ νγγσὰβ ρεγοεϊνεα 
ἴο τυ ἰΡῚΥ δηα στον, οἰ ὑΠ6 Ὁ 1 (86 μΔη48 ΟΥ̓ [86 Δροβί]6β 88 ἵππον ὍΣΟ ΤΠ 5: ΟΣ ΠΡ, 
186 γὰ ἴο 16 ῥϑορίδθ, οὐ ἢ 6 Ββδηᾶβ οὗ 86 Ῥθορ]β ὑῃοημβο  γθ8, ΤΥΠΟ, [ἢ ἃ11 ργο ΘΒ Ὁ γ, 
ΒΕ [ἢ)6 Βιη8} ἱγαρτηθηΐβ οὗ ὈΓΟδα οὗ Β8.", 1} τ ἰοἢ [Δ γ Ὠδὰ Ὀ6Θη ργοβοηϊοά, νἱδὶ ὈΪῪ 
ἴπόγθϑβο ὙΝ|16 86 γ Βοϊἀ ἐμοαν ἴῃ τμοῖν Βδηα8 ; 1} [868 ΒυηροΥ οὗὅὨ Θδοὴ ψὰϑ (Ὁ]]}Ὺ 
βαιβθοα, δηὰ 50 ἘἸςο!θηῦ τ 8 8}}}} 16 Ὁ ἔῸΣ ΟἾΒΟΥΒ ὙΠῸ ταὶ οὐμι8 δέΐον ὑμ6 πηι." 4 1Ἰη 
1818. τρΐγϑοϊα “86 76 γ͵1ὰ8 ὯῸ ΤΌΟΠιὶ ΟἸΓΠΒΟΙ [ῸΓ 6Ο]] 0 ΟΥ ἀδοθρίϊοθ. Ὑπὸ ναβί 
χη 4659 οὗἨ ὈοϊΏ Β6Χ68 δηὰ 411 δρϑβ, δοοι θη δ] οΟἸ]] οἰ ἰοροῖμον, οουἱὰ ποὶ 
811 ἰᾶνα Ὀθθὴ σοῃίραθγδίοθ; δηα, 88 [ὉΓ 8ΏΥ ΟΟἸ]υδίοη οὐ ἰδ6 ραγί οὗ (6 ἀἰβοῖ }]68 
αἴοπθ, (86 {πϊηρ νᾶϑ ῬΑ ΌΪΥ ἱπηροββὶθϊθ, Εοοά, παϊυγα!!ν βυβιοίοηῦ ἴον ἔνθ 
ἐπουβδηὰ πλθ ΟὨΪΥ (ποι δηᾶ οἰ] ἄγθ Ὀαίηρ Ἔχοϊἀςα)}, δὲ {|| ταῖθ οὗ ἃ ρουπὰ 
γβευ εν ἴο 686} ϑη, σου ἃ ΘΟΠΒΙΔΘΓΔΌΪ οχοθθα ὑνψὸ ἴοῃθβ. ΤῸ ΘΟΉΨΘΥ {818 ἑοοά 
ἰο ἰδ6 ρἷδοθ θοῦ 086 τυ ἰδ νγα8 Ἀββθι Ὁ], σου]ὰ αὖ {π16 ᾿οαδῦ σοαυΐγα ἔνο 
βίουι!ϊ οαγί8. Βαῦ ΧΓἘῈ8686 ΟΑγίϑ οου]ὰ ποὺ Ὀ6 Ὀτγοιρδ ἀηϑθοῃ τὸ [86 μ͵αςθ οὗ πιοοίϊηρ ; 
8η4 {186 ροορὶα μα τη Υ ἸΥ βθοὴ ἴδ6 αἰβοΐρ]68 βουνυΐπρ ἴΒοῦὰ ἢ ἴῃ ἔοοὰ ἔτοτῃ [88 
σαγίϑ (ν ιοἢ ἘΒΘΥ ΟἰΘΑΥΪΥ τυδῦ μανα ἄοπθ, δὰ βιιο ἢ 8ὴ δοίϊοῃ ουὐϑσ ΤϑΙΪγ ἰβκοη 

1 ΨΥ ακοῆο  ἀ᾽5 Τηΐοσηεἱὶ νυν! ἀθποαβ οὐ ΟἿΣ δι 18} 1}, Ὀ. 112. 
3 Μαιΐ, χίν. 15----21, Μίατκ τῇ. 85---.44. , Φοἢῃ νἱ. 5---Ἰ8. 
8 ΤΏΘ οδβογυδιίίοη αὐ [86 δυβηροὶ δὲ (Λύοισ ἐόν τραδ πιο σγαδε ἴῃ ἰδε ρίασε, Φοδη νἱ. 9.) 

Ὡοΐ ΟἿΪΥ βῆοτν [δὶ Β6 ννδϑ 8ῃ οὐϑ- ὙΠ 658 ΟὗὨ [Π6 τηΐΓγἈ 016, υυἱ 6180 ἰπάἀϊςαίοθ ἐπ 6 ἐἶπιθ τ 6. 
1ς γγϑδ Ῥοσίοστηϑᾷ, νΥἱζ. ἱπ [6 τῃοητἢ οὗ ἘΘΌΓΣΤΙΑΥΥ ΟΥ Μαδτοῖῆ, ὙΒΘῺ [80 ζτα88 18 δὺ 15 μεῖ- 
οοϊίοη ἴῃ ϑ'γτῖβ.0 Μαοκπίχδι. ἐπ ἰοο. 

4 Τοπηθοηά᾿  Νον Τοβίδιμθπὲ δυσδηροϑᾶ, δια. το]. ἱ, Ρ. 260. 
ᾳ 4 



232 Ἴῦια Δ]ἰγαοῖος γοϊαίοα ἵπ ἐδ δονρἔμς 8, 

ΡΪασθ), βοὐδίπσ σου ἃ αν ρογκυδ δα {π6πὶ ὑπαὶ ἃ ταῖγαοϊο μδὰ Ὀδοη πτουρδῖ, δυκ 
ἀῃδι (ἤοΥ Πλὰ 4}1 θδθὴ ρα ἰγοπι οἡἱγ ἔνα ἰοᾶγθϑ δῃηὰ ὕνο ἤϑ8μιοβ, Ὑν 810} δοι)θ Οη8 
ΒαρΡρθηοα το ἰιᾶνα Ὀτουρηῦ τι {Π| Ὠΐπη Ὼ ἃ τ 4116[. ΟΟἸ] υδίοη, ὑπογοΐοτο, ἴα (86 ργοδιης 
Ἰηϑία πο 18. πη Π  [ΒΌ] ᾿πιρο851016. ΕΔ ΠΥ Ἱπιροββῖ Ὁ]6 4180 18 ἀθοθρίίοη. Νὸο βἰοίρ)ι 
οΥ̓͂ παπᾶ, πὸ ἀοχίογι ιν οὗ ἡυσσϊπσ, σου] σσπνίποα 8 ἰδϑύϊησ τυ πὰς ὑμδὲ δον 4 
411 φαΐοῃ δια ογο βαιβῆθὰ, Ησυησοῦ που]ὰ Ὀ6 ἰοο ροϊδηϊ ἴογ “πηροδίαγο. Νοῖ 8 
βίη σα πηδη, ποηηϑη, ΟΥ ΟὨΠ]α, ποία Ὀ6 ρῬογβυδαρα {μαῦ ὑποῪ ἢδὰ οδίθῃ ἃ ΠΘΑΙΥ 
Π268], ἰῷ 41} 16 ψν 8116, ΤΟΥ μά γϑοοίνοιὶ Π0 βυδίθπαῃςθ"} Μογϑουοῦ, δου 186 
τα 16 μα οαΐθῃ, ΟἸγβῦ σου πδη θα ἐμ6 ἀροβίϊθβ ἴὸ σαίθπου ρ [86 ἔγαστηθιῖβ, 
ὙΠ Οἢ 88 ἃ ρῥἰδὶπ ῥγοοῦ ὑμῦ ὙΠῸ Βεαὰ δὰ ρ᾽ θη οὗὨ ἴοοὰ ; δηὰ {6 ἀϊδοῖρ]οβ δ]]οὰ 
ἔνα νο θβϑκοῖβ τὴν (86 ἔστη η 8 ἔπι τοπχαϊηοα, Αἴἴον (18, οδῃ ἔμοτα Ὀὰ ἴπ6 ἰδαβῖ 
ΤΟΟῖΣ [ὉΓ ἱπογθά ]1ν ἢ 

ΤῊ6 Ρθορῖδ, βίγυος τ τὰ 8. πιῖγδοῖθ, τῇ 1186] 860 ἀδίοαἰβμϊησ, αηᾶ ἴῃ 1 οἢ {ΠῸῚ ΤΟ ΓΘ 
80 ἀεο πὶ τϑιοί γογ6 σοην]ποοα ἐμαῦ Π6 γγ88 86 ργορῃοῦ ῥτγομπηβθά Ὀγ {88 Α1- 
τα σμίγ ἴο βυςοορα Μοβοβ (Πουΐ. κυὶϊ!. 16.), δηὰ ΤΠ6Υ σοῦ ἀΘϑιΓου8 (0 τηᾶῖκα πὰ ἃ 
Κίησ, Ὀδοδαβο {μ6 Μοβϑίδῖι (Δοοογάϊησ ἴο {πὶ ποί!ΟΠ8) Ψγ88 θη 16 ἰο [Π6 88πι6 
ΒΟΥΘΙΟΙ ΠΥ 458 οἰβοὺ ρυΐποθ, δηὰ ἰὸ Γ]6 οὐοῦ [βγϑὲὶ 8485 ᾿ϑαν ἃ δηὰ ϑοϊοπιοη μδᾶ 
ἄοπθ. ΤᾺ] οἰγουμηϑίδηοα ἰ8 ἃ δι σΌΠΥ ῥτοοῦ οὗ (86 πιΐγδοϊθ, δμὰ οὗ {}}6 ἱπῃργθβϑίοη 1 
πιδᾶὰ πιδὰβ ὁ βιυΥ̓ΘΓΥ ῬΟΥΒΟΠ᾿Β πιϊπὰ στ|0 δὰ τιϊπαϑβοᾶ 10, [ωἈΒΌ]γ, οἡ 186 ποχὺ ἄδγ, 
76805 ΟἸ γῖϑὺ θοϊησ αἱ Οαρογηάαπῃι, δηα Βροδκίηρ ἴὸ 086 88Ππ16 ῬΘΟΡΪΘ, 0 Ἤ6ΓΘ 53.}}} 
ΔΠπιηΖΘα αὐ (86 τηΐγ8ο}6 τ πο μ6 αι. ρουίοσιηθα, τορυκοᾶ μοτ (ὉΣ Ὀδίηρ 8681 6 
ΟἾΪΥ οὗ [[8 ἰφρογαὶ οἰἴθοῖθ, ψ}}}16 (ἢ Ὺ πορίθοίβα ἴο ΔΡΡΙΥ 1ζ ἴο ἐμοῖς δἴθγιδὶ βαῖνα- 
τἰἰοη. ΤῊΪ58 γαργοδοῖ ποὺ ΟὨΪΥ͂ Θβ 8 Ὁ] 88:68. (Π6 τχΐγϑο]6, Ὀὰὺ 4180 ρῖνοβ ἰ( δα ]οη δὶ 
ἀϊμκηϊγ, ὈΥ Ἔχ πρ (86 ἀοδίσῃ το ἢ 9688. οὨ ον δα ἴῃ νον ἰῃ ρογέοσιμϊιρ ᾿ξ, 
νἶΖ. 8 ὨδΆνΘηΪΥ ἀοοίσϊπα. 10 18, ὑβογοίογθ, ἱπῃρ 5816, οἰ ΠΡ ἴ0 ΟΡΡΟβ6 Β. 0} βίτοην 
ον! ἄθῃσο, οὗ ἰο ἰϑϑβθη {πΠ6 Ἔγραϊξ ΟΥ̓ ἃ πλΐγβοὶα πο Π6α (886 ὑσβίλι ΠΟΥ ΟΥἮὨ ὨΘΑΣΪΥ ΟΥ 
αυϊία οἰρδὺ ἱμΒουβαηὰ ρογβοηβ (γθοκοηίπρ (86 τγοηθη ἀπά ΟΠ] γοη αἱ 2600 ογ 8000), 
δια τ ΒΟ 18 80 ΠΕΟΘΒΘΑΓΪΥ σοππροίοα τι οΟἰμον ἔδοβ ΘαυΔΙΪΥ ρα ]}ς δηὰ ἰσα6. 
ΤΠ βδῃ6 ΓΟΠΛΔΓ ΚΒ ΓΟ ΡΡ]]Ο}}]6 0 [Π6 Βα ρϑοαυθηί ἔδοαϊπσ οὗ ἔθου (μουβδηὰ πιθῃ 

Ῥοβι 68 πσολθη δηᾶ οἰ άγοη, γοϊαῖθα ἰπ Μαῖξ. χν. 82---88. 
8. Εημαϊϊῳ τοπιαγκαδίο αγὸ ἐδ οἱγσιπιδίαποου αἰοπαϊπρ ἰδ6 ΒΒΟΟΥΈΒΥ ΟΥ ΞἾΜΟΝ 

ῬΕΤΕΒ᾿Β ὙΠΡῈ ΜΟΤΗΒΗ ΕΒΟΜ ΚΕΥΕΒ (ΝΜαϊςι. νἱῖϊ. 14, 1δ. ; Ματῖκ ν. 29---8]. ΓΚ 
ἶν. 838, 39.), απά ἐλε ΒΑΙΙ͂Να ΟΡ ΤΗΒ ΡΑΆΒΑΣΥΤΙΟ (Μαϊί. ἰχ. 2 ---ὃ. ; ΜαυΚκ 11. 8---12. ; 
Κα ν. 18---20.), τολίοὐ ατὸ διιοὶ αϑ ἴο σοπυΐηοθ ΘυοΥῊ τϑαδοπαῦἧθ Ρογδοη. 

[1.1] Τα Βοα]ησ οὗἁἨ Ῥοίθυ᾽β πιοί εν. Π 1 ΔῈν Οὗ ἃ υἱοϊδηὺ ἔΘΎΘΥ, 80 ΤᾺΣ 88 ἴΐ6 ὑγοοῦ 
ΟΥ̓ {Π6 πιΐτγϑοὶα 18 ΘΟποΟΓηΘά, 18 τοϊδιθα ἴῃ ἴη6 θ8ηλ0 ὑδῦπιβ ὈΥ ὑδ6 δνδηρο (8, δαυ- 
(ον, Μάτκ, δηθὰ [ὰκο. “Ἴἢ {πὸ ἀρβουιρίίοη οὗἉ [86 ἔδυδσ, (μοσο 18 ἀϊβρίαγϑα ἰδὲ 
δ ϑίμη 18] ἀρτϑοπιθηῦ ΥΠ ἢ Οἰ ΓΟ  ΠΊΒιΔ 018] γαγι θυ, τυ ΒΙο '8 (μῈ Ὀθδύ θυϊάθπος οὗ [86 
{γὰὉ}} ΟΥ̓ ἰοβ ον θη ἀογινοα ἔγουι ΑἸ ογοηΐ ᾿ηἀτνί 415, οὗ αἰ δογοηῦ Ομ ϑοῦογβ 
ΟΥ̓ ῬΓΟΐ 88: Οη8. {ον δηὰ Μαγῖς, {86 ποῃ-τθα]ο δ] ΤΠ 6Ώ,, ΠΛΟΓΟΙΥ ΒΑγ, ἰμαῦ Β[6 τσᾶδ 
ἰοῖ ΟΥ α ἤευον; Ὁυϊ ΤυκΚα, {πὸ ΡΠ γϑίοΐδη, [6118 υ8 τμδὺ Κιπά οὗ ἔδνονγ 1 88, 6πι- 
ΡΙογίπρ (Π6 ὑδοβηῖοαὶ ἰδησυδσο. Ηδ 88γ8 ὑμιδὺ 1ἰὑ 88 ἃ ργϑαΐ ζευ67, ΟΥ, 88 σὰ βου] 
ΘΑ] 1, ἃ ϑανογα Οὗ νἱοϊθηῦ νου. Βυῦ ἔδνοιβ οἴζϊϑη βανα ὑμεῖγ ροσιοαβ οὗ βροηΐδ- 
ὩΘΟῸ8 οΟββδίίΐοη, οδ] ]βα οὐ ἶταὶ ρογίοαβ; δηὰ {86 Οὐ] οίοη πιϊσῦ Ὀ6 ἵδκοῃ ὕο {Π6 
ΣἸΓΒΘΏΌΪΟΙΒ Ομδγδοΐον οὐἩ ἔμ οὐγο, (παῦ 6808 ΟΠ γῖδῦ ταὶραῦ δᾶνα οηΐεγοὰ Ρειογ᾿ δ 
Πουδβ6 δὖ 1:6 ργϑαῖβα τιοπηθηῦ θη (6 ἔδνου δα αυϊ δα 18. Ἰποῖμογ- Π-απ. Βυΐ 
[818 οὈ͵δοίίοη ͵8 βαῖ αὖ γοϑὶ ὈΥ οογίαϊπ ψογ8 Ὑ 10 ἢ {0]]οντ, αμα τ] ἢ, μανὶηρ τεο- 
6η66 ἴο 8 Ρἰ δίῃ τηδίίοῦ οὗ ἕδλοῖ, οὗ νυ πῖοἢ ΟὈΒούσοσβ, βούγονοῦ αἰ σγοηῦ 1 ΟΠδγδοῖοῦ 
ΟΥ Ῥγοίδβϑίοη, οουϊὰ ποῦ ἴαἰκε ἀϊ ογθηῦ νίοντβ, ϑιδῃα || κα ἴῃ 4}} (686 (ἀοβροὶβ.0 586 
18 βἰαιβα, σβθη [ἢ 6 ἔδυ Ἰοῦν μῈγ ου ΟὨγΙ θυ χθρυκίηρ ἰ{, ἐπιπιοράϊαϊοῖν ἴο Ὦδνα τἴβθῃ, 
δηὰ ἴο πᾶν πιϊπὶϑίογ εὐ τπίο ἰλοπι, ἰμαὺ 8, ΒΟΥ υ θα ΟΥ̓ τγδιτθὰ οἱ (86 ΓΆΠΪΥ δηὰ οἱ “6818 
ΟἸγίϑῦ ἀπά 118 βροβί]θβ. ΝΟΥ 4}} γῆο Κηονν δηγίὶπρ οὗ ἔενουβ, δηἃ ββϑρϑοΐδ νυ οὗ {16 
[Ὅν .Β οὗ Βα ἢ ἃ οἰ τηαίο 88 7 ἀ68, ΚποΥ {μδὺ ἴο αν ἀοῃ6 818 ᾿πατηϑαϊαύθ Υ ου 186 
ΘΟΒβδ ΟΣ ΟΥ̓ [6 ἔδνοσ (νυ ϑίμοῦ βροιίδιηθουβ οὐ οἰδοιθα Ὁ. πυμμδη ΔΓ.) γγ88 8 ἴηι- 

δ: ὉΠ ἰγ. Παγβ, οὐ ἀνθ ΘΒ, τπαυδῦ μανθ οἰδρβθὰ Ὀθίοσε βίγοηρσίῃ σου] αν 
μι Τοβίογθα 8ὸ 85 ἴο βιτηϊ οὗ 1818. [{ι8 ονϊἀοηῦ, θη, ἰδῇ ποὺ ΟὨἹΥ αἰὰ {Π6 
ἴδνου οοϑδ6 ἤθη 6808 ΟἾσίϑυ γοῦυκοαὰ ὃ; θυῦ {μαῇ Ῥούθτ᾿ Β σοῦ γ. ΙΔ Ὑ7Ὰ8 

᾿παμεπαφσῶν 

1 ἘΔΡΟΓΒ ΠὨΠ σου] 1168 οὗἩἨ Τη ΒΘ], Ρ. 24]. 
3.1 ἰβ τῆς οὐβίοιῃ οἵ ρ᾿γπίοἶδη8 ἴο ἀἰνῖἀ6 ἔδνοσβ ἱπίο [86 βϑύβσα δηὰ π}}]4 Κίπάβ : Τὸν 

μέγαν τε καὶ μικρὸν πυρετόν. ΟδΙοη οἡ ΕδΥοΓδ, ὈΟΟΪΚ ἷ. 6. 1. 
8 ΤῊΡ ἴδυοσ ργουδηίηρ ἰπ [πὸ οἰ τηδῖς οὔ δυάοα ἰδ [π6 Ὁ] οα5 τορχϊτίει!, ΨΟΥΥ Υἱοϊεηί, 

ΨΟΙῪ ἀδηρότγουβ, ἀπά οὐθἢ πιυτο ὀχ διδβιίίηρ [μά ΟἿ ΤΥΡΒῸΒ. 



Του 9} {λιεῖγ Ζηιδβρίγαζίοη. 2838 

᾿π5 ΔΗ τοϑίογθα ἰὸ βθο ἃ ἄσρτοο οὗ διγθηρὶν 88. ΟὨΪΥ δἰ πισὙ ρόονγοῦ σου ]ὰ δὲ 
Οὔσα δᾶνο ἱπιραγύοα. "Σ 

[11.1 ὙΠ πιϊγδου]οῦϑ μοϑ]ηρ οὗἨὨ 186 Ραγαϊ γύϊς νγᾶ8 τγουρῆηξ ἰῇ (86 Ῥγθβθποθ οὗ 
ΤΆΒΏΥ ὙΠ Π65568, ΒΟΠ16 ΟὗἨ ὙὙΠΟΠὶ ΘΓ ΒΘΟΓΘΙΥ Θποιηΐθβ ἰοὸ ΟἸιγβὲ, δηὰ θαίουϑ οὗ δἷ5 
ἤαταθ. ΤῈ ΤΒΏΔΟΥ ἴῃ ψΒὶσοἢ {Π6Ὺ ἀδεβκῆτυρι {Π6 5:.κ οὗἨὨ [π6 ῬΑΙβϑῪ ἰδ ὈΠραγα ] οἰοὰ, 
Πα, αὐ {86 βϑα {{π|6, βῆοννβ (86 οοηβάδηοθ {μον ρ]δοθὰ ἱπ δἷδ ρόνο δηὰ βοοά- 
Ὧ655, 8.8 Ὑ76]} 88 ὑ86 ἀοϑὶγα οὐ [86 ραγα γί!ς, διὰ οὐ 86 Ὁ0Γ τηθὴ ὙὯὸ ὈΟΤΟ πὶ οἡ 
1ιλ6 Ὀδα οΥ οουοῖ. ἤλοπ ἐλεν σοι ποί σοπιδ πίρ ἡ δδοαιιδο 97 ἐλθ πιιδπίμάο, ἰλον τοεπέ 
Ὡ οπιὶ ἐλ λοιιδε-ίορ, απά μποουογοά δε τοῦ οἵ ἔμο Δραγίτηθηὺ τολέῦ 6 υ᾽οδεδ τσαδ: απαᾶ 
τολεη ἐλεν λαά ὅγοῖΐοη ἰΐ μρ, ἰλον ζεέ ἀἶπι ἄἀοισπ ἰλγοιρὴ ἐλ6 ἐἰϊηρ, ιοϊὰ λὶς οοιοῖ, ἕῃο 
ἐᾷς πιὶάδί δε .0γ8 εκ. ΓΘ ταβπποὺ ἴῃ πίον ἢ ἀἀάγοβδοα (6 ρδγα γυὶς 8. 31}}} 
ΤΊΟΤ ΒίγΙΚίπρ. «6818 Ὀερὰῃ τε μ (86 την ββίοη οὐ ἈΪ8 βἰη8 (τ ςοἢ ἀἰὰ ποὺ βθθῖὶ (ὸ 
Ὀ6 ἴδε οβ]θοῦ οὗὨ 1Π6 πη 8 ρου 06} τὶ μουῦ βαγίπρ δηγυμίησ οὗ ῖ8 πλϑδάγ, τὶν ἢ 
Ὑγ 1 Ὦ ὈΟΐΒ Βα δπὰ δῖ8 βυρρογίθγβ πσῦθ ὙΠῸΪῪ αθδοίθα. οεδι δοοίηρ ἐλεὶγ γαϊ, 
δαϊέλ πὸ ἐλ6 δἰολ Οὗ ἰλ6 μαΐδῳ, ϑόοπ, ὃθ οὗ βοοά στον, ἐὰν δ'η5 δὲ ογρίσοη ἰλεο. Βι 
ἑλεγε τῦόγὸ οογίαϊπ, ΟΥ̓ Ιλ ϑογίδοθ απᾶ Ῥλαγίδεεδδ εἰπῳ ἰλέγο; ἀπά, τϑαδοπῖπρ ἐπ ἰλεὶν 
λεαγἕδ, λον δαϊά ιοϊἐλίπ ἰλοπιδεῖσεα, Τλὲδ πιαη δίωδρλοπιείθ. ΤΙνδ δοογοῖ δοσυϑαίίοη οὗ 
ὈΙΆΒΡ οι, οἡ ἴπ6 ρᾶτί οὗ [86 βουῖθε8 δηὰ ῬΒΑσΊβθθα, ργονθβ {πδὺ ὕΠ6Ὺ μ8ἃ πο ἰά68 
ΟΥ̓ ΔῺΥ δυσὶ τπϊηρ Ὀοίοσγα ἰμ6 ουθηῖ : 9 6518, δίνουν τορ  γῖης ἴο {86 τοδϑοηΐηρβ ἴῃ ὑμοὶγ 
᾿δαγῖϑ, σομηϑηοα {86 πδη ἰο ἴδἰκα ἊΡ 18 οουοῖὶ δηᾶ νῶϊ, Απα ἹΜΜΕΡΙΑΤΕΙΥ λα 
γῸδ6 ἀρ δείοτο ίλεπι αἰ, ἀπά ἑυοὶ τῷ ἰλε δεά τιολέγϑοπ ὧθ ἴαν, ἀπά ἀδρατίεα ἰο λὲδ οἱση 
λοιιδε ρἰογ νης ΟαΟοα. Το πυδαύθα ὨδίΏΓΟ οΥ̓͂ (815 πιγβοϊα οχίογι οα {Π6 δάμῖγα- 
του οἱ 411} χῖο Ὀ6.1614 10, δηὰ ὑΠ6Υ δχεϊδι πιο, ἢ πϑῦον' ϑαιὺ ἐΐ οπ ἰλὶα ζαδλίοκ. 

4. 16 (ἢ6 πιΐγϑο 68 οὗἁὨ “658 Ὑ6ΓΘ δοίβ οὐ Ὀθῃθνοΐθησα δηᾶ δοτηραβδίοῃ, {Π 6, 
δ΄ (86 βᾶπη6 (ἰπ|6, ϑουυβθα ο ΘΟΏΥΘΥ διῖ8 ᾿πϑίσυ οηδ5 ἰ 8 (6 σταδίοσ πιοδηΐηρ δπὰ 
αΠἸἰση γ. : 

Το ονογίαγη πο ΚΟ ΙΟΩΝ ἔυδίεγοα ὈΥ [1836 πΟΙΙΟΠΒ οὗἉ τα ρίοη, βισεηριμβοποὰ ὈΥ ἀρθ, 
Δα βαπούϊοηρθα Ὁγ [86 Θχδηρ]6 ΟὗὨ ῬΟΥΒΟΠΒ ἰη δυϊβοτῦὶγ, δηἀ ο δυϊδδιια6 σοοα ΡΓΙῈ- 
οἶρ! 685 ἴῃ ὑμεῖν ρίδοθ, πιβὺ Β6 8 τηδίίεσ οὗ ρτοδὲ ἀβιϊοδου, Ὧπα ν1}} αἰτγδγ8 τοαυΐγα ἴῃ 6 
τηοϑῦ ὙἹρΌΓΟΙΙΒ Ἔχ οη8. ΤῊΪΒ τὰ8 {86 στοδὲ οὈ]θοὺ ΟΥ [88 Ῥδγβθ]68 οὗἉ «6808 : ἰΐ 
ΔΒ 8 ΡΓΪΠΟΙΡΆ] ΟὈ]θοῦ οὗἁ ἈΪ8 σβοὶθ ταϊπἰβύγγ, δηά, 8 ᾿πβηϊία ῥσορυ θΥ, οηἰογοὰ 
ἴηΐο [ὶ8. τηΐγδοϊθβ. 6 ῥσο)υά!οοβ οὗὨ ὑπ6 96 ν)ν)}8 δραϊηϑὺ [18 ῬΟύβοῦ, διῃοηρ ΟΥΠΟΡ 
τϊῃρβ, πχδ6 ᾿ῦ ΠΟΟΟΒΒΑΓΎ ὑδαΐ 6 βου ὑγοσῖκ σαὶ οϑ. ὙΏΘΥΘ ΘΓ 8180 ργϑ) υἀϊοθθ 
80 ΘΕΡΙγ σοοϊοα ἴῃ {μ6 πιΐϊπαβ οὗ ὑμ6 68, (δὶ Ὡ0 βόνγοῦ 1668 (δὴ ὑπδὶ οὗ τοί γϑο] 68 
οου] 4 Βρροβοά ἴο σοπιδδὺ ὑπθπὶ τ] ἢ ΠΥ ῬΓΟΌΔΌΣΠΟΥ οὗἁὨ δυςοθβθ, δπὰ αραϊηδὲ 
σῇ ὨἸοῖἢ τὸ Βηα ραγιου ΑΓ τα ΐγ 6168 Ορροβοα Ἴπεὶ σΔἰδμ  [168 ΔΓ ΔΙ Τα γ8 [ῃ6 ΟΗΒΡΥ Ως; 
ΟΥ̓ οΥ̓Πλ68 15 056 ρῥγαιά σα πο [86 ἀσργανθα Ὡδίυγθ οὗ πῆδῃ 18 θυ ἴ00 ὑσοῃθ ἴοὸ 
᾿ηυΐρσα; δηὰ [86 “6 ν)8, ἴῃ {Π6 ἐπη6 οὗὨ ΟὨγῖδί, Το σα στο ] Ὁπάοῦ [86 ΡΟΥΘ οὗἁ {{πὶ8 
Ῥγοὐυαϊοθ. Υα ἃσὸ 0], ἴῃ {16 ρζΌΒρ6] [βίο συ, οὐ βδοιηβ ἯΒῸ σᾶπιο ἴο 6808 ὉΠῸΘΡ 
1.195 ᾿Ἰηἤυσησα, (6]]Π ρ΄ ἷπλ ΟΥ̓ οογίδϊη (ἀ8]|86818, οϑα Ὀϊ]οοὰ Ῥ᾿]αῖθ μιδὰ τωϊηρ δὰ 
τ (ΠΟ ἿΥ ββοσἤοοβ (Κα χὶϊ!. 1.) ; δηᾶ, οἡ (δμαὺ οσοδβίοη, Β6 Ἔχροβοᾶ [88 ἀβῆρον 
Δα Ἀρϑυτ ΠΥ οὗὨ [86 ΟΥΓΟΓ ὈΥ ἃ ρμἰδίῃ 1] υδύγαϊίοπ. Οὐ οοσδβίοῃ οὐ βϑοίπρ' ἃ τὥδῃ 
το δα Ὀδοη Ὀογῃ ὈΠπά, [86 ἀἰβοῖ 168 οὗ 768ι18 [811 ἰηῦο {Π6 Βδπ16 τιϊβέδίκα, δῃὰ αδλοα 
λίπε, Ῥζλο αἱἰὰ δἕπ, ἰλὶδ πιαπ οὐ ἀἰδ ραγεπίς, ἐλαΐ ὧδ τοὰΣ δογπ δἰϊπα (Φοἢη ἰχ. 1,2.) 
“76 8118, ἰπ 8 πιοιηρηΐ, βοϊνοα τμ6 ἀΙ ΠΟΙ], ὈΥ φίνίηρ Βπλ {86 υ86 οὗὨ δἷ8 δἰσῃί. Ηθ8 
ἅϊα 80 πιιϊπουὶ σοίηρ ουἵ οἵ ιἷ8 ΟΥ̓ ἸΠΔΓΥ οουγ86. ΜγδΟΪ68 τ ΣῈ ἃ ραγὺ οὗ εἴ8 ὙΟΥΚ, 
δια ᾿ΐ8 ΘΟΠιραβϑίου αἰ νγαγ8 Ὀγοιιρ θα πῃ ; Ὀυΐ ὑμ6 οσοεϑίοη ο8]16α [ῸΓ 8 Θχίσδου- 
Αἰ ΠΑΡ ἰπίογροβιϊίοη, δη {86 τπιϊγδουϊουθ σογΟΘ γᾺ5 {π6 τηοβῦ οοοίυδὶ εἰ μερίαν 
ἘΣ ἴογοὶπρ' Δ 8δΟΟ688 [0 μοϑγίβ ἰδπορᾶ ὈΥ ῥγοῤι ἀΐοθ δϑαίπβὲ [86 δοσαπιοῃ ἔδο ἰπρβ οὗ 
ὈΣΏΔΉΪΥ. ᾿ 
Τλε ΦΟΝΈΕΝ ΟΡ ΟΙΥΙΝΟ ΘΙΟΗΤ Τὸ ΤΗΕ ΜΑΝ ΤῊΟ ΗΛῸ ΒΕΕΝ ΒΟῈΝ ΒΙ:ΙΝΌ, γοϊαίεα 

ἐπ ἐλδ πίπίλ ολαρέεν ῳΓ ἐλὲ Οοερεῖ 0 ϑολπ, ἰδ οπιθ οὐ {86 πιοδὲ 11] υδύγουβ πιΐγδο 168 
ἩΤΟυσΗῦ ὈῪ ΟἸτῖβί, ου δοοουηΐ οὗὨ {π6 τοϊποϊαπὶ Ὀαὺ αἰδύϊπος ὑθβ. πο Ύ ἴο 18 ΓΤ ΑΙ ΠΥ, 
ὙΓΒΙΟἷ 88 σίνθη ὉΥ ἴμ6 6 γ8, δ οΥ (μον Πβα ἀο0η6 Ἔν ΘΓῪ (δίπα ἴῃ ὑΒεῖν βρόντον (Βοῦρα 
ΜΠ Ποὺ θιι6ς 688) ἴο ἀἰβοονυοῦ, 1 ΡΟΒΒ10]6, ΒΥ οἰγουταδβίδηοθ ἩΒ1Ο οου]ὰ ἤλγθ 6Θῃ- 
8016 {μ6ηλ ἰο αασβίϊοῃ οὐ ἀθὴν [Ὁ. 

ΑΒ 1818 πιῖγαοϊβ δ8 Ὀθθῃ {86 βυ ] θοῦ οὗὨ ρΑΤΕΪΟΌΪΑΓ οαν}] Ὀγ Εουδβδοδυ, ου {86 στουπὰ 
[δαὶ {Βογα 18. ἃ σταδδίϊοῃ ἴῃ ἰδ  ΒΙΟΝ ἀοο8 ποὺ βυϊῦ τη ἃ Βα ρογπμδίυσαὶ ὀρογδίοη ΟΥ̓ 
ταΐγβοϊα (ἔνο οὗ ψβοθο ομαγδοῦθιβ ΟΡ οὐ μογῖδ ἀγὸ ἱπδέαπίαπειξῳ ἴπ 118 ρου σγάδποο, δηὰ 
; ΟἹ ϑεοοπά οαλι8646); δα 88 ἴδ6 οδν]]} οὗὨἩἁ {μαὶ οἰοαυοηΐ Ὀυὺ δεἀποίϊνε δηα 

᾿ Ὅγ, Βγον πη ΠὨεΐοησο οἵ Βονοαϊοὰ οι σίοη, ΡΡ. 225, 226. 



234 ΤΊ,.ε ϊταοῖες τεϊαίοα ἐπ ἐλ διυγίρξιγεε, 

Ἰἰοδπεϊουβ ἰηδοὶ πὰ8 Ὀδθ δἀορίοα, πιιδοαΐ δοκπονιοᾶρτηρηξ, ὈῪ ἰαΐοτ ὀρρόδβοτβ οὗ 
τονοϊδιίου, ᾿ὑ ἀθιηδηάβ 8 ἀϊεξίποῖ οχδιη δι ίοη. 

Τακίηρ ἰὉ ἔοΣ ρστδηϊοα (μδὺ 0π6 ΓΟΔάΟΣ 648 ρεγαϑοα (Π6 Ὠδγταῖλνο ἴῃ αὐυσβίΐοη, (ἢ 6 
ΒΟΌΪ6 βαρ οἷ Ἷγ οὗἨ πδιοῖ, ὑοσοῖβοσ τὴ [05 οἰγουιπλδίδη 18} γ. δὰ {86 πδίυγαὶ δηὰ 
στδρ εὶς ἀο Ἰποδίϊοπβ οὗὈ ἴπ6 τι οὐϊκίηρ οὗ 86 Βυμηδῃ ᾿οαγῦ, ΓΘ 41} 80 ἸΏΔΗΥ Ῥγοοίβ οἵ 
186 ογοα Ὁ ΠΠΥ δ νογϑοῖυ οὗὨ (86 ὙΓΙΘΓ, -- γ6 ῥτοοθοα ἴο ΟΥ̓͂Σ ΒΟΠῚ6 ΤΟΙ ΔΙΪ 8 Οἢ 
{815 τυῖγδ6 16. 

[1.1 Ιῃ 186 ΡΙΚΘΤ ρΐαςθ, (Βθη, [86 τηδῃ οἢ τΟπὶ [Ὁ Μγγ88 ρογίοσιμ θα μΔα ποῦ Ὀδοοῖλο 
ὈΙπὰ ὈΥ͂ ΔΩΥ͂ δοοϊἀοπὶ ὑπαὶ δἀπιϊίδ οἵ τοϊϊοῖ. 176 τοαϑ οοεγίαἰπῖν δοτη δἰϊπά. Α] τ’βὸ 
Κηθῦν Β}πὶ Ψ6ΓῸ ὙΠ ΪΓΠΟΒΒΘδ ΟὗὨ [Ὁ ; δῃᾷ 6 δα ὈΘΟΟΙῺΒ ΥΘΡΥ͂ Ἔν Κποόνῃ ὈΥ δἰ Ὡς 
δῃᾶ Ὀερρίηρ οἱ ὑ86 ρυ]ῖς τοδά. Η8 ̓ ἰμαῤελ αι 88 ὙΘΟ Β8)4}} δὔουναγὰβ ἤᾶνα ΟΟΟΑΒΊΟἢ 
ἴο ἴδ ποίι!ςο, ΔΠγτηθα (Π6 δ8π|6 ἴο ἴπ6 ῬΒΔΥΙΒ668, ἐπουρἢ ὑπο γ ἀγοδαρα ΠΟΙΣ ἀ18- 
Ῥἰθαθιγο, δηὰ αἀἰὰ ποὺ οᾶγα ἰο ἀσίδηα ἃ τηΐγβοϊθ, [86 δια οὗἨ τ οἷ πιθῃ 1} ΡΟΤΟΡ 
ὝΟΓΟ ἀσδίσοιϑ, 17 ΡΟΒβδι0]6, ἴο ἜΠΡΙΣΕΣ 

1.1 ΘΕΟΘΟΝΌΚΥ, [86 πλδη ἀἰα ηοὶ δβὶς ἰο Ὀ6 τοϑίογϑα ἰὸ 18 βίρῃιξ 88 δοπιθ οἴ βου Β 
ἀϊά, το μα δοοϊἀ θη! Ὀδοοιὰα ὈΠ1πᾶὰ. 'ΓμυΒβ, ἔΒ6 γα τσᾶβ ὨῸ ΣΌΟΤῃ [ὉΓ βαρ] οἷο Οἢ 
ἢΐθ ραγ. Απὰ Ψοβυβ Οδγσ δῦ, αἰἴἵδσ βανίῃρ βθηῦ δῖπι ἴο (88 Ρο0] οὗ ϑ΄Ιοδπι, ἀϊὰ ποῦ 
ταὶί ἔὸσ 18 σοίασῃ ἴο γοοοῖνα {Π6 σΊΟΣΥ οὗ βυοΐ ἃ ταϊγϑδοὶα ; 80 ὑπδὲ ὑμ6 ὈΠΠπα πηδη, οα 
γοοοϊνιης βισηῦ, ἀϊὰ ποὺ Κπονν σοὺ [86 ΡΘσβοῖ γγ88 {μὰ Πα οσυγοα Πΐπ, ΟΥ νυ ΕΠ ΒΟΣ ἢΘ 
᾿ιδὰ ρΌΠ8. πμοῖο γΓ85 ὑπ ΓΟ ΓΘ ΠΟ ΡΟΒΒ1 ΠΥ οὗὨ ΘΟ] ϑῖοι ἴῃ {86 ὑγδηβδοίίοη. 

[1.1 ΤΉΙΕΡΚΥ, [86 νοσῪ αυοβίϊοπ Ῥσοροβθα ὈΥ {86 πο τὰ ὙΠΟ οσοεδβίοποᾶ 
1116 τλῖγϑο]6, 18 ἃ ὑσοοῦ ὑμδὺ {86 τηδη᾿8 ὉΠ ΠΏ 688 γ788 ἔγοιη 818 ὈΙΓῸΝ ἢ Ὀὰΐ {8:6 ΒΏΒΎΟΓ, 
ἃ8Β ΜἯῸΟ ὨΔΥΘ πεν κα Ἰηπγαύοα, νγγαβ 80 ᾿ἰ0116 σΟὨΟΥΤΩ8]6 ἴο (θῖν Ὠοϊΐοηβ, οὐ ὕο {μοϑ8 
οὗἩἨ 16 ὅδονγβ, ὑ6ῖν ΘΟὨ ΘΙ ρΡΟΓΑΓΊΘΒ, ὑμὺ 1Ὁ 18 ἱπηροβ81 016 ὑμαΐῦ 10 οου] ἃ οΥὐον ἤᾶνθ 6ῃἢ- 
ἰογοά {μοῖν πιϊηά8, 1 Ἰμογ μδὰ ποὺ μοαγὰ ἰὖ ἔγοιῃ μἷβ 108. 4688, 'ῃ Ηἰ8 γορίγ, ἀϊὰ 
ποῖ αὐϊγθαία (μ6 λώπε ει πὶ οὗ 186 ὈΠΙΠὰ τδῃ ἴο ἃ ραγίϊσυ αγ ργονιἄάθηςο, θυ 
δαἀοά, {μαὲ 10 νγᾶϑ [Ὁγ (86 φίοτγ οὗ μἰ8 ΕΔΙΒΟΣ, 80 δβοηὺ Εἴτα, δῃ ἃ αἶ80 ἴο τωϑη ἶδδῦ 
ἷ8 τογκϑ, (δαὶ {8 τη8} Θὰ ἴοι ὈΙπὰ, ἴῃ ογάου ἰοὸ Ὀ6 ουγοά. ὙΠΟ δΥῸ βρόοκθ 
18 Ὁ Ἐογ, Ἰοὲ ᾿ὺ Ὀ6 οὐδβογψεά, (μαὺ ΟἸγίδι ἀϊὰ ποὶ ϑρθὰκ ἐδ8 αὐἴον ἰἢι6 ϑυσοσθβϑ, Ὀαῦ 
Θχροθοὰ δϊπηβοὶ Υ ἰο Ὀ6 οοπίχδαϊοϊοα (Δοοογάϊηρ ἴο {86 ορίΐοη οὗ τη6ῃ} ὈΥ Ἠΐπὶ, γγ0, 
ἢ 58γ8, Βαὰ βοηΐ ἴηι, τ πθ 6 ἀδοϊατοα 86 ἑαϊαγο ῥτγοοῦ οὗ 5 πιϊβδβίοῃ. 

ἴν.} [π (86 ΡΟΟΞΤΉ Ρ͵]δοθ, σοηβί ον ἐμ τηοάθ ϑπιρ] ογοα [ὉΓ ρινίησ {ΠΗ τηδῃ βιρδὺ ; 
86 ἰαθουτοὰ ὑπᾶϑῦ δὴ ἱποῦγβὈ]α Ὀ]άμθββ. ΒΘ ορδοίϊν οὗ {86 ογγϑβίδ! πο ΒΌΠΙΟῸΓ, 
Μ Ποῖ 18. ο8]16ἃ 6 οαἑαγαοί, ἀπὰ {πῸ πηροτγίδοῦ ΟΣ ρου οάϊοαὶ ρμέία βέγόπα, τι ἈἸο ἢ ἀο068 
ποῦ ΠΟΙ ἀσρτίγα οὗἁ βσῃΐ, ΟΥ ΟἿΪΥῪ δῦ οογίϑιη ὐπηθ8, ΑσῈ πιδ ααΐθ8 οὔ [86 δγβθ δα 
ἴῺ Β0Π16 8868 δΔαπϊῖ ΟΥ̓ ἃ οὐὑτ6, τῇ] ἀσροητδ ροὴ ἃ ΨΑΡΊΘΟΥ ΟΥἁὨἁ ρΓΘΟΔα 018, ᾿ΓΘ- 
Ῥδζγδίίομδ, δηἃ σοπηθά!θβ, ὑμαὺ (ἶ ϑυοςοδβί.}}) ἰαΐκα οἴἴἶδοῦ ΟὨ]Υ στ εἰπιθ, δὰ πὶ τηοϑῦ 
68868 ὙΕΓΥ͂ Πππρογίθοι ιγ. Βυΐὺ ΠΟ ῬὈΓΘΟΔΌΟΠΒ ΟΥ ὈΓΘΡΕΓΑΙΙΟΏΒ τ ΔΙΘΥΟΓ ΓΘ ΘΠ." 
Ῥἰογφὰ ἴῃ ἐδ6 ουγα οὗὨ (86 πῃ Ὀοση ὈΪπὰ. ὙΒουρ ἃ οαΐαγδοῖ τπᾺῪ Ὀ6 τοάἀυορα, Οὗ 
80 δοοίἀδηΐδ] ΟΣ ρουϊοαϊοαὶ σας ΒΕΓΘὨΔ ΤΏΔῪ Ὀ6 Οουγρα, ἃ ἐοέαὶ ὉΠ πάπιο88, τυ ἤθη ἰην- 
ἰογαία δηὰ ἔγοταη (δ6 Ὀἱϊγίἢ, ἰ8β ἱπσυγαδίΦΘ. ὅθ 48 Ὀδθθὴ {86 ργουαϊθηΐ ορϊῃίοη ἴῃ 
ΘΥΘΙΥ δδ6. Ατίβίοι]!α ᾿ (βοτὰ γγθ 4υοῦθ ΟὨΪῪ 8.88 Ὑ 0688 ο (88 ΒΘ η(]τθηΐβ οὗ ἢἿ8 
οὐ ὑϊπ|6}) ἀθοίατεβ ὑμδὺ ἰῦ 18 ἐπιροδδίδίθ ΥὉΓ οπὸ δογη δἰϊπα ἰο γϑοεῖσε δίρλί. ΤῊΘ 
“26 ν85 δα οα (8158 σα ἢ 88 ἃ ῬΣΙΏΟΙΡΙ6 ρΘΠΘΓΑΙΥ Κπότ. οϑίποο ἐΐλθ τοογϊὰ δεραπ, 
ΠΟῪ βαἰά, ἐξ τοα8 ποῦον' ἀδαγα ἰξλαξ απῷ πιαπ οροποα ἐδδ ἐνγο8 ΟΥ̓ ὁπ6 τοῖο τοαδ δογη δέϊπια. 
(δοδη ἰχ. 82.) Μεαϊΐοβϑὶ πιϑῃ ἴῃ τηοάθσῃ ἰἰτηθ8 (10 18. 6 1 πον) ἀγὰ οὗἁἩ [86 βϑπὴθ 
ορϊπίοη ; διὰ ἰηδβάθ! ν ὭΘΥΟΣ σου ῥγοάποθ δὴ θχδηιρὶο οὗ ὉΠ πάη 653, αὐδοίιο απ 
οομέϊπιιοα ὕΓγοπι ἐλ δίγίλ, ταῦ νγὰϑ ουγοα ὈΥ ὑπ6 αϑδιβίδῃοθ οὔ ατί. δοἢ Ὀσίηρ {86 
οἰγουπηβίϑης68 οΟὗἉ 1818 πηδῃ  Β 6886, τγ88 1Ὁ Πα[ΌΓ8] (0 ἸΠΒΕΙΩΘ {πῶ ΟἾΔ Ραΐ οἡ Ϊ8 ογϑᾶ 
Βδου]ὰ γοβύοσθ τὴ ἰὸ βισὺ Ὁ Οὐ] ΔΗΥ͂ οπ6 να γα βυο δὴ Ὄχρϑαϊθπί, 8ὸ 
ἐπι ρΓΟΌΔΌΪΘ, 80 ΘΟὨ ΓΆΓΣΥ 0 (86 εἴἴδοῦ ἀθβίτθα, 80 ὑσοροῦ ἴον αοδέγουψίπρ ἴδε βσμῦ, ἴέ 
ἔδι6 ΡΟΊΤῸΓ δηὰ υγδάοπι οὗ 6808 ΟἸμγδὺ δὰ ποῖ διιρίογοϑὰ ἰῦ, απ ἱπιρατίθὰ {86 γεαυΐ- 
δἰῦα νἱγίυθ ἰο 1023 Μογϑονογ, ἰβ 1Ὁ Πκοὶγ (Πδὺ ἃ Ῥοσβοὴ σψὮο δὰ Ὀδοη Ῥοτη Ὀ] 14, 
δὰ δὰ οοππηποα 80 ἤτοι ἢΪ8 ὈΓΡΒ ἴο τμδημοοῦ, ἐξουϊὰ 80 Θαδβὶϊν οσϑαϊῦ νμδὺ “6508 
βαϊὰ ἰο πἴπι ; ἰμδὺ Βα βῃου]ὰ ΟΌΘΥ Βίπι 80 Ῥαμποίμυα! νυ ; (μαῦ Βα βἰιου]ὰ Ἔδχροβα Βἰιηβοὶ 
ἴο ΡυΌ]Ϊο τἰάϊοα θα, ὈΥ σΑΥτγίηρ [86 ΟἸΑΥ͂ Ομ. 18 6γ68, δῃ σδιιδίπρ' ἰτηβ6 }  ἰο Ὀ6 ο0Π- 

1 ΟἸνοὰ ΌΥ Οδϑδαυῦοη οὐ Φόδι ἰχ. }. (Ογτῖο. βδοσ. ἴοαλ. Υἱΐ, ρασὶ 112. Ρ. 187.) Οδοσ 
68 ΠῸΠ} δηοίθηϊ οἰδδβὶς δ ΠΟΥΒ ἀσὸ δἀἀπςοὰ Ὀγ ὟΥ οἰδιοΐῃ, οἡ Φοδη ἰχ. 1. Νον. Τοβί. 

γο!. ἱ. Ρ. 902. : 
3 ἘῸσ (6 ΓΟΔΒΟῚ ὙὯΠΥ “96808 ΟἾχίΒὲ Θ Ρ]ογοα [86 τρθδῃδ δο αἷά, ἰο χσίνο [8 τηδῃ βί ζἢϊ, 

866 Ρ.219. δερτγὰ, 
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ἀυοίεὰ ἰο {86 ροοΐ οὗἁ διϊοδιη, νεῖν {86 Πορα8 οὗ Ὀδΐπρ τοβίογοα ἰο ἢἷ5 ἰνιιὶ Ὁ 18 ποῖ: 
ΒΟ} ἃ ἀΟΟΙ ΠΟΥ ὑγι]γ δϑίοη βεϊης ὃ Απὰ ἢν σου] ΔΩΥ βις ὑδπΐπσ 6 ἱπιδσίποα οα 
μιῖ8 ραγί Ὀϑίοσθ ἰδ Παρρθῃρα ὃ 

[ν.1 ΦΆΤ ΚΥ, ὑδ6 τηΐγϑοὶο γ88 ρου Ὀγηιθα ἴῃ {π6 ρ]]ο βϑἰγθοῦ, απ ἴῃ [86 ργθδθῆοθ 
οὗ ΤΒΗΥ͂ ΡΘΥΒΟΏΒ, δη γχ88 ἱπητη θα βίο] ν εξ ]οοίεα ἴο {86 ϑἰγοἰοϑὲ βογυϊηγ (μαὲ οδῃ 
Ὑ76}} θ6 οοποείνοά, [ τὸ μβδὰ μϑαγὰ οἵ δβυιςβ ἃ βηῖγϑιϊθ, τ βου ποῦ Βαανα ρίνθηῃ 
οΥγϑαϊῦ ἴο 80 βυγρυίβίησ 8ἃ σοϊδιίου, {1} πὸ δὰ τηχυϊτοα ΝὮΟ (86 ΤΠλλη γῦ88 ΟἹ τ οτα ἴὲ 
ὙΓΔ8 δ8᾽]1ὰ ἴ0 ἤδνα Ὀθδὴ στοῦ ἘΜ ΒΟΙΒοΣ, τὴ ἔδοῖ, 6 αὰ Ὀδθθη Βθόσῃ ὈΪϊϊηὰ 9 
ΛΥΒΟΙΒΟΣ πα δοίιδ!ν ντδ8 ὉΠ ηἀ αὐ (86 {ϊπ|6 θη “9}6808 τηοὶ πα Ὁ Απὰ πδοῖδον ἱὲ 
δνογσαγβ ρρὸ τμδῦ 88 ΓΘΆΪΥ τγᾶ8 ουγοὰ ἢ Α} {Π686 ἰῃηαχυϊγῖοβ τὸ δῃου]Ἱὰ οοσ- 
ΦΆΙΠΪΥ Βᾶνθ ταϑθ Οὐγβαῖνθα, Οὐ μάνα Ὀ6θη ν06}] ἱπέογιμοα {μαὺ {867 δὰ Ὀδθη τηδᾶθ 
ὈΥ ογϑαϊὶ ρθορίο, Ὀείοτθ τ που]Ἱὰ παν Ὀο]]!θυθὰ {86 τηΐγαοϊθ Απὰ 1 τοθ που]. 
ἢλλγϑ τηδ6 ἴδ686 ἱπαυΐγῖθβ, οδὴ ᾿ΐ ΓΘΑΒΟΏΔΌΪΥ Ὀ6 βυρροβοᾶ ἰῃαὺ [Β6Υ ποτα ποῦ πηδὰ8 
Ὀγ (δΒοβα Ὑἢο ]νοὰ αζ ἐλαΐ ἐΐπια οὐ ἰδῇ πον ὑγοῦ ὰ αν δἀπιεθα ἐμαὶ τοπάογία] 
Ἰδοῦ Οἡ δδβίν ουϊάθηοα ἴμβδῃ τ πουϊὰ ἤανα ἀοπθῦ Νον πὸ Κπον (δαὶ ἐμ 688 ὙὉΥῪ 
Ἰῃπαυΐϊγῖα8 τσογα τοδα ὉΥ 116 Θογίθεβ δηὰ Ῥμαγίβθαβ, δηὰ ἐδυιϊπαίθα ἴῃ (Ὰ]} ῥτοοῖ. 
ἼΏΘΥ βοηῦ ῸΓ ἷ8 ραγοπίβ, ἡ βὸ ἀθοϊαγοὰ ἐμαῦ ὑποῖγ ϑὸπ τσᾶβ θόγῃ ὈΪ πᾶ. Ηδ νγὰϑ 
ΒΙμλΒ6 1 ἱπξοστοραῖθα, (μτοδίθηθά τι ἢ Θχοοιαπλιηϊοδίίομ, δὰ αἱ υἰπλαίοἰ γ οτδὲ ουΐ οὗ 
{π6 ΘΥΘΘΡΌΡΕΘ ; δηὰ, δέεσ δχϑιϊπίηρ {16 αν ἰο 186 Βοίίοιω, ἴπ6 ἐγ οὗἩ τῃ68 
μαῖα 88 ΘδίΔὈ] 156 ἀ Ὀογοηὰ [π6 ρΟ881 1} } οὗἩ οοπ γαάίοιίοη. Οὐ 186 ὁη6 5146 
Βογθ δρρθασβ ποίδίπρ Ὀαὺ ραβδίου δῃηὰ οϑ πλὴν ; ὁπ 1Π8 οἶμον, ποιβίηρ θὺΐ τιμαὶ ἰδ 
δ᾽ Πρ 16, ΒΊΠοΘ 6, Θομογθηΐ, ἀπά ἰη ΠῚ (Ὁ Υ βυγραβϑίησ (86 ον 768 ουϑΥ δὰ πηδ]ῖοα οὗἁ 
186 ῬΒΑΓίϑθθα, πϊοϑα αἰπιοβὶ οογῖδ ΟὨΪΥ σοπἀογοὰ {86 γα τηογα ονϊάθυΐϊ, δμὰ 
δ’ ΠΡΟ ἸΒΕῚ ὑθδβιϊ ΟΩΥ Ἡ ΒΙΟΒ (Π6Υ πουἹὰ μᾶνα ρα] πχοϑιθα ἔγομι ἰξ, 1 1 Βαὰ Ὀδθῃ 
Ῥοαδί 16. 
Τα τοδβοηΐηρ οὗ (Π6 τηδη ὙὯῸ γγᾶ8 ουγοὰ 8 ὉΠΔΠΒΉΓΟΓΔΌΪΘ --- 76 ἀποιο ἐλαί Οοά 

λεαγοίδ ποί εἴπηθῦ 8 -- δἴησο ἐλε ὡογία δεραῃπ τσαϑ τ ποὲ πραγ ἰλαὲ ἀπν πιαπ οροπεα ἐλδ 
ἐψδς φΓ οπθ ἰλαΐ ιραϑ δογη ὑἱϊπά. 1} ἐπὶ πιαπὶ Ἰ06 78 ποὲ 9 αὐ, ἀξ οοιμά ἀο ποίλίπρ. 
(ὅοβα ἰχ. 8] ---88.}! 

ὅ. ΕΒ υδΙν τϑιμδυκϑῦ]θ τ } (ἢ Ὀγθοθαϊηρ' ΤΊ ΓΆΟΪε '8 ἐλαέ τογοις λέ αἱ «ϑεγιιδαίδηι ὃν 
ἕλε ἀροδίΐε ἢ εἰον' ἐπ οοταραπ ιυἱίλ Ψοῦη, ὁπ ἃ Μὰν 7ῊῸΟ ΒΑΡ ΒΒΕΝ ΑΜΒ ἘΒΟΝ Η18 
Βιβτα ; διιὰ 8] ἢ τγ88 βυ )]εο θα ἴο ἃ 5 Π} 118} ΤΊ ΦΌΓΟΙ ΒΟΡΌ ΙΗΥ. 

ΤΠΘ δοσουηΐ 18 σίνϑῃ ἴῃ (ἰπ6 ὑμιγὰ ομαρίεσ οὗ [06 Αοἱβ οὗ ἴδε ΑΡροβί]οβ, νεῖ ὅσου 
ΧΩΔΥΪς οὗἩἨ νου Ο Ὑ πὰ σοηυΐϊμθηθβθ. ΑἹ] 86 οἰΓουπλβίϑηοθϑ ΔΓῸ 80 οοπηῃροϊοα ἴορθ- 
(δον, δῃηὰ 80 ἱπβθραγδῦϊε,---ἰμ 6 ὈΪδοθ, {116 {1π|6, δηἃ {ἢ 8 Ρ6σβοηβ, 8}} οοστοβροηὰ ἴοβθ- 
1μὸῦ 1} δυο ὀχδοίῃαδθ, ὑμπαὺ γὸ ολπηοῦ δά πιϊῦ ἃ ραγῦ πὶϊβουῦ Ὀσϊηρ ογορα ἴο 
δοκπονίοάρο (6 ψν 0]6. [Ι͂η (818 τηΐγδοὶθ, [86 Το δὲ Μ1]} [8 Κα Ὠοίϊοο, --- 

1.7 ΜΦἜΊΚΘΥ, οὔ ᾽186 νυβιμοιτι οΥ ἐλε ἰαπιο πιαπ᾿ ς ρέγδοη απὰ σὐπαϊοη. 
6 δὰ Ὀοοὴ ᾿δηῖο ἔγομπι [18 Ὀἱγίἢ, δη ἃ γγ88 ἴ θη ΤΟΥ γοατθ οἷα. Ηδ τγϑϑ, ᾿ροσο- 

ΟΥ̓ΟΓ, γὺὰ}} Κπονῇ ἴο 411 (86 ἱπηδοϊδηῖ8 οὗὁὨ “ΘΓ ϑα θτη, μανὶηρ 66 σατο ἀδὶ]γ ἴο 
ἐδαὺ χαΐδ οὗ 86 ἐδιαρὶθ Ἡ]}1ο ν᾽ 88 πηοδῦ ἰγεᾳαθηιθα ἴο γεοαῖνα 48. ΤΏ6 ἔτ6 οὗἐδ6 
(Δ) πίθη 186 Τὴ] 788 ρου οττηθα νγὰ8 ὑμδὲ οὐὁἨ ρ]1. Ῥσαυοσ, τβθῃ ἴῃ 6 Θυθαϊηρ' 
ΒΔΟΥΙΗ͂ΘΘ τγ88 οἴτγοα, τβθὴ ἴπογ6 τγᾶϑ (δ 6 στοαῦσϑι ΠΌΡΟΣ ΟὗἨ ῬΘΥΒΟΏΒ ῥγεϑϑηΐ, ψ80 
ΓΘ 8586} 0]6ἀ ἔγοτα ἀἰδσοηῖ μαζὶ οὐ (86 οἸ(γ. 

1..1 ΘΕΘΟΝΌΓΥ, οὗ ἰλὸ ΜΑΝΝΕΒ ἐπ υυλίοὐ ἐλό πιϊγαοῖίθ τας ιυγομρλί. 
ὑ νῦλ8 ἱπείαπίαπεοιδ, διὰ ντὰ8 80 ρογίδοῦ, ἐπα {86 Ἰδτηθ τηδη σου] ποῖ ΟὨΪΥ πΑῖκ, 

Ὀαι βίοοά δηὰ Ἰδαρεοὰ [ῸΣ Ἶογ, Ὑγ 8116 Β6 ὑγαϊδοὰ (οά, πὰ ἰοοβοαὰ δἷβΒ στα ἀθ ἴοὸ 
Ῥδιοῦ δῃὰ Ψοδη. 

[1.1 ΤΉΙΚΌΔΥ, οὗἩ ἴδια ΒΈΥΕΒΕ ἘΧΑΜΙΝΑΤΊΟΝ τολίοὐ (λό ἐγαπδασίοη ππιαοτγισθηί. 
Βοιὴ (86 τῶδῃ σὰ δὰ Ὀδθη Βοαϊθὰ, δῃὰ {8:6 δροβί!θβ, ᾶγα ἀσασρϑαὰ Ὀδίοσα [86 ἐγὶ- 

Ὀυμπαὶ οὗἁἉ {Π6 δοο]οϑἰαβιϊσαὶ τυ]οσ8. ΤΏΘΥ 8.6 πηοϑῦ οἰ Ο86}Υ ἱπίοστοραιθα τεβροοϊίησ {86 
ἴδοι. ὙΠΘΥ δδβϑοσί (86 τα! γ οὗ [86 πιΐγϑο]6 ἢ 86 ἀδοίατα τμαῦ [Ὁ τγν88 ἴῃ 16 ἤδη οὗ 
«6808 οΥ̓Ναζαγοίῃ τδὲ [86 πιδὴ γγ88 πηδάδ ὙΠ 06 --- οὗ (μδὺ “6868 ψβοπι [Π 086 ΓΌΪΟΥΒ 
Βδὰ ογυοϊβοά. ΝΥαὶ ἀϊδβοονοτῖθθ ἀο ἴπ6 ἙὨΒοΥ ῥγὶοδὶβ τη Κὸ ἢ ΤΠ6 ΔΡΟΒΙΪΟΒ 8Γ6 ἰπ 
ἐδοῖν μδπὰδ. ΤΘ ᾿θδη πο Βαα Ὀθθη ἰβπια ἰδ μι] 286] δίαπάϊηρ Ὁγ. ἼΏΘΥ δ. νοϑίρα 
αι (111 Ῥονγαῦ, 88 πιαρίβίγαίοβ, ἴο ἴμκα οορπίβδηοθ οὗ [86 πιαίΐθυ. [Γ {Πογθ ὈΘ 
ἀφοοὶς, 1 τηυϑὶ θα ἀοίροίοα,. Βυὺ πὸ ἀϊβοούθῦυ ἰ8 τῃ868; δῃὰ ἱπηπιθα δ ο Υ αἴογ- 
ψᾶτ8 να ἱδποιιδβαηὰ 96 }18 ἃγθ οοῃγυοσίθα, δῃὰ δαργασθ [86 ἀΟΒρ6ὶ ἰἢ σοπβΘαΌΘΏ66 

" ΟἸδραγοᾶο᾽ Β Οοποίἀεσϑίομβ οὐ (τ Μίγδοϊῖοδ οἵ [80 αοθρεὶ, μαζὶ 11. εἶ, 4. ὅ8.60 αἷβο 
Ὧγ. Βτιονγη οίδηςο οὗ ἘΕονεϊδίοη, ὈΡ. 242---246 



286 Τῆὴε Μ|ὶιγαοῖος τοϊαέεα ἵπ ἐδ ϑογίρζιγο, 

οὔστμαὶ {Π6 7 Παᾷ βθϑθὴ ρογίοτιηθα, δηᾷ ἴῃ ἃ οα88 ὙΠ ΠΟΓΟ ἴδ ὙΓ88 ΤΩΟΓΆΪῪ ἱπιρο 551} 9 
1δαύ ὑΠ6 } Βῃου]ὰ μΒαυθ Ὀδθῃ ἀδοοϊνοά, β 

Βα ϑιάθβ {Π6 τηΐσγϑοὶοβ γοϊαϊθα ἴῃ (06 ουτα οὗὨ αἴβθαβθβ, (6 γ6 ἀὺὸ {ἢγ66 
ΤΟΙΠΔΓΚΑΌΪΘ ΘΧΘΙΏρ] 68 τοοογάθα ὈΥ (86 δυδῃρθ δίβ, ἴῃ πιο « 6δι18 
ΟὨ γῖδῖ σαϊβοᾶ {86 ςἐδλά ἴο [ἴδ ; νἱΖ. {π6 ἀδυρσμίον οὗ «αἰγυδ, ἃ ΓΌΪΟΣ οὗ 
1π6 618} Βγπαρόριιθ, {Π6 βοῃ οὗ ἃ ψΊ ον δ Ναΐη, δῃὰ 1,δΖασιβ, {Π6 
Ὀτγοίμον οὗ Μαγίμα δῃᾷ Μαῦγ. ΗΟ ἸΏΔΠΥ Θχϑρ 68 οὗὨ [Π6 βατηθ Κιπὰ 
οσσυχΤοα ἀυγίηρ Β18 ρασβομδὶ ταἸ ἰβί συ 18 ποῖ σοἰαίϑα ; ἰμουρῆ, ἔγοτα ἢ18 
ΤλΟΒαδρῸ ἴ0 Φομη (Μδί. χὶ. δ.), 10 1ἴ8 ργόθδῦῖο ὑμαῦ ἴμθγθ ΤΌΘ οἴμαῦ 
Ἰηβίδῃοοβ Βυΐ {Π686 σοῦ {Π6 ονδηρθ ϊδίβ πᾶν τϑοοσάθα ΜΈΓΘ 
οΟΥΔΙ ΠΥ ποῦ (6 Ἰοαδύ βυυ  ΚἸηρ᾽ ΟΥ ᾿πιροχγίδηϊ. 

6. Το ΒΑΙΒΙΝα ΟΥ ΤῊΕ ὨΑΌΘΗΤΕΒ ΟΥ ΘΦ9ΑΙΒυὺυ5 Τὸ [ΡῈ ἐῸ γεοουγ ρα ὃν ἰΐγοεα 
ἐᾷ ἐλὸ ευαηρεοῖίείς (Μαϊῖϊ. ἰχ. 18---26.; ΜεΙκ ν. 22----48. : [0.Κα νἱ]]!. 4] ---ὅ6.), απᾶ 
ἐλδ οἱγουπιδίαποοα γοϊαίοα ὃν ἑΐλοπι αγὸ ἵπ αἰπιοδέ δυο ροϊπὲ ὁταοίίῳ ἐλε δαηιδ. 

αἴγιβ Δρρ! 68 ὑο ΟἸτῖβί, ἴῃ 16 πιϊάβί. οἵ 8 ρτϑαῦ τη υἹταἀθ οὗ ρθορ]6. Ῥγοβιίγαιϊηρ, 
ἩΪπΙ86 1 αὐ μὰ ἔδοῖ, δαῖτ Ὀοβουρί ἷπὶ ὕο σοΙη6 ὕο Ϊ8 ἤουδΒ6 8η4 [168] Π]8 ἀδυρσύον, 
ὙΠῸ γ͵» δὖ {116 1αϑὺ Ἔχίγθγ. «68 [ἰϑἰαηθα ἴο 8 τοαιοβὺ, Δηἃ ΟἹ 18 ὙΔΥ ΓΔΒ 
ΤΟ] ον Ὁγ ὑμ6 τηυϊ τα 6. Α πιΐσδοὶο οὗ ἃ ἀἰογθηΐ Κἰπὰ ψγ͵δ8 ρουίοσιηθα δ {μπδῦ 
τηοτηθηΐ ΤΩΣ 811 {μ6 ὑῃγβθθ δυὐδῃρθ 88 βανθ οοππθοίθα ᾿ξ τε δῖβ ργόρταδθ ἰο {88 
πουδβα οὔ αἰγα8), ὉΥ [86 ᾿πδίαηίδηθουβ Ου͵6 οὗ δῃ ἱπνοίογδίθ ἀΐβθαβθ, ἢ ἃ Ῥ ΒΟ. ὙΠῸ 
ΟὨΪΥ͂ ΒΘΟΓΟΟΥ τουοδοα {86 Ποηχ οὗὨ μἷ8 σαγτηδηΐ ; ἃ οἰγουτηδίδησοςο σι ]Οἢ τϑηδογοὰ {86 
ΤΩΪΓΔΟ]6 80 πη οἷ [Π6 ΠΊΟΓΘ 8 8076 οὐ οΥὗὨ ΟὈδογυδίοι. (0 [86 τι] ἰδ τ ἤθη ἐπ 6 ῬΌγβοη 
ὙΠῸ νγυὰ8 μραϊθὰ νγῶϑ ρυ Ὀ]Π1ΟἷΥ αποδιϊοηοα οἢ ψὶιαΐ 816 δα ἀοῃ6. 

Αὐ (86 β8π|6 ἰηβίϑδηϊ “4 Γ8 γγὴ8 ἱπέοσιηθα ὈΥ δὶ8Β βοσυδηΐβ {μπδῦ 118 ἀΔΌρΡἬ ΟΣ γᾶ δ 
ἀοδά, ἴῃ ογάδν ἴο Ῥγδυθηΐ ἰΐπὶ ἔγοσα {Ἀγ ΠΣ ἱπιροτίαπίηρ οὖν Γ,οτὰ, τ μο86 ΥἹϑὶῦ ἰο 89 
Βουδβα ἔθου [Π6η οομβίἀογθα 88 σοι ΥΘΙΥ ΠΗΘΟΘΒΒΑΓῪ δηἃ ι.86]688.: ΟὟ [,οτὰ, 
ΔΎΔΓΘ ΟΥ̓ (818 τηοββασο, δῃησουγαροα “ΑΓΒ ποὺ Πδίδηἀϊπρ [0 ΤΟΙΥ ὁ Εἷπι, δηἃ τοηῦ 
βίδα ἶγ οα ἰουαγ 8 ̓ἷ8 ἤου86, τ ἢ ἴλ6 πχα υἱὰἀθ οὐλοπαϊηρ Εἰ... Α1] 186 συδίοπηδ 
δηἃ ΠΟΙΒῪ ἰαπιοη δίίοηβ ον (86 ἀοδὰ ΜΈΓ αἰγοδν Ὀορυῃ ; δηα ον [ωογὰ ἑουπὰ κ᾽ 
ἨΘΟΘΒΘΑΓΎ, [ῸὉΓ [16 αυϊοῦ οὗἉὨΪ 6 ἔΆΓΑΙΥ, ἰο τολονθ εἶθ ΤΟΌΣΏΘΙΒ, ὙΠῸ τγοηΐ ΤΌΤ 1} 
Ῥγοραγοὰ ἴο αἰϊθβὲ ἰο 6 ρθορὶβ τιν ποῦ {86 ΘοΥίδ ΠΥ οὗἉ [μ6 ἀδδίῃ, δοσ βαυΐηρ μοαγὰ 
Ὑ10ἢ ΒΟΟΤΉ αὶ [Π6ν δομδίογρα 88 ἃ ἀου δὲ οἢ [86 δυ}]οῦ, ἀπὰ πμδὲὶ οὐν Ἰωογὰ ἰῃ- 
ἰδηαοὰ 848 8Δῃ 1πὐϊπιαίζοη οὐὁἨ ὑπ 6 πη] ἃ 8 ἱπητηθάϊδία σοϑίογαϊοη ἰο 16. Ῥαυϊεηρ ἰδ όπὶ 
ἤονο διηοῦρ (86 ταυυϊα 6, 6 τοϊαἰ πο τ ἢ δἷτα (86 ΔΊ Π6Υ δηὰ πποίμοσ οὔ (86 ἀοδὰ 
γουηρ᾽ ποσλϑῃ, ἀμ {ΠΓ66 ΟΥ̓ [18 ἀἰ8οῖ 0168 ; ἃ βυηοομΐ ΠΌΤΟΥ [0 τ ϊπ688 δηα χοΪδῦθ 
τΠ:6 ΟἸΤΟυ τ Βίϑῃ 668 ΟΥ̓ ΠΕΡ Γοδβίοσαιοη. [π {6 Ὁ ῬΥΘΒΘΠΟΘ “ ΘΓ Βρ͵ τ] διὰ δρβίη,᾽" δὲ 
ΟΌΡ Ἰρογα 8 οοπηαπα, Τα οἴἴἶδβοῦ τγᾶ8 ἰῃβίΔὉΥ ῥσοάυορα ὈΥ ΐ8 ταὶ σ ΠΥ ποσὰ: 
δηὰ ν͵ὰϑ νουϊβοά ἰὸ {16 οοηνίοιίοη οὗἁ ΘνοσῪ ἱπαϊνί δ), τὺ ΒΑῊ ΠΟΙ ἱπηπιοαϊαίο! Υ 
τοοοϊνιηρ Τ0ο0α, 88 ἃ ΡοΙβοὴ ἴῃ 186 [}} ροβδβοββίοῃ οὗ 16 δηὰ ἤθα! . Τῇ ονοπὶ νγὰ8 
ἀὑπαογβίοοά ὈΥ (Π6 τιθΟ]6 τυ] υἄδ; δηᾶὰ (ῃ6 ουδηρο δὲ Μααν τοϊαθβ, “ (μα 
ἦπ6 λπια ἱμογοοῦ ποηΐ δυγολα {βχουρδμοιιῦ 4}} {π6 δα." (Μαίί. ἰχ. 26.) Τ)6 ρούϑοῃ 
ἴπ ἩΒΟΒ6 ζἈΠλγ {18 ΓΑΙΓ8616 τγᾶ8 ἀοη6 νγ88 δι ΗΠ] οἰ ΘΏΕΥ ἀϊδύϊηρυ βο, 85 8 συ ]οῦ οὗ 
186 Ἐγμαβόριιο, ἴο ΤΟΠ6Γ ΒΌΟΝ ἃ ΓΟ ΥΚΔΌΪ6 ουθηῦ ἃ δυ ]θοὺ οΟὗὨἨ ζαῆογαὶ δἰϊοπίίοη ; 
δηὰ ὑπουρἢ 411} 086 ΟἰΓουμηδίβη 68 ἴῃ (Π6 παγγαίνα ἢν {86 δβρϑοὺ οὗ {π6 πιοβῖ 
πδίυγΑ] πα υποχοροοίοα Τσουγτοποθβ, νοι σου]ὰ ποῖον αν Ὁ σοι δἰ ποα ὈΥ 
Ὠυτηδη σΟΠ Δ ΠΟ6. ΠΟΣ φῦλα ἐλιὰ ὈΥ δΒυϊηδη ἔογοδῖρ, ΠΟ οἰτουτηβίδηοα 088 Ὑδηῦ- 
ἱησ, οἰἴμ 6. ἴο δβοουίδιη {86 Τϑϑ  "γ οὗἁἨ [86 πηΐγαο δ, οὐ, τε ποῦ ΔΩΥ Δρραγοηῦ οβίθη(ϑ- 
ΤἸΟἢ ΟΥ' ἀδδῖση, ἰο ψῖνα 10 [88 τηοδῦ ἀπαποδβιϊοηδ 8 Ὁ] οἰ ἐγ ἢ 

7. Τὸ ἐλε οἰγομπιδίαποοα 07 ἐλα ΒΛΑΙΒΙΝα ΟΥ ΤῊἙΒ ΝΥρΟΝ 5 50Ν ΣΈΟΜ ΤῊΒ ΌΕΔΑΡ, 
ατ Ναὶν ([0Κ6 Υἱῖ. 1]---]δ.), τυὰ λαῦο αἰγοαάψ λαὰ οσοαδίοη ἰο ΤΕΥ, αδ ἐἰϊιδίταϊϊπρ' 

δ ΜαιῖδονΒ παιταῖῖνο τιὶρῃὺ Βανὸ 16 ἃ τι ἴο αν βιρροθοᾶ μοῦ ἰὸ ἕδνο Ῥθοη ἀθδὰ σμοπ 
Ψδαῖΐττιϑ ἄγβι δ ἀγοβϑοὰ οὖσ [ψοτὰ, ἰῇ ἰδ σογο ποῖ οὐνίουβ [δ8ῖ, οχα ἰἰπρ᾽ Βον ΓΑ] εἰγουτηθίδηςσϑα, 
ὙΠΪΟἢ ΔΥῸ τηθηϊοηθα ὈΥ͂ 16 ΟἾΟΣ ονδηρο] 8ῖ8, μ6 Ὀορ ίΏ8 ἢΪ8 το δι οἢ δὲ (ἢ 6 τἶτὴθ νυν θα [86 
ΔΈ ΒΟΥ Κη [Πδὲ 880 νγἷϑ ἀθϑδά, δηὰ ρίδοθδ ἐδ οἰσουμπιδίδηοοδ ἰῃ ἷδ πδσταιίνο δῆοσ ἱμδὶ 
ὯΠη6. 

βίον Η, Μ. Ὑ Ἰ νοο 5 Ὀἰϑοοῦγδοθ οἡ [86 Ψονίδη δηὰ ΟἸ γί δείασι ἘονεἸδίΐοηβ, Ρῃ. 416-- 
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ἐλε δοπσυοΐεποε ο εει Ολνιεί.ῖ Τὴ δααϊιϊοπ ἴο ὑπ 6 οὈδογνδίίομδ Δ] αἀθα ἰο, τ ἸΏΔΥ 
ποῖϊοο (86 ΟἸΓΟΌΣΤΩΘΟΔΠΟΘΒ ὉΠῸΘΣ ὙΓΒΙΟὮ (815 τιῖγϑοῖθ 88 Ροσ Ὀστηθά. 

Ομ νϊδὲ νγὰ5 δσουηϊηρ ἔγοπι Οδροσηδῦμι, τ ΒΘ γα δ6 δὰ μοαϊοα 86 δβογυδηΐ οὐ (86 οδϑῃ- 
τατίοη. Οἱ ΔρΡιοδοβίηρ {16 μαΐα οὗὨ [16 οἰἵγ, Ἀ6 τηοὶ (86 “ΠΘΓΑΪ ρῥτοοαδείοη. Τῃ6 
ξδοὶ οἵ [86 γουηρ τλλπ 5 ἀοαίδ, (ΒΟΓΘΙΌΓΟ, γν88 ᾿Ἰπα ρα Δ Ὁ] 6. “ Τῆς ν]ἀονγθα τοῖον 
οἵ δὴ οἹΪγ δοὴ σψουἹὰ ποὺ Ὀ6 ῥγϑοϊρ ἰδίθ 'ῃ Ῥοσίοστοϊηρ μ686 τ ἰ ΠΟ ΒΟΥ τἰ68 : [86 

τοοῖίβ οὗ ἀδθαῖῃ ᾿ϑσδὲ ἤανα ὈΘΘη βδαΐυ 3διἰϑίδοίογῃ, Ὀθίοσγο 8816 πα ωξλοα ἴο ΡΔῪ {μΐ8 
μαι ἀοθὺ οἵ Ῥαγϑηΐδὶ θηάθγη 688." ΤΏ ἰοπιῦ ΒΒ ὈγΓΘραγθ, δῃα ἃ ΘΟμβι ΓΘ Ὁ Ϊ6 
ὩὨΌΔΌΘΡ ΟΥ̓ ΒΡ ὑΟὙΠΒΠΊΘη ὙΓ6ΓΘ δοοοιαρϑηγίηρ ἴΠ6 πίαονγοα τοῦμοῦ {πὶ 6, Ὀοβί 68 
δ πὰ] ἰτυἀθ οὗὨ ΡΟΥΒΟΏΒ Ὑ00 ἬΟΤΟ [ὉΠ] ον «6508 οἢ ἷβ ἯΔΥ ἴγοτι Οδρογηδυ. 1ὲ 
Ὑ85 ᾿ἸΡΟδδΙὉ]6 ἰμδὺ ΔΏΥ ταΐγϑοΐθ οουὰ δνα ὈΘΘη ρογίοστηθα ὑη 6 οἰγουπιβίαποορβ οὗ 
στοδίον ΡῈ] οἰ Υ, ΟΥ ἸΏοΥα ἰπϑίθη θη θοῦβὶγ, οὐ θογο {86 ἔδοῖίβ γοϊδίθα ΟΣΘ ΤΏΟΓΘ 
ΘΑΒῪ ἰο0 6 ἀοιοοίαά, [Ὁ ἔποτΘ Βαὰ ὈΘθη ΔΗΥ δβαβρίςοϊοη οὗ ἔγαυὰ οὐ ἀδοοὶ ; δβρϑοὶδὶ)} 
ὙΠ ΠΘῺ ὁ ΚΗΟΥ ὑπδῦ {Π|6 Τυπιοῦγ οΟὗἁ {818 τηΐγϑο]8 ὙΥ 88 ἀρμιρλ κίεν τοδά {μγουρ δ} 
{π6 δἀὐισοηῦ σου ΠΎ. 6965ι8 οαπι απή ἰομολοά ἐλε δέον, οὐ Ἡιϊοῦδ [86 ΘΟΥΡΒ6 νγ788 
Ἰδιὰ δεοοογάϊηρ' ἴο ἴπ6 δυδίοπι οὗ {πὲ ρα δη ἃ ΘΟ ΠΙΓΥ, ἢ ἃ πιδηι]6 ἰμσοόσσῃ ονοῦ ἰ ; 
απ ἰλεν ἰλαὶ δαγε ἀΐηι εἰοοΐ δ(:}. Απα ὧς φραϊάώ, ὕοιπρ πιαπ, 1 δαν υπἰπίο λει, Ατίρ ] 
Απά ἂε ἐλαὲ τσας ἀδαά δαἱ ὡ» απὰ δεραη ἰο δρεαΐ; απά ἦε αοἰϊυονγοα ἀΐπιὶ (ὁ λἰβ πιοίλον. 
ΑΑπὰ ἰλενὸ σαπι α δα; οκ αἱἷϊ ; ἐλον σίονυβεα Οοα, ξαψίηρ, Α στοαί ργορλοέ λαδ 
γίβδη τρ ἀπιοπρ ὑθ, απὰ Οαοα λαίλ υἱείϊοα Αἰς μεορίδ. ΤΆ τωπιοι 97 Αΐπι τοεπὶ ζυγὰ 
ἀἀγσι ἀκ αἱ! ἡμάςφα, απὰ ἐἰλγουσλοιι ἰλε τερίοπ γοιημί αδοιμ. (ἴώακα Υἱὶ. 14---17.) 

8. 7λε ἈΕΒΟΒΒΒΟΤΙΟΝ ΟΡ ᾿ΑΖΑΒῸΒ ἐδ γείαίεά (Φομη χὶ.) πιο πιϊπιιίοεῖψ ἰλαπ 
εἰδλον οΥ ἐλε ἔσο ρμγεοοαϊηρ᾽ πεϊγαοῖΐεε, ἀκα ὕγοπι ἐλ ρατίουϊαγὶίῳ 977 ἐλα οἱγουπιδίαποοα 
τεϊαίεα, ἐΐ αοχιῖγες αὐάιδοπαὶ ἱπίετεδέ ἀπά ρεῤίἐϊοϊίῳ. 

[1.1 ὙΥΆΙ6 9 βὰ8 ντ88 Ὀαγοπᾶ ΔΦοτάδπ, ἴῃ Ῥόγεθὰ (Β μον Β6 μα ροΠ6, 8 ρεγβθου- 
εἰοῃ Ὀοΐηρ ταϊβθα ὈΥ {ὑπ 61:78). [Π|6 8:ϑίεγβ οὗ [ϑζϑτ8 δοηῦ δ Ἔχργοβδ ἴο ἢ!πὶ, ΠῚ 
(18 πη θ8ΆρΌ, --- ζογά, ἀδ τολοπιὶ ἕλοι ἰουοεί ἐξ δἰοσλ. ΑΥΟΥ ΒΘατγίπρ [}}8 ᾿ης6] }ΠΠσόποο, 
Β6 Τυπλαϊπθα ἵπο (ἈΥ8 ἸΟΏΟΙ ἰῃ [86 δ616 ὈΪδοθ, ἀπὰ (μὴ βαϊὰ ἴο 818 ἀϊβοῖρὶθβ, 1.6έ 
1:8 γοίαγη ἵπίο ὕμώφα; Ζαζαγμδ ἰδ ἀδαά. ἦμεν ιρλεη δεδις σάπια ἵπίο Βείλαπψ, ἢδ 
ουπά ἰλαί Ζαζαγια λαά δδδη ἴῈ ἰδλε ργαῦε 70 ἄανε αἰγεαάν. (ΦΔοῖη χὶ. 6, 7. 17.) 
Τι ’8 ἴο Ὀ6 οὐβοσυϑὰ {π8ὶ τἢ1]6 ἣθ ταῦ ἴῃ Ῥογεβα ἢθ βαϊ]α ἴο ἢ 8 Δροβί]οβ, ΖαζΖαγις ἴδ 
αεαά : 80 ἰμδὺ 9683 ποῖον ἀϊὰ ποῦ οουἹᾶ ἰϑαγη ον ἰοηρ [αΖατυδ δα Ὀδϑη ἰη 186 

νο ἤτοπι [ῃ6 (δβ( ΠΠἸΟΏΥ Οὗ Οη6 οὗ [18 δἰδίθσβ.υ ΤῺΘ ἀθίδυ αἰ8δὸ οὐ (86 ᾿οΟυΓΏΘΥ 
γοῦι (4}1166 ἰο Βοίβδηγ, πηυδὺ Ὡοὺ ὍΘ ονγθυ]οοκοὰ, ΒΥ ἰδμαὺ ἀθῖδυ {86 τιΐγαοϊθ Ὀ6- 
ΘΑΠῚ6 ΤΟΥ ὈΥϊΐ, δπὰ 8 ὑγα τ ἀπ σϑδ! ΠΥ τηογα ἀοιοσιηϊηοα, 

[1.1 Τὴ Φοδηδ οὗὨ ἴ᾽ ΠιΓΏΒἢ68 ΔΠΟΙΠΟΡ Οἰγουπιδίδποθ Οχ γοιλ οὶ ἈΥΟΌΓΣΘΌΪΟ [ὉΓ 
Ῥγοχηούηρ [6 δδ)θ οῃ. [Ὁ ντδϑ ποῖ ἰα!ὰ ἴῃ « γΌδδί θη, ποτα ἴἢ6 τηϊηᾶβ οὗ πῆθα 
τηὶρηῦ Ὀ6 ϑΒυρροβοά ἰο Ὀδ Βο]ὰ ἴῃ δ'Ν6, οὕ Ὀἱδββοὰ ὈΥ ῬΟΎΤΘΓ, γΒΟΣΘ [ἢ 6 Τα ΓΔ 016 τηϊσϊ 
6 οδβαγρϑὰ στ} οβίθηϊαιυη, δῃα ἩΘΓῈ ρουβοῦδὶ ργο) υἀΐο68 τ σα ὑγπρμδηῖ. ΝΟΥ 
Δ ἰῷ Ἰαϊὰ ἴῃ ἃ ἀσβοτί, τῆοσο ἴμότὸ ταϊραῦ Ὀ6 δυδριςοίοη οὗὨ ἀδοοίί, Ὀαὺ δὲ [86 ἀϊδίδῃηοθ 
οὗ ΟἿΪΥ ὑπνὸ δῇοτσγὶ τὰ }]65 ἔγοτῃ “9 συ δα! θη. 
Το ῥγεοίδ ἐπι οἵ ΟὨ τ δι᾽ β αττίναὶ δὲ Βϑίμδην ἴθ ἃ οἰγοιμιβίβηοα {πῶῦ τησδὺ Ὀ6 

υἱοποα ἴῃ 86 βαπη6 σὲ. Ηἰ5 οοπηΐηρ᾽ 80 Ἰαῦβ ἀδθδβίσογβ 81} Βυβρί ΟΙ0Ώ8 οὗἨὨ ΔΩ δβϑοσγοῖ 
οοηοογί. 10 ράγνα ᾿ὶβ δῃθιηΐθθ 80 ΟΡροΥυ ΠΏ οὗ οὐδογνυΐηρ [6 τ 1016 ὑγαηβδοίίοῃ : 
88 ἴἶϊ6 βοδϑοῦ νγ88, οὗ 411} οἴβογβ, {86 Πἰἰοβὺ ἴὼγ βπάϊηρ δοσθβδ ὑὸ {Ποὶν πηϊηβ. Β 
1118 (ἶπηθ, {86 5ἰβίουβ οὗ 1 ζαῦυβ ΤΟΥ͂Θ ΤΘΟΘΙ γ] ἢ 6 ΘΟὨδΒΟϊΪδίουυ υἱδὶίϑ οὗ {π6ὶν 
πο οΌΓΒ δηὰ ἔποπα :--- απῃ 977 ἐλ ὕεῦθ λα σοι ἰο Μίαγίλα απὰ αν, ἰο 
οοτηοτέ ἰλθηε σοποεγηΐηρ ἰλεὶν ὕγοίλογ. «650 ἘὨΪΓ.86] εἰ δόντι ηϑῷ δηᾶ τΐηρὶοθ τὴ 1 ἢ 
186 ἙΟΠΊΡΔΩΥ 88 8 ΓΠΟΌΓΠΘΡ δηὰ ἔγϊοηᾶ. θη “6808, ὑΠΟΓΕΙΌΓΟ, δα [Π6 «ον 8 8180 
πιρορίαρ, Μ00 δὰ [Ὁ] νὰ Μαγγ ουΐ οὗὨ ὑπ Βουδβα, 6 ργοαποῶ ἴπ ἐρὶγὶἑ απα τραϑ 
ἐγ . Ηδ νπδ8 ὕπ᾽ Π0 ποοοδϑίγ οὗ δδοιηρ {Π|6 ΔρΡῬΘΙγΆΠΟΘ Οἱ ΒΟΙΤΟΥ͂,, [ὉΓ 86 
ἴο!υ ἰὰ --οεσμϑ Ἰοορί; δπιὰ 186 τϑϑ ἐγ Ὀο᾿ἢ οὗὨ ἷ8 βγπιρδῖ Σ ἈΠ ΒΟΥΤῸΝ ἀἰά ποὲ [8]} 
ἴο τηᾶῖκα δΐτα δὴ οὐ͵δοὶ οὗ τοραγά. 7λεη δαϊά ἰδ ὕειος, Βρλοιά λοιο δὲ ἰοσεα ἢὶΐπι. 
ΕνΘΓΥ τμΐηρ οοπουστοα ἴο οχοὶΐα ὀχρθοίδίζοι δῃηα βουα την ἔγουα 86 τη] 106 ΟΥ̓ Βοπη8 
οὗ (86 Φὸνὦ τῆ σψο γα Ὀγοβοηῦ, ὙΔΙΟΒ οδυβοὰ (θῖ ἰο 1ηδϑίμυδία ἃ ἀοίδοεϊ ἴῃ (86 
ῬΟΥΤΘΙ ΟΥ̓ ροΟάπο88 οὗ “6858. ---- ϑόπιθ οὗ ἰλεπι δαϊά, Οουϊά ποὲ ἰλὶδ πιαπ, ιολὶοἢ ορενεὰ 
ἕλε ουεδ 97 (λό δἰϊπά, λαῦο σαπμδοα ἐλαὲ ουδη λὲς τιαὴ ελοιϊά Ἠοΐ λαυε αἰεα ἢ 

[1.1 ΑΥὐ ἰρηρτὰ {Β6 Ὺ διτῖνϑ δὖ [86 σταᾶνθὺ. 7έ τσαϑ α σαϑε; απ α δίοπο ἴαψ ὩροῊ τ, 
γν ΠΟ “6808 σομιηϑηἀ6α ἴο Ὀ6 τοιηογνθώ, ἔῸΓ ἢ δχογίθα ἢ8 τωϊγδοῦϊουδ ρον ΘΓ ΟἿΪΥ 
ἴῃ σΆ868 ὙὮΘΓΟ δοοοη οδυ868 ΘΓ ἰηδάραυδῖθ. ΤὨ18 δίοπμθ τηϊσῃΐ Ὀς Γοιπονϑὰ ὈΥ͂ 

' ΚκΚ606 Ὁ. 394. ει μγὰ. 
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16 Βαπὰ οΥὗὨἨ πδὴ : ἱβογοίοσε Φ6βὺβ ογάογοα 1 ἴο Ὀ6 τοιιουοᾶ. ΤὨϊδ8 οἰγουϊηδίδποα 
ψου]ά οχοῖο {π6 στοδίονς δἰὐθηϊίομ, 88 (86 οὈὐθοϊίοη [δ 0 ΌὉῪῚ Μαγίβδ ἴο {86 ἐχθουϊίοη 
ΟΥ̓͂ (μ18 οοτητηδηά (νογ. 89.) τηοϑὺ ον θη γ βμονβ ὑπαὶ ἀσαίι δὰ ἐποιδιίαδέῳ ἴα η 
Ῥἶδοο ; δηὰ ἔγοιῃ [Π6 {πιὸ ἢ6 δὰ Ὀδο Ὀυγὶθᾶ, οβρϑοίϑγ πάθος (86 ἱπῆθθπος οὗ δὸ 
ΔΓ 8 ΟἰἸπηδίο, 1ὖ 15 οαγίϑ! ἢ ὑμαῦ {Π|086 ΟμΒΏρΡΘΒ οἱ ποτ! ΠΥ τοῦϑῦ πανα ραβϑοᾶ Ὡροη 
186 ἔγαιμβ ἴο τ ἰοῦ 886 4]υἀρ. Νὸο Βυπιδῃ πλθ8η8, Ββοσόνοσ, οουἹὰ Γαὶβο [8 ΖΑΓΙΊΒ : 
9685, ἰΒογϑίοσο, ἱπίθσροβθα δἷ8 μι γβου]ουβ ΡΟΥΘΥ ; δπὰ δῇ 8. Ββοσῦ ὑγϑυθι, 8 ΊΟ ἢ 
ὙΔΒ ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ ἰηϊο παρ ΤΣ {δα βροοίβίογθ, Ὺἀδ ογέθα ιοϊϊλ α ἰομά υοΐσο, ζαζατγαΣ, 
οὐπιθ ζυγὰ Δ Απαᾶ ἂ6 ἐδλαΐ ιρσα8 ἀοαα σαπι ζογίδ, Ὀουηὰ λαπὰ ἀπά 70οΐὲ το ρταῦα 
οἷοίλοα.1 Ὑπαὶ 411 ῥγοβοηΐ ταῖς αν ἴπ6 {]168ὲ οοπνίοἰΐοη οὗἩ (Π6 γϑα]ν οὗὨ [δς 
ΤαγοΪ6 ἩΒΙΟΒ δα ἰδυ8 ὈΘθὰ πτουρθῦ, 6808 οομμδηοα ἔμοηι ἴο ἔοοδε ἀΐπι απαᾶ 
ἰοὲ λΐπι ρο. 

[ἰν.1 ΤῊ τοὐξι68868 οὗ {818 τλῖγϑοὶα ἃτο {ΠΚϑυσῖβα ἐ0 Ὀ6΄ Θοπβίἀεσθᾶ. ὙΒουρἧ Βομιθ 
οὗ {ΠἸο86 ψο Βαα σοπιο ἴο πιουγ Ὑἱ [186 αἰβίοσβ οὐ [3 Ζασὰβ τ γο {86 ἔγιθῃ 8 οὗ 
Ομιγῖβὲ δηὰ δῖ8 δροβί]θβ, [86 δυδῃρθ! 081} ὨΔΥΤΘΟνΘ ἸΠΙΌΣΙΩΒ υ8 (μαῦ ΟΥΠΘΥΒ ὝΓΓΘ ποΐ 
τιον ἴο ΟὨγίβε δηὰ ͵8 οθροὶ. Μδϑηγ οὗ ἰδποβο, Βοσγουθῦ, μανὶηρ πε ὑπο 880 {6 
τρδηδδοίίοη, θα] ΙΘνθὰ οἡ μἷπὶ; δαὶ οἴδοῦα, τὴ Το γα οὺ Ὑ]]Πηρ᾽ ἰο 6 18 ἀἰδοῖρ 68, 
1πουρἢ (Π6Υ ἐοαπα 1ξ ᾿ρΟΒ810 16 ὑο ταὐϑοῦ οὐ [0 ἀθῦυ {δ6 τηΐγβοὶα ίοι Βαὰ Ὀθθῃ 
πτουμαῦ, τη ΤΟΙΣ ῬὯΥ ἰο {π6 ῬΒδγίβοοϑ δηὰ ἰοϊὰ ἰμθπὶ τιμαὶ Ψ9686ὺ8 δα ἄοηθ,. 
Τρ6 ῬΒΑυβθο8 {8 οιλβοῖνοθ οουἹὰ ποῦ οοπίγδαϊοῦ {π6 τηΐγϑοὶθ, ἰΒβουρἢ ΠΟΥ Τ6ΓΘ 
ἱπίασοϑιθὰ ᾿η ἀοηγίηρ ἴθ. Α οουμοῖ! οὗὁὨ (86 ομϊοῖ ῥυὶθθίβ δηὰ ἘΒαυ 8668 Ῥ͵ὼ8 60ῃ- 
νοεηρᾶ, ΤΉΘΥ ἀἰὰ γϑηΐαγα ἴο δχϑηληθ [86 τηΐγ 8016, 85 ἐμ6 Ὺ μιὰ ἀοῃθ ἴῃ μα σαβα οὗ 
ἐδ τἸη8δὴ ὙΠῸ μδὰ Ὀδοὴ Ὀογῃ ὈΪΪ πὰ. Τα οοηῃδίἀογδίίοη οὐ [ἄζαγυβ δηὰ οὗ [ιἷ8 βἰδίδυβ, 
ὙΠῸ ὝΘΓΙΟ Ποῦ ΤΟ ὈΘΓΒΟΏΒ,--- [ἢ6 ΠΌΘΟΣ ΟΥ̓ [86 τ ῖξζμοββοβ, ὙΠῸ ὙΟΥΘ 8180 ῬΘΣΒΟῚΒ 
οὗ ἀϊδυποϊίοη, δηἃ τῶο δὰ Α]1ςὰ Φεγυϑαϊίοια 1} (6 πον αὐ ὑποὶγ τοι ζη, --- δκὰ 
186 ἴὉὉ8Ὁ οὗ δϑάϊπρ ἃ {ὈΣῚΒΟΣ ἄσρτθο οὗ ονϊάθῃοθ [0 ἃ πιίγϑοϊβ ὙΒΙοΒ {Π6 Ὶ ΜΟΣΘ 
ἀοαίγουθ ΟΥ̓ ΒΌΡΡΓΘΒΒΙ ΠΝ, --- 411 (8686 οἰχουϊηδϑίδηοοϑ δυρτασηίοα (μοὶ ἱπαϊχπαδίίοη 
Ἀσαϊηϑί 9 68118, ἀπ ᾿ἀοίοστηϊηθα {μθηὶ [0 Ραῦ τι ἴο ἀδαῦβ, δπὰ ὑππ8 ὑθγ δία ΒΒ 
ταῖγδοὶθβ. ΤΉΘΥ βαϊὰ, Ἐγλαέ (0 τοῦ, 70. ἰλὶϑ πιαπ ἀυίὰλ πιαην πιϊγαοίεα. ἢ 17 τῦὸ ἰδὲ 
λίπι ἱλιι αἴοπο, αἷξ πιθη τοὶϊ! δοϊσοο οπ ἀξΐπι: απὰ ἐλε Ποπιαπδ ιοἱϊὶ σοπιθ απ ἰακδ ατοαν 
δοιὰ οὐ ρμίασο απὰ παξίοη. 

ΠΥ δὴν δάάϊομαὶ ουϊάθμοθ τ γα Ἰυδηϊηρ ἰὼ δοηῆτγτῃ {18 τηΐγϑοῖθ, Ὁ παρ ῦ 6 
δορὰ (παῖ, αἰἴον π6 τοϑυτυθοίίοη οὐἔἁἩ 1 μἈΖαγιβ, ἀπα δἰχ ἀλγβ Ὀδίογ {16 ῬΆΒΒΟΥΘΙ, 
“6508 οδϑηθ 0 Βεοίμδην, σοῦ Β6 δυρροα 1} 1, ΑΖαγυ8, ἀπα 8 βιβίουβ; δῃὰ γιμολ 
»Ῥεορῖθ 9. ἐλ6 «ειυ8 ἔποιν ἰλαὲ ὧδ τυα8 αἱ Ἐείλαηψ, απὰ ἰλεν οαπιὸ ἡἰαύς «ον ϑαΐοπι 
ἐλίλον, ποὲ ΣὉΥ ο᾽εδιιδ' δαλο οπῖψ, διυΐ ἰλαὲ ἐλον τιϊρλὶ δέ6 7αζαγιδ αἶκο τἸσλοπὶ ἦς λαά 
ταϊδεύώ ὕγοπι (δ6 ἀφαά. Βμί ἰδὲ ολὶεῦ Ἀγίοϑία δὐ μια ἐλαΐ ἐλεν πρλέ ρει  αζατγι ίο 
ἀδραίδ ; δοοαῖϊι86 δαὶ ὃν γϑαδοη Ὁ ἢΐπὶ πιαην ΟἿ ἰλ6 «οισα τὐονιὲ αἰσαν ἀαπαᾶ δοίϊουδα οκ 
ἴοδια. (Φοδμα χὶ!. 1, 2. 9---11.) Τ[βα ΘΌΓΙΟΒΙΟΥ οὗὨ {ππο86 γι 8ὸ οϑηθ ἰοὸ Βείβϑηγ, δηὰ 
ἐμοὶγ Ὀα]ϊοῦ ἴῃ ΟΠ τβῦ, ἀΓῈ πδίασαὶ ΘΟ ΒΟ ΘΏΟΘ68 οΟὗἉ {86 ἔγαΐὰ οὗἩ 1,ἈΖϑΓυ δ᾽ 5 Γοϑυσυθοίίοη, 
ὙΠ] Οἢ οοὐ]Ἱὰ ποὺ Ὀπὺ δῆγαρο (86 ῥγιθϑὶβ δηὰ ῬΠΑΥβοοβ, τ μὸ ποῦ ὑ86 Θπριμ68 οὗ 
Ομ γῖβῦ ; δῃὰ {δε ῖὶγ ἀδιογιιϊ δίϊοι ἴοὸ ρυΐ 1,.ΔΖάγὰ8 [0 ἀθαίἢ βου ἴμ6 ἀοβρογαίίοῃ ἴο 
Ὑ ΒΙΟΒ (86 ρυ Ὀ] ἸΟἱ ΟΥ οὗ 86 τηῖγϑοὶο ἄτονο ἔμπθα. ΤῊ γοδυγτθοίίοη οὗ χα ΓΒ γγ88 8130 
ΟὯΘ ΓΟΆΒΟΩ ὙὮΥ, οὐ {86 [Ο]ον ηρ ἀδν, πιμοὶ ρευρίο ἐλαΐ τσογ6 οοπι (ὁ ἐλο 7εαϑδέ (οὔ [6 
ῬΆΒΒου .) τολεη ἐλεν εανα ἰλαΐ «ἴ6διι τσαδ οοηιΐπρ᾽ ἰο ζογιδαΐοηι ἰοολ ὀὁγαποὴδεα 0 ραΐπι» 
ἔγϑοβ, ἀπά ιτοεπὲ 7ζογίλ ἰο πιθοὲ ἀΐπι, απῶ ογίεα, Βίοαδοα δ (λο Κὶπρ 977 ]1ογαοὶ ἰλαΐ 
οογιοίδ ἐπ ἐλ απ Οὗ ἰλὸ ἔογά. Τλο βεορίο, ἐλογοΐονε, ἐλαΐ τυαδ εοἱέλ ἀϊπι τολέπ ὧδ 
οαἴϊοα Ζαζαγδ οιιὲ ὁ ἀΐδ ργταυε, απὰ ναϊδεά λΐπι Κ7γοπι ἐδ ἀδραά, ΒΑΒῈ ΒΈΕΟΟΕΡ. ἘΕῸΒ 

Δ ΤῊΣ 4ιοβεοῃ 88 ὈΘ6Π δδκοᾶ, ον οου]Ἱὰ 8 σηδῃ οομη6 ουΐξ ΟὗἩἨ ἃ ζτᾶνθ ὙΠῸ γγὰϑ Ὀοπηᾶ 
παπᾶ δηὰ ἔοος ὃ Τὸ [818 ἱπαπ τΥ οὗἩ [ὴ6 ὈΠΌΟΘΙΪΙΘΥΟΥ ἃ δδιϊβίδο ΟΥΥ ΔΏΒΥΤΟΥΓ ΤΩΔῪ 6 ΓοϊυΓΙΘα. 
Ἧγ ὁ Ἰοάγῃ ἤγοτῃ ΨΦ βθρῆα8, δῃ ἃ 680 ἔγοπι βιαςῖ ΤΥ ]6ΓΒ 88 δυο νυἱβί θα Ῥαϊοβίϊθ, ἰμδὲ (89 
εν ἰδἢ ΒΟΡΌΪΟὮΓΟΒ ΟΓΘ ΘἜΠΟΓΔΙΥ οαῦυε8 ΟΥ γοοπὶδ ἤσννῃ οὐΐ οὗ τοοῖβ. Τηθ Φογβ, ἱπμοσοίογσο, 
88 [ΠΟΥ ἀἰά ποῦ τη6Κθ πιὸ οἵ ουδῆῖηβ ἴῃ Ὀαγγίηρ {ποὶγ ἀοδὰ, σΟΠΘΓΔΙΥ Ρ]δοοά (μποὶσς θοαΪ68 
πῃ πο θ8, οαΐ ἰπῖο [Π δἰάθα οἵ [1686 οᾶγο8 ΟΥ τοοῖῶβ. ΤὮ]8 ἴόστῃ οὐ δ “6188 ΒΟΡα  ΟἾγΘΘ 
δῇοσγὰβ δῇ θα βύ βοϊ 00 οἵ [Π6 βαρροβοὰ ἀἰβῆσι]γ. ὙΠῸ ονδηρο δὲ ἀο068 ποῖ τη 8Π ἴ0 88 
1Ππδῖ 1,Ἄζαττιδ τνϑὶκοὰ οὐἱ οὗ [ῃ9 ΒΟρ]οὮγο; Ὀπὲ τΠδὲ Ἰγίηρ Οἡ 8 Ὀθοκ ἰῃ 8 πίοῃο, δ σγαϊϑοᾶ 
Βἰ πιθοῦ ἱπίο 8. δἰἰηρ Ροβίατο, δηὰ (Πθη, Ῥαϊηρς Ηἷ8 ἰοχζβ οὐοῦ [86 δἀγρο οὗὨἉ ἢΪ8 ἢἱοδ6 οΥ ς6]], 
δἰἰὰ ἀν δὰ δίοοι πρτί σῦν οὐ ἴΠ6 ἤοογ, Α1] Πϊ8 ᾿6 τηϊρὺ ἀο, πού Πδίδπάϊηρ ΗΪ8 
ΔΙΊΩΒ ὙΟ͵Ὸ δυϑῖῃοα ν᾿ ΓΟ  ἰογΒ, δ [ἢ οπδίοπι οὗἉ πἰ8 σου 6ῃ, Αοοοχάϊηρ!γ, ἤθη 
[6 [ΛΠ οδπι6 ἴοτίῃ, 6888 σομηπιδη θα {Π6 πὶ (0 Ἰοο86 Ὠΐπὶ ἀπά ἰού Ὠΐτη ρῸ, --- Ὑ ΒΙ ἢ αἰτοῦ )- 
δίδποθ Ὀ]ΔΙΏΪΥ ἱπάϊοαῖοβ (Ππδὲ [6 Θυδηρ ἢ δὲ ΚΟΥ (μδὺ ΤΑζαγοϑ οου]ὰ ποὶ νγαὶκ 1}} μα ἃ 
πηδουμὰ, ΜδοκηϊχΒ ΤτΆ οὗὨ (Ὡ0 αοβροὶ ΗἰδίοΣΥ, Ρ. 175. 
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ΤΉΝ ΟΑΥΒΕ, ἐΐλθ ρεορίδ πιϑί ἀΐπι, 70. ἰλαὶ δον ἀραγαὰ ἐλαΐί Ὧδ λα ἄοηε ἐλίϑ πιϊγαοῖο. 
ΤᾺ Ῥλαγίεεεδ, ἐπετ  Όγε, δαϊὰ ἀπιοηρ᾽ ἐλεπιδεῖσοα, Ῥεγοοῖθθ ψν6 λοῖο ψὲ ργδυαὶϊϊ ποίλίηρ, 
Ὁγ γοὺγ ἘΠΡΙΒΙΒΕ: ΟΣ ΘΧοομμππιοδίϊομβ ἢ Μελοϊά, ἐλα τυογϊά ἐΒ ροπε ον λέμε, --- 
(86 τ ΟΪΘ πι8588 οὗ ἴπ6 Ῥθορὶβ ἀγα Ὀδοομηίηρ 18 ἀἰβοῖ ρ]68. (ΦόΌΒὴ χὶΐϊ. 12, 18. 17---19.) 
19 1ῦ ροββϑί Ὁ]Ϊ6 ἴο ἀθηῦ ὕμαὺ ΟἸσῖϑῦ τπηδ6 818 ΘὨΪΡΥ ἱπίο Φογαβαίθι ἧπ [Ὧ6 ΤΉΆΠΠΟΡ 
τοϊδίθα Ὁ ἴ86 δυβδῃροὶ!ϑίβ, ὙἘ|]8 ΤΔΗΥ͂ ρΟΓβοηθ ΝοτΘ ᾿ἰνϊηρ το δαὰ δοίυδ!!γΥ 
Ἡ ποδβοα Ὁ Οδὴ γ6 βοραγαΐβ 80 Ποίουοιβ δὴ ϑυθηὺ ἤοσῃ {86 ἱτιροτγίδηϊ οἰγουτ- 
ϑίδῃοαδβ Ἡ ΠΙΘΩ ἀγ6 Ὀ]Ϊοπα ρα τὴ 1 ἴῃ {86 ουδηρο 1108] παγσαϊϊοη ὃ Απᾶ οδῇ 8 "ΊΟΓΘ 
πδίυΓΑΙ ΓΘΒ80. Ὀ6 Δβδβίρηθα [Ὁ ΒΒ ἃ ΘΟΒΟΟυΣΒΟ δπὰ ὑγϊατηρἢ {8 {86 Γοδυγγθοίίοη 
ΟΥ̓ ΓΙ σατιιβ, οὐ τ θῖςΒ ἸΠΔΏΥ ὙΓΘ ὙΠ [Π68868, ἀπ ΜὨο; [86 τ 8016 ταῦ τυαὰθ δἰσθδαγ 
Βε]ϊονοὰ ἰο Ὀδ6 ἃ ἐγ τηΐγδ0]6 ἢ 

[ν.}] [Ὁ μὲὰ8 ΘΥΟΤῪ Ομδγδοίοσ οὗ 8 τιΐγϑοΐο: (ὉΓ ἰὉ τοαᾶϑ δοηδίδίδ απ δαδὺ ἰο ὃ 
οὐδεγυο. 1, ΖΑΙῸΒ ὕθϑη ἀδαά, ἢΘ νγ88 αἶΐοε; --- ὕπο ἔλοίβ τ ίο, (ΔΚ ἢ βοραγαίεϊγ, 
816 οὗἁἨ 186 πηοϑὲ σομμηοη Βογί, δπ ἃ ΘΟΠΟΘΓΠΙ Πρ ἩΠΙΟΪ ἸΩΔΏΥ ΡΘΓΒΟῺΒ δὰ (Π6 υἱπιοκὲ 
οογίδἰίγ. 1 τοας ἱπείαπίαπεοιιδίῳ απα ρυδίϊοίψ ρεηγυγηιοὰ δευγα ογθαϊδῖδ ισϊίνιαδδεε. 
Οη ΟἸγιβὺ βαγίηρ, Ζαζαγωδ, οοπιθ γογίλ! 1, Ζαταθ τοϑυτηϑά ΠΠΠ ; δηὰ {86 ἰδβυϊ μη οΠΥ 
οὗ 06 τ ϊῖΠ65868. ΘΑΡΘΟΙΔΙΥ οὔ δάνογβαυϊθθ, [8 116 τηοδῦ δχρὶϊοὶς ὑμδῦ σδῃ Ὁ6 ᾿πι8- 
Εἰμοα ογ ἀοδβγϑα. --- 7 τοας ἱπάερεπάεηι Ὁ δδεοοπά οαιμε6. ἼΠ6 οἴεοῦ μ88 πὸ δβῆηϊγ 
1 Ὠδΐυγο τ} {Π6 δ'σῃ ἰμδὺ δοσοπημδηΐθβ ἰὑ, δὶ απ ἴῃ πδίαγο, δύ ΡΒ γϑίοδὶ 
Ῥτορογίϊοῃ ἰ8 ἴμογθ, ὑαίνγεθη [86 γοβυσγθοίίοη οἵ 1μϑζαγιβ δηά ἴΠ6 ργοπυποιαΐοι οὗ 
186 πογάϑ,--- ζαζαγιδ, οοτθ ζυτίλ Ὲ Τιαβίϊγ, ἰδ ὁπ τρας ἱπιρογίαπέ, [ῸΣ 10 γᾶβ ἴο 
αἰϊοδί (86 ἀϊνίηθ πικἰβδίοη οὗ ἐμ ϑοῃ οὗ ΠΡ Ν 

ΙΧ, Βυΐ [86 πιοβύ γβιλδυαῦ]6 τ τϑ 016 οὗἁ 411 18 6 ΒΕΒΟΒΕΕΟΤΙΟΝ 
οὗ “6805 ΟΠ γῖβὺ ἔγοτα {π6 ἀβδά, τ οἢ 1168 δ (89 νϑῦῪ ἰουπάπδίίοη οὗ 
ΟΒγιδδηϊγ. [1 (18 1Ἀ118, {πὸ ΟΠ γβύύδη στο] σίου οδηποῦ 06 πιϑῖη- 
ἰδϊηθα, ΟΥ̓́ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 ῥτονυϑα ἰο ΡῈ ἔμ]ϊβο: 7077 Οὐγὶϑέ δὸ ποὲ γίβδοεπ, αυρυθβ 
Ῥϑιυὶ οὔἉ Ταγβυθ, ἐλὸπ 8 ΟἿ" ργοασλῖπφ υαΐη, γον ζαϊλ αἷἶδο ἐπ ναΐπ. 
(1 ος. χυ. 14.) Οἱ ({6 “Δὲ δηα, 1 {ῃ18 Πο]48 σοοά, {π6 ἀϊνὶπθ 
ΤΩ ΙΒΒΙΟ Πα Δ ΒΟΥ οὗ ἴμ6 ΕὈΌΠαΘΓ οὗ οὐ ΠΟΙΥῪ το] σίομ ἀγὸ οϑί- 
Ὀ]ΠΙΒμ6α, Τὸ {π|18 δ ΠΙΠΊ861 Δρρϑαϊθα, δ (86 ρστοαὺ δπᾶὰ υ] ἱπιδῖθ 
τοοῦ, τ ΒΙΟΒ τγ88 [0 ΘΟΏΨΙΠΟΘ τη ΚΙΠπα {παὺ Βα 88 ψμαὺ Β6 ργοίδββοα 
ἰὸν ὰ Ὀ6, ---- (6 ὅοηῃ οὗἩἨ Οοἄ, {86 ϑανίουν οὗ (86 ποῦ], 1 να 
Ῥογαβο {86 ΠΟΥ οὗ ὑπαὶ δνθηΐ, γ τωυβί οοῃοϊυὰθ οἰΐμον {μαῦ 6 
ΘΔΙΌΒΘ, ΟΥ̓ [ιῖ8 ἀ18010168 βύ016 818 ὈΟΑΥ͂ αὐγαύΥ. ΤῊ ΤΟΥ 78 ΘΟΠΒΙΔΘΥ 
186 Ἰαυίον δ ὑουμδνθ, [16 ΙΏΟΓΘ 1ΠρΟΒΒΙ]6 10 ἌρΡθδσβ. ΕΨΟΥΥῪ {{π|6, 
1π4664, ἐπαῦ «688 ΟἸγῖδί δὐθιηρίθα ἴο Ῥδυίοστω ἃ τηΐγϑοὶθ, π6 σὶβκοὰ 
᾿18 ογϑά! οὐ 1.8 ΔΟσοΟΙ }]Π]Βῃτηθηΐ ; δα πα [4116 1ῃ ὁπ6 ἰπϑίβῃμοθ, {πδΐ 
σοῦ] μανὸ Ὀἰαδίθα Ἀ18 ταρυϊδίϊοι [ῸΣ ουθσ. Τἢ6 Β8Π16 ΓΘΙΔΤΪΚ 18 ἃΡ- 
Ῥ]ΙΟΔΌ]6 ἰο δὶ8Β Ὀγθαϊ σοῃΒ; πα δὴν οὔθ οὗ {πϑῖλ [41164, {πᾶὺ στοαὶ 
ομδγϑοῦοσ τ] οἢ δ6 ΒΔα ἴο Βυρροτί νου πανο τϑοοινθα δὴ 1π416110]6 
βίδαϊῃ. ΟΥ̓ 411 μἷβ ρῥγϑαιοοηβ, ἔμ σθ 18 ποῦ ὁπ6 οῃ ὙΔΙΟΩ ἢ 8δπᾶ [ιῖ8 
ἀΙβοῖ 168 Ἰα]ἃ στϑδῦθσ βίγθϑβ πδῃ {μαὺ οὗἨ Π18 γεβυσγθοίΐου ὅ8᾽Ὸ ἔτο- 
ααθηίγ, ᾿πάοοι, μα ΟΠ τὺ ρυ] οἷν ἐογοίοἹα μαῦ μα σου] σἶβο ἀραίῃ 
οὐ {86 (τὰ ἀδαγ, {μαὺ [086 ῬΘΥβΒοἢ8 ὙὙ80 οδιιβθὰ ΐπὶ ἴο Ὀ6 Ρυΐ ἴο 
ἀοδί σοσο δοαυδιηἰθα πὴ ἐδ Ργθαϊοοῃ ; δηά, Ὀθίηρ 1ῃ ΡΟΥ͂ΤΟΙ, 
εἰ864] εὐογῳ Ὠοβδιδίε πιθαηβ ἰο ργευοπέ ἐΐ8 ἀσοοηιρζιδἠπιεπέ, ΟΥ̓ αΉΨ ἱπιροδῖ- 
ἐΐοπι οπ ἐλ ριεδῖϊς ἐπ ἐλαὲ αὔαϊτ. 

ΤὨ6 ᾿πιροσίδποα οὗ {π|8 ΒΑΟΥ Τα ῦϊοΒ {πᾶ γ͵7ὸ ΘΟΠΒΙΔΟΥ ἃ τὴ ἃ 
116{16 τοτα πηϊη αὔθ θϑα ὑμδη {86 ΟἾΝΟΣ ταῖγδο]θβ οὗ «“6ϑὺ8 Ομ τιδί, 78 
8181} {πογθίοσα δχϑιηῖηθ, ἰη (86 ἢγϑὺ γΐδοθ, 818 οσῃ ΘΕΟΙΑΒΑΤΙΟΝΒ 
ΘΟΠΟΟΣΠΙερ 818 ΔΡΡτοδοβὴπηρσ ἀοαίμ ἀπα τϑβυσγθοίίοῃ; βϑοοῃαᾶϊΐν, {Π6 
ΕΙΡΕΝΟΕ ἘΟΒ ΤΗῊΗΒ ΕΆΟΥ, “ιεγηϊδἠοα ὃν ἐΐό ἐδσδέϊπιον 9177 αὐἀνεγβαγος 

1 ΟἸορασοάο᾽ Ομ ἀδγαϊΐοης ὑροΣ ἴθ Μίγϑο!οβ, ρασὶ ἰΐ, οἷν. ὅ, 
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ἐο ἐλε Ολγιδέαπ απο απὰ Ἑαϊᾳ ; {πἰγάγ, (886 ΟΗΑΒΑΟΤΕΕΒ ΟΕ ΤῊΕ 
ἈΡΟΒΤΙῈΒ ὈΥ ἡ Βοχὰ 18 ΤΘΆ]ΠῪ 18 αἰὐδϑίθα; δηα, ἰαϑίν, (Π6 ΜΙΒΑΟΙΕΒ 
ΒΌΡΒΘα ΘΏΠΪΥ πτουρμῦ ὈΥ [μ686 ὙΠ 6 8868 1η {86 πδπγθ οὗ ΟἸγῖβί δου 
{π6 ΠΥ οὗ Ῥρϑηϊοοοβί, τ ΒΙΟἢ αὐΐοϑὺ (μ6 λοὺ οἵὁἩ Η!8 γεβυστθοίίοη. 

1. Τὴ ἰδ γδὺ ρἷδοθ, ἰοῦ 18 δχϑηϊπθ {886 ΒΕΟΙΑΒΑΤΙΟΝΒ ΟἹ 
ΟἩΒΙΒΤ ΗΙΜΒΕΙ,Ε' ΟΟΝΟΕΒΕΝΙΝΟ ΗἸΒ ΑΡΡΕΒΟΑΟΗΙΝῸ ΡΕΑΤῊ ΑΝῸ ΒῈ- 
ΒΟΒΒΕΟΤΙΟΝ. 

[1.1 411 τὸ δνβδηροϊῖϑίδ ὉΠΔΗἰΤΟΙ51γ Τοϊδῦθ, {πὲ Ομ γίβὲ γοροαίθα Υ δηπουποοαᾶ 
[86 οἱγουπηδβίδηποοβ οἱ δἷ8 ἀθδίῃβ. δπὰ σϑϑσγθοι 9 [0 [ἷ8 αἰδοῖ ]68. 1Ὁ 16 ἐγ ΒΟῸΣ 
ὙΟΣΠΥ οΥ̓͂ τοιλατκ, ὑμδὺ ὑΠπ086 ὙΘΣῪ Ῥσορβοίίς ἀθοϊυ 008 δύο ἔροαυθη 'γ ἰηίοΓ- 
τοϊχϑὰ, οἰυπον τ ἢ δ οἢ οἰχουτηβίδμοοθ 88 ὁ ποῖ, οὗἁἨ ἐβοιηβοῖνϑ, δηῦον 68 31}}γ ἱπίο 
ΔΗΥ͂ ΠΙΔῺ 8 Πι|Ϊπα, ΟΥἨ ΒΒ ΤΠ086 ἩΒΙΟΝ βθοὰ [0 ἢδᾶυθ Ὧ0 βοσζί οὗ σοϊδίίοη τ οη6 
ΔΏΟΙΒΟΓ; ἩΒΙοΝ ρΓον68 (δ δὺ {Π6Υ σϑηποὺ ὃ6 [86 ἱπηΔΡΊΠΑΣΥ οοποοὶίδ οὗ ἃ ἔδυ} ]6 ἕΆΠΟΥ, 
{παῖ ἀο ἢ 18 ἰπ (Π6 ἱπναπίίου οὗὨ (0168. [0 ἰ8 δ ἱοροῖθοῦ ᾿ργο 806 {Ππῶῦ {86 ονδῆ- 
1818 δου] να ἱηνεμίοα ΟἸγΙϑι᾽ 5 ἀἰδοουτδα τ ἱτἢ Ῥαοίον, οοποογηΐηρ ἴ[Β6 Βυ βδσ ἢ 5 

{πα 5Βοι]ὰ σον έαίπῖν ὈΘΙΆ11 τα δ μ18 σοίπρ' ἂρ ἴο Ψαγυβαίεση. 
[11.] Μογϑονον, 1 18 ἴο Ὀ6 οὔβϑογυρά, {μδὺ Ῥοίοσς δὰ 7υ8ὲ Ὀδίογα τηϑιὶα {μὲ ΠΟΌΪ6 

οοηΐοβϑίοη, ἴῃ (Π6 Ῥγοβθησα οὗ 8]} {86 οἴδον ἀἰβοῖ ρ] 68, --- Τλοι ατί ἐλε Ολγίεί, (λα ϑυν 
97 ἐλε Ἰϊοίπρ αοὐ; ἀπϑπὰ ὑμπαὺ Ομτῖβὲ Βαᾶ ογονποα {818 δαυη γα ὉΪ6 σοηΐοββίοι 8 {πᾶ 
ΘΧΣΔΟΓΙΏΔΓΥ Ῥγοσηΐβα οὗ ἢΪ8, --- ἰοαδοα αγὲ ἕλοι, ϑδίπιοπ Βαγ-)οπα : ὸὼν ἥοδὴ ἀπά 
διοοά λα ποί νευοαϊοα ἐξ μπίο ἐλδ6, διέ τῖν Ἑαΐλετ' τιολϊοὶ ἰδ ἵπ ἄθαυθπ. Απά 7 δὰ αἶδο 
απο ἰᾶδο, Τλαί ἑζοι αγὶ Ῥοίδ», ἀπά ἀροὴ ἰλὶ8 γοοὶ τοῦ! 7 δι τὴν ολιγοῖ, απα ἐλ ραίε8 
9 λεῖϊ «λαἱὶ ποί ργουαὶϊ αραϊπεί ἰ(. (αι. χνὶ. 16---18.) Τιωπιράϊαίοἷἶν αἴτον, ΟὨγιϑὺ 
ογοίοϊ ἃ τθδὺ ἀθαὺδ Β6 τῶ8 ἴο ϑυ δον ἔγοπι {86 οὨϊο Γ᾽ ̓γὶεβίβ δηα βογὶῦθβ, Ὀαΐ δα οι, 
{δαὺ 6 ββου]ά τίβα οὐ {δ {πἱγὰ ἄαγυ. Οη διοαγίηρ τ θῖοἢ, Ῥοΐαν γουϊκοα ἷπι, δὰ 
Βαϊ, 6 ἰδ 7κ7 ὕγοπι ἰΐλοε, Σογὰ! Τλὲδ ελαῖΐ ποὶ ὃ6 ιἰηΐο ἔλοθ. αὶ «6808 ΟΠ γὶβῖ, 
ἐπβίθδα οὗἩἨ δρργονὶπο 1818 ὀχ ργϑββίοῃ οὗ .ἷ8 δβδοίομηΐο ΟΠ ΘΓ [ῸΓ ἢ ΐπι, βου γοὶ Ὺ 
Τορτονοραὰ δἰβ μα ἰβογοίίοη ἴῃ (ἢ686 ᾿τογάϑ: --- Οὐ ἐλοε δολὶπα πιο, ϑαίαν ; λοι ατί απ 
οἵεηοθ πέρ πιθ: 707 ἰλοι βαυοι;θδὲ ποΐ ἰδὲ ἐλίη 8 ἐλαὲ ὃ Γ᾽ Οοά, διά ἰλοδε ἰλαί δὲ οὗ 
μιδη. (αι. χνὶ. 21] ---28.) ΤΪ8 Εἰ Υ ΒΘΘ 18 ἴο ὍΘ ὙΟΣῪ παίαγαὶ δηὰ δἴθοογα; δια 
ταῦ τοϊχίαγα ΟΥ̓ οἰΓοι πιδίϑηο 68, Ἡ ΒΙΟὮ, 1 411 ῬγΟΌΔὈ ἰ γ, Βανα ἢ τηβπηον οἵ τοϊαϊίοι 
τ οπ6 δηοίδος, οοὐ]ά ποὺ οΥ͂ [ἰ8617 6881} Θηΐογ ἱπίο ἰδῆ τηϊη οὗἉ ΔΩ πᾶη. Ῥείθι 8 
σΟη 58:00 γγυ88 Ἔχ ]ϑηὐ ; δηὰ [Π6 ΡΤοιη86 πη846 ἰο0 μἰπι ὈΥ ΟἸγιβῦ γτ88 ὀχ ΓΔΟΓΪΠΆΓῪ : 
ΠΑΥ͂, {88 ὙΘΥῪ Θχργοϑϑίοη οὗ ἰζ ᾿πιρ! θα ϑοπιθι ίησ βίγδησο δηά αἰ ου: Ὀαύ, ἀῦονθ 
81}, (Ὁ ΔΡΡΘΌΓΒ δὶ ἢγϑὺ δἰ, [πδὺ ΟὨγῖβὺ οθηϑυσοα ὕοο βανοσοὶς (86 στοαὶ ΖΘΑ] τηδηΐ- 
οβιθὰ Ὀγ Ῥοῦοσ ἕοσ 8 ρασβοῦ ; δηὰ ἰὺ ἀ068 ποῖ βθοπὶ ὙΟΥῪ Ὠδίαγαὶ εἶδι 6, το βαϊὰ 
ἀπο Βἴηι, Βίεδ8εα ατὶ ἑΐοιι, δἰπιοη, Βατ-Ἴοπα, απ ὯῸ ργουαϊβοα ἴο πᾶ Ὠϊηὶ 8 ρ᾿ Πὰν 
1η ἢ΄8 σδτοΙ, 8Βου]ὰ δἰ πιοϑῦ ἱπιλθ δύο δΙΌΟΡ 58 ὕο ΐπὶ, --- Οὐ ἐλοε δελίπα πιο, 
ϑωυίαπ. 11 18 ονϊἀθηὶ (Βαὺ 10 τγᾶϑ {μ6 οτος οὗἉ ἱγχαϊῃ, δηὰ ποῖ (8 παίυγϑὶ ἀρτοοιηθηῦ 
ΟΥ̓ τ086 οἰΣοιπγδύδῃοοσϑ, ἡ ]οἢ ΟὈ] χα (ῃ6 ουδηροὶ ἶϑί ἴο Ἰοΐῃ ἔδοτα Ὀοίὰ ἱοροίβου ἴῃ 
ΟΠ6 8η4 {86 β816 γϑοὶία]. Ὁ μδὺ ΠΘΟΘΒΒΑΣΙΪΥ ΟΟΟΘΒΙΟΏΒ (ἢ18 Ταιηαγκ 18, ὑδ6 ἴδοί (Πα 
“6808 ΟἾγίδε μαὰ γεαϊῳ [οσϑίοϊ ἃ ἢΐ8 ἀθδίῖ δηὰ γοβυστθοθύοη Ὀοίοσα δα δὰ βυβοτοα 
{86 υγπιοῦ, δηὰ Ὀοίογα {μ6 ἰαΐϊίον δ ἰακοη οἴδοί. 

[1.1 Βαϊ πβαῦ ργονϑδ {Π18 λοι τῆογθ δίγοη συ [ΒΔ ΔΗΥ {πϊπρ᾽ 686,-18, [αὐ 6508 
Ομ γῖβε, (86 ὙΘΓῪ ἋΑΥ Ὀαίογο Ϊ8. ραϑδβίοῃ, αἰ δυσὶ δ ἰδίηρ 88 μιδὰ Ὡθνθὺ Ὀθθη ἀ0Π6 
Ὀεΐογα, δῃά Ὑ]οῖ, ἀου Ὀ01688, Μ.}}} πόνον 6 ἀοηθ αραΐη, νΖ. Ηδ :ηδ τυϊοα ἃ τη6- 
ΤΩΟΤΣΊΔ] οὗἩἨὨ ἰθαὺ ἀσδίὰ τ ]οἢ 6 τγᾶ8 ᾿υδὺ οὐ {86 ροϊπί οὗ βυβογίησ, Ηδ ἰὈγοιο]ὰ δαὶ 
Βα Βῃου]ὰ βυ8εν ἀθδίῃ ἔγοπι {86 οἰ οὗ ῥγίοδίβ, [86 βου θβ, δῃὰ ἀοοίοσβ οὗ {πὸ ἴδ ; 
ὙΠΟΝ γοῦ πα τηΐρῃν οαβιϊγ μανο ἀνοϊάθα, 1 μΒ6 πσου]ὰ, Ὁ τὶ μάγαπίηρ ἰηῦο ποῖ 
Ῥίβον: Βυΐ δα γτουκοα [μ6 ἰηάϊδογοοῖ ζραὶ οὗ Ῥούοσ, ῆο που]Ἱὰ πᾶν ἀϊνογίοα μλτὰ 
τοῖι (παὺ ἀοαί : ὑΠμογοίοσο Β6 δοῃδβί χοᾶ ἰδ 88 8ὴ οὐϑηΐ τ ΒΙΟΝ γ188 [0 Ὀ6 αἰϊοπάοά 
νεῖ [86 Βϑρρίθβὲ δῃὰ πιοβὺ Ὀδποῆοίαὶ σοηβοαῦυθηοοδ ἴο τηδη κι πᾶ, Απά πὶ παῖ 
ἘΔΡΡΥ͂ ΘΟῃβθαυθηοοβ οουϊὰ Πἰ8 ἀθϑῖ Βανο Ὀ6ΘῺ δἰΐοπάθα, Ὡη]688 1Ὁ τῊϑϑ8 [0 αν Ὀθθῃ 
ἐπηπη  ἀἸα 6  ἐΟἰ]ονσθὰ ὈΥ ἷδ γοϑαγγθοιοι ἢ 

ὅ6δι8, (μ6η, ἄγβὺ ἰηβοιξαϊοαά ἃ τρϑτηοσίδὶ οὗ 818 ἀθαιδ, ἀπ ἴμθη γοϊαπέανι!γ δυβεχοὰ 
ἰϊ. Ηα οοπιμδηδοά {μα ἰὑ βϑῃουϊἃ θα οοτμτηοιηογαίοα, τ θποῦ ἰΐ 8 ουϊάθηϊ {πᾶΐ 6 

Δ͵Δοα ἴδ 88 δὴ δνϑηῦ σγμῖς ἢ 188 0 Ὀ6 186 Πη68}8 ΟὗὨ ΟἿΥ δαϊγαίΐἼοη. Ηδ ἴογοβδνν 
{8 10 πουϊὰ Ὀς σοπηηοιπογδίθα : Πα Όγοβανν, ὑπ γοίογο, τ βδῦ που]ὰ ἱπΈ} Ὁ] οοιη 6 
[0 μ8δ8, ἀπά ἐπαῖ, 00, αὖ ἃ ὑἶπλ6 Ἡιμθπ ἼΠ6ΤῈ νγὰ8 θα 0016 ἀρρθαᾶγβποθ οὔ [18 ενδὺ 
διρροηίησ. Ης ἀϊὰ ποῦ 88Υ ἴδδὲ {86} βῃουϊά οοτμμπηοιλογδῖα ᾿ ἀθαῖὰ οὨ]γ 11 ἢ 
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ΤΟΒΟ δραΐῃ, πὲ ὑη0}1 8 βοοοπὰ οομηϊησ. Ηδ ἔογοβαν, ὑπογοίοτο, ἰπδὲὸ πα ββουϊὰ 
Βρϑϑάιγ σἱδο ἡρρῖα, Δηα (πα δἵον ὶ8 γεβυσγθοίοη πο βῃου]ὰ ἀδρατί, ἴῃ οὐδ ν ἴο σϑ- 
ζυγη δρμαῖὶῃ δ (6 δηὰ οὗ {86 πουῦ]Ἱὰ. 

[1ν.} Βοβίἀβϑ, πὸ γθββϑοῇδ}8 ὑβύϑοῃ ὁδῃ ἱπιαρίηθ, (μα 016 Ἔναη σα} 88 μδὰ ἩΒΟΙ]Υ 
Ἰηναηΐοὰ ἐπ δοσοουηὶ οὗ {86 οιιομαγιϑὺ: [Ὁ ἰμογο ἰβΒ ἃ σία ἀἰβόγοηοα Ὀοΐνγοοη 8 
οίγίηδ διὰ ἃ ργασίϊσθ. Τὺ 18 νοῦν αἰ υ]: [0 ΤΌΣρα ἃ ἀοοίσπο, Ὀδοαυδα ὁ ἀηυδί Ὀ6 
οοποογίθα ὈΥ [86 οοπδοηΐ οὗἁ Β6ν 6 Γ8]} ρϑῦβοῃβ; Ὀυὺ [ἰ 18 γοῦ πιοτὸ αἰ ου]ῦ ἴο ᾿προβα ἃ 
86 Π810]6 Ῥγδοίίοο, ἃ διηρ ἴῃ υ56, δηὰ 85 10 ΘΓ 8 τρεκζίῃα ἀοοείγίηθ, ἀροη τη ϑηΚὶπά. 
10 που]ὰ οογίδίΥ Ὀ6 [86 ρστοδίθδυ ἰηδίδηςβ οἱ {0}1} ἱτημαρ! 806, ῸΓ ΔΏΥ οπ6 ἴο βὰ0- 
ῬΟΘΘ [Βαὐ ἃ ἀοΖβϑῃ ΡροὸΣ βδῇδγιηθη, οδϑὺ ἀνῇ, δϑυοη βῃοα, Δηἃ οοηουπηάοιὶ δὐ [ἢ 6 ἀθδῖὰ 
οὗ (μοὶς Μαβίοσ, δπὰ υπάροοϊνοά ἱπ {86 ορὶΐοη γον {ΠῸῪ Βα οπίογίαϊποὰ {Π|λϊ 
86 γγ88 (0 Ταϑίοῦα ἴδ6 Κίῃσάομι οὗ 18γδε] ; ---- ρῦβοηϑ σῇο Κηθνν ποὺ ψβαὶ πϊρμῦ Ὀ6 
[Π6 ΘΟΩΒΘαΏΌΘΠΟΘ οὗἁ ὑμοὶγ ρα} Βαϊ πσ [Π6 ἀοοίτιη οὗἉ {Π0 οτυ οἰ βοὰ τηδῃ ; --- (μὲ (Β6Ὺ 
δῃουϊά ἱηνοηῦ 186 ἰπδυϊαξιοη οὗὨ {Ἰπ ουσμανίβι, τ ἢ 4}} 115 οἰΓοιπηβέβη 68, δη ἃ τηλ 6 
ΟἸὨγῖϑὲ αὐΐον {Π6886 ΤΟΓᾺ8 --- Τ λὲς ἐδ πιν δοάν, ιολϊοὶ ἰδ ρίσοη ον γοι; Τλὶδ σὰρ 5 ἰλδ 
“γειο Τεείαπιεπὲ ἴη πὶρ δίοοά (κα χαὶ!. 19, 20.) ; --α ποτβ (μδὺ ἱπηρ 6 ἀ βοπηαυ ΐηρ; 
ἸΘῪ Δηα ΥὙΘΓῪ δυγρΓιϑίηρ, δπηα τ δῖ οἢ (116 αν 8.5 ἀπ Ῥὰυὶ Βανο ὑπδηϊ που} τα - 
οογά ρα, δουσὴ τιϊουῦ ΔΩΥ πιαΐυαὶ οοπιρδοῦ, ἃ8 ὨΡΡΟΆΓΒ ὈΥ {1Π|6 ἐγ Πΐπα ναγίδιίοη 
[μαὲ οΟΟΌΣΒ ἴῃ ἐμοὶν γϑοϊδαὶ οὐ ὑμθὰ. [1ὲ που]ὰ, γα γορθϑδῖ, Ὀ6 {π6 ργγοδιοϑῦ ἰηϑίδησθ 
οὗ ΟΥ̓ ἱπιδοϊηΔὈ]6, [ΟΓ ΔΏΥ ὁπ6 ἴο ΒΌΡροβα ἐδμαὺ [Π6 ἀϊβοῖρ᾽ 68 δὰ ἴδ ἰθαϑὲ ἰάθβ οὔ 
ἰηνοπίηρ ἴμ686 πογάβ, οὐ ἴδε μιἸβίοσυ οἵ {86 δυοματῖβῦ. ΤΏ Ἰμίδγθηοα ἰο ΡῈ ἀεἀυοορά 
ἤγοπλ [Ὁ 16 (818, ὑπαὺ ΟΒΥῖβϑὺ [ὈΓΟΘΔῊ ἰἷ8 ἀθαί ἢ, δπὰ βυβογθὰ ᾿ὃ νοι γγ. Νον, 1ἢ 
ἢδ ἰογοβδν ἰδδὲὶ Πα ββουϊὰ αἶα, δηὰ ἰξ 6 νοϊιυηίδυν οβδγοὰ Ὠἰπ861}7 ἰο ἀραδί]ι, 6 
1Βθη οἰ ΠΟΓ ἔογοβϑαν (Πδὺ ἢ6 Βῃου]ὰ γὶβα ἀσαίη, οὐ 86 ἀϊὰ ποῖ (Ὅτοβθο 10. 16 }16 ἀϊά ηοῦ 
ἔογαββϑα ἰξ, τι δαὶ Κιηά οὗὨἨ Βορο68 ἀἰἃ ᾿ια οοπχίογῇ ἢ18 αἰβοὶρ!ο8 Ὁ ΥΥ̓Βαῦ τλϑ 10 (Πα 
Βα Ρτοσαηϊδοὰ ἱβο ἢ ΟΥ Ὑῇϑβδὺ ἀϊὰ δ ρσοροβα ἴο Β᾿ 1861 ὈῪ δἰ ἰδδί  ὙΥῊΥ ἀϊ4 μ6 
ποῖ βῇπη [Ὁ 88 Β6 τιὶρῦ Βανα ἀοη6, 6 Π Π6 γγἃ8 ἂὖ ΒΌΡΡΟΣ 18 18 αἰδοῖ 168 Ὁ ὙΠαῖ 
αἰὰ δα ἱπίθπα ὈΥ ἰηϑεὐὩρ ἃ. Τ ΘΠΊΟΣΙ ΑΙ οὗ ἷ8 ἀθαὰ Ὀοάγ, ἢ ἰμαὺ ἀοδὰ Ὀοὰγ 6.6 
ΔΙ ΑΥ5 ἴ0 τοπιδίη ἀπάον (Π6 ρόνον οὗ ἀθαίὰ ὃ Απὰ 1 πὸ ἐβουσμὺ ἰδαῦ Βα βου) ὰ γἱβθ 
ἀθαίη, 88 ἯΘ ἸΏΔΥ ὙΘΓΙῪ ΓΘΆΒΟΠΆΡΘΙΥ ΠΟποϊἀθ Βα ἀἰὰ, ἢς Πἰμι86 1 του} ὰ ποῖ πᾶν Ὀ6- 
Ἰιονϑὰ 10, Ὀαΐ ΟὨΪΥ οὐ (Π6 Θχροσίθῃσα ἢ6 δα ΔΙγαιαν πιδάσδ οὗ {Πππὲ ρονοσ μοι μα 
Τοβίογοα διρῃῦ ἴο (86 ὉΠ πὰ, ΒΘ 410} ἴο {86 816 Κ, δηὰ [6 τὸ (86 ἀςδά; ον δὲ οου]ὰ ποΐ 
81 ηἸκ 15 Οὐ τη ΐγ80168 [8]56, δῃὰ γοῖ, αὖ {π6 5816 ὕζηγο, ὈΘ᾽ ον ὑπαὶ ἢ6 βου ]ὰ τἶβ8 
ἔτοιῃι ἴμο ἀοδά. [Ὁ Βα ἱβουρῆ ἢ βῃου]ὰ χὶϑα ἀσαΐῃ, [6 130 ἱβουσαῦ 13 τη ΐγ8 6168 ὕ0 
θα ἔγιιο ; πηὰ 1 δα γε όγεῖ Ἀ18 τηΐγϑο]ο8 ἴο δ6 ἴγμα, ἷ8 πιῖγ 68 πιϑὺ οὗὁἨ ὨΘΟΘΒΒΙΥ͂ 
ἤδνθ ΓΟΔΪγ Ὀδδη ἰσαα, Ὀθοδυ86 ἰΠοῪ 6ΓΟ οὗ ἃ πδῖιγα ἱποδρϑῦὶα οἵὗἩ ἀδοοὶν ἀπά ᾿]ὰ- 
δῖ, δὲ ἰϑαϑὺ ψῖϊῃ σοϑροοὺ ἴο Βἰηι 80 ροσίογμμθα ἴμοῖα. «6808 ΟἹ γὶϑὺ σου ἃ πον αν 
ἰιασίηα {πᾶ μα Βαὰ δα ἔνα ἐπουδαη τη δ΄ οὁη6 {{πη6, ἀπ [ἢγδ6 ἱμουιβαηὰ δὲ 8Π- 
οἶμον, Ὀ651.165 ττοθη δηᾶ οὨ] ἄγη δαὶ μα Πδὰ γαϊβοὰ ἰο 18 (Π6 νιάον ΒΒ Β00 οἵ 
Ναίη, (6 ἀδυρδίον οὗἉὨ «“6ἴγυβ, δῃὰ [,ιἌζΖασγυδ οὗ Βοίμβηγ ; δπὰ {παῦ μα τηδὰβ Ῥβίβν 
γαῖ κ οἡ {1:6 8θὰ, ὅζα. ὅζο., 1 411 8656 {μῖπσβ πὰ ποῖ γα] Ὀ66η γα. 

[ν.] Νο ομβ βγσε!Υ οδὴ ἀουδὲ ἐμαὺ ΟἸγιβὺ ἰογοῖοϊὰ μἷβ τοβυγγθούίοη, το ΘΟΠ δ᾽ ἄο ΓΒ 
ἴδδὺ Ὁ ναϑ οπ ἐλὲφ ποτῷ ἀσοομπέ ἰμαῦ ἴΠ6 ΟΠ ΘΥ ῥγῖθϑὶβ δηὰ ῬΠΑΓΊΒΘοΒ οἱ μὸν μος 8 
ΑΙ ἴο συγ 8. ΒΕΡΌΪΟΝτα, πὰ οοτῃμηαπδα [Π6 βίοῃα οὗἁὨ ἰὺ ἴο Ὀ6 βθαἰϑὰ. 4817, 
βαϊὰ τμ6ν ἰο Ρ᾽] δῖα, τσϑ γϑηιοτιδεν ἐλαὲ ἰλαΐ ἀδοσίσον φαϊά, ιολιῖϊθ ὧἣδ τσας ψεί αἰϊΐσε, ΑΟΡ 
ἐλτγεθ ἄανε 77] ιοἱϊ! γίδο αραἷπ. Οὐπιππαπα, ἰλεγείογο, ἰλαὲ ἐλθ δοριμοῖτγε δὲ πιαΐίδ δι} 8 
πηίιὶ ἰλο ἐλίγαὰ ἄν, ἰεδὲ λὶα αἰδοὶρίοα σοπιὸ ὃν πὶρλί ἀπά δἰδαὶ ἀπι αἰσαν, απο ϑαν ὠπίο (δλδ 

, Ἦε ὁ γίδεπ ὕγοπι ἰλο ἀδαά; 50 ἦε ἧμαι ΕΥΤΟΥ͂ 8λαϊΐ δὲ τοογϑὲ ἐλαπ (6 Πγεί. 
Ῥιίαίε δαί ἐρῖο ἑλόπι, Υὲ λαυε α τοαϊολ; 90 ψοι ταν, πιαΐο ἰξ αϑ δι} α5 ψυῖ απ. 0 
ἔλεν ᾿τοοπὶ απ πιαίδ ἰὰλδ εορηϊολτα φιγο, δοαϊπρ' ἰλ6 δίοπθ, απὰ δεἰἐϊπρ ἐλ6 τοαίοἢ. (Μαίι. 
χχν]. 68---66.) ΤΉΪ8, 5. νγϑ 8.18}} ἔστ μου ἢδνα οσσαβίοῃ ὕο Β[}0Υν, γγἢ8 β οἢ 8 πηδοῦν 
οὗ ἔλεῖ, 8 ἴηι ἀἰβοῖρ᾽θβ ποῖ ἔβον οουἹὰ πὸσ ἀυγδὺ ἰηνοηῦ 'π ὁρροβίτοη ἰο 1{π6 ΡᾺ]16 
Κηον]θάσα τ] οἷ ΘΥΘΓῪ οηα μδᾶ οΥ̓ ἰδ ; δηὰ σοῦ, Ὀαβί 68, ἈσΤΘ 05 ὙΘΓῪ ν76}} τ] ἢ 
{86 ΟΕ οἰγοιπιβίβησοβ οὗ ἐμαῦ ονθηΐ,. ΕῸΡ Ὑμοπος οτἱρὶ παιθα ἐμ σϑροτί τ βοὴ 
γγᾶ5 ϑργοδὰ δἱ Ψθγυβαϊθα), Βα} (Π6 παίο βἰθρὺ συ ἤθη [86 ἀΐβοῖρ]68. ἴοοΚ ΔΙΤΑΥ͂ (16 
Ὀοιὶγ οΥ̓ Ψ6ϑι8, 15 1π6 γ Βειὶ ποῖ σϑα}}γ βοῦ 8 δύο (0 συδγὰ ΒΒ βαρ ίοτο ἢ Απὰ 
Ὑπδῦ ὨΘΟΘΒΒΙΓΟΥ ῬΔΒ ἰμογα [0 δρροϊπί ἃ τνδίοιι ἴο συατὰ 11, δὰ 10 ποὺ Ὀ66η ἰο ργανεηῦ 
[86 ἀἰφοῖρ᾽εβ ἔγοπι ργοραραιΐπρ [Π6 γϑρογῦ {8 6 Ὑγ88 τίβθη ἔγοτῃ [86 ἀοδὰ ἢ ἀπὰ [ἢ 
ΟὨγῖδι σθϑ!]ν Βα] να ἐπδὲ μα ββου]Ἱὰ τἶϑ αραῖπ, Β8 οουἹὰ ποῖ μανα Ῥεϊϊευθα 1 Ὀὰΐ 
υροη {86 ἐγαϊ οὗἁ ἰδ ταῖγϑοὶθβ; πϑῖίμονῦ οουἹὰ μ6 Βανα δεοϊϊονθα μἷβ πλῖγϑο 168 ὑο 06 
ἔσθ, 1 16} δὰ Ὀθθῃ ἔἈ186δ. ΤΆυδ ἰδ ἀρρθᾶγι, ὑμαῖ 86 οοπποοίίοῃ οὗἁ 8}1} ἴμοθθ οὐγο 
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242 Τλο Μιγαοῖρε τοϊαίοά ἐμ {ἢ6 ϑογίρέμγος, 

Ουπιδίλῃοοϑ {ὉΥ1}18, αϑ ἴὑ τοτα, ἃ Κι πὰ οὗἉἨ τηογα] ἀοιηοηδίγαίίοη, Ἡδιοἷι σδπποὶ Ὀπὶ οοη- 
νἱπο6 ΔΠΥ δὲ ΔΠ4 ΓΘΑΒΟΠΔ0]6 ΡΟΓΒΟΏ. 

2. Ἡαδνίηρ [μὺ5 οοπειἀογοᾶ {86 ῥγοαϊοίομβ οὗ 6808 ΟἾἸσῖδέ ΕἸ πΊβ 
ΘΟΠΟΘΙΏΣΩρ 18 ἀδαίδ πὰ σχοϑυστοοίίοη, ἰδοῦ 08 ΠΟῪ ῥσχοοδθά ἰο ἱηνϑϑίὶ- 
σαῖα [Β6 ΕἸΨΙΡΕΝΟΕ ΕΟΒΝ ΤΗΑΤῚΤ ΕΆΑΟΤ. 

ΤΒο ογϑα Ὀ}1γ οὗὅὨ [86 οβρεὶ ἰϑύογϊδῃϑ σαδρθούϊηρ οουασιο ἔβοίϑ (τὸ Βανς Α]- 
ΤΟΔΑΥῪ 8661) 18 σΚΎΠΟΓΑΙΥ δοκηοπ]οαροά, ανθη ὉΥ 108 δά νογβασῖθβ. ΝΟΥ {μα ῖν ον άθησο,, 
{πὲ 6808 ἐν τα αἀϊοά ἀροῦ [86 ογο88, πϑᾶῦ  εγΌβαϊθπι, γβοπ Ῥοπίυβ ῬΠδία τσὰ8 ρο- 
ΨΘΡΏΟΥ οὗὨ Δυάεεα, ἰβ ροσυ αν οἷθαν ἀπά ἀϊγοοί. Νιταθσουβ οἰγουμηδίληοοθ χοϊδονθ 
ἴο ἷϑ βεϊΖΌΓΟ, 18 ρας (γ]α], ἰδ σοϊῃρ ἴο Οδίναγυ, ἀπά ἢΐ8 στο χέοη 8Γ6 τα 6} 
Βροοϊῆοθα. αγίουβ ραυου ]δγβ οὗὨ (πλ6, ρἴδοθ, ρϑυϑοηϑ, ἀἰβοοῦγβαβ, ὅο. ΔΓ6 δοὲ ἄουσι. 
Ἔμ οἰΐοῦ συ ]οσβ ἴῃ ἐπα 7658} πδίϊοη, 88 γν0]] ἃ8 (ἢ Ῥ6Ορ]6, δηᾷὰ 6 Βριηδη ΕΟΥΘΓΙΙΣ 
Ἀπηβο ̓ς γα τηθη πο 28 ραγίϊο8 οοποογηθᾶ. δα Ῥυ ] οὐ οὗἁὨ 818 ογαοχ!οῃ ἴῃ 
ἔα ΒυθυΓῸΒ Οὗ 186 οἰ 6 ΟἿ ἴῃ [Π6 πδίίοῃ, 118 Ὀοΐπσ᾽ ᾿η [86 ἀδγεϊίτηθ, αἱ ἃ βοϊθιπη 
εϑεϊναι, (βοὴ του εἰ! 685 Δ88θη Ὁ]6 ἃ ἔγοτα βουοσαὶ αἰ Πθσθηὺ σου 65, ἀπά ἴγοτι 
ΘΥΘΙΥ μαζὶ οἵ υάεεα,) ἅγϑ 411 ποίθα. Η:8 βρηρῖπα, Βὶχ ὨΟΌΣΒ ΠΡΟ {ΠπΠ6 ΟΓΟΒ58 ἷ, 818 
Ὀοϊηρς ρῥἱογοθὰ ἴῃ (86 β:46 ΌὉῪ οὔθ οὗ {μ6 80] ἀϊθῦβ νεὶν ἢ [118 βρθᾶγ, δηὰ Ὀϊοοα δηὰ ναῖον 
ον δθηῦγ οπὶηρ τοι (6 πουηὰ 3, ἀγα ᾿ποοῃ οϑί8]6 Ῥγοοίβ {ἰΠπῶὲὶ ἀραὶ τηυδὺ Βᾶνςα 
ἐπε θπεν ἰδ ϑὴ ῃΪαοθ. ΤῸ ὑδοβϑα παΐῃγαὶ ῥγοοίβ οὗ ἀθαῖδ, γα ἸΏΔΥ δαὰ [86 οβϊοίαὶ 
ἐαβιυϊ Δ ΟΠΥ͂ οὗ 1[}|ὸ Ἰλοιηδη οαπίυτίοη, πῆο πουϊὰ ἢανα βυ δ᾽ οἰοα Εἰ πΙΒ6 1 (0 δοσυιδαιοη 
ΤΥ δ18 δοσουηΐ Βα Ὀδοη ἤἶδο, πὰ το χουἹὰ Ὀ6 {ἢ ΤΌΤ Ἔχδοῦ ἴῃ 1Ὁ 88 [ῃ6 50] ο γ8, 
“ βοοίηρ ὑμαῦ Β 88 ἀδδὰ δἰγελὰγ 5, Ὀγακα ποὺ .18 ἰερβ." Ρ1]δίβ, 4180, ὑγῆο νγδβ ἴῃ - 
εἰπι!ἀκίοα, Ὀγ {π6 ἀγοδὰ οὗἩἨἁ δὴ δοουϑαίίΐοη ἴο ἴδ 6 δ ροΤΟΥ, ἴο οομϑοηΐ (0 δα ογας- 
ἄχίοη οἵ 56βυ8, σου ὰ ̓ Κουν δα Ὀ6 δἵταϊᾷ οὗ βανίπρ Εἰπὶ ἰΆΚοη ἔγοπι {86 ΟΥΟ88 {1}} Πὸ 
ὙΓΔ8 ΤΑ] ἀοδᾷ. Αοοογάϊηρ]γ, μα ἀϊὰ ποῦ ροστῖ Φοβορὰ οὗ Ατίπιδίμθα [0 Γοπιοτο 
{86 οοΥΡβ86 {1}} Βα δὰ {π6 ἀφοϊδῖνα ονϊάθποο οὗἩ (86 σθηϊυγίοι." 
Το Ομ 6 ῥσιοϑίϑ ἀπὰ ῬΒανίβοσθ, τῖο Π8α 80 Ἰοῃρ ἀπὰ 80 ἘΠΕ ΙΟΠΗΥ Ὀθθη Ρἱοὐ ην 

11|ὸ ἀσδίγαςσίίοη οὗ ΟἸ γέ, ννου!ὰ ἰακα οᾶγα ὑπαῦ Π6 γγᾶβ συ νοϊά οὗ 116 Ὀθοίογα {Π6 
ὈΟΑΥ να8 ἰαοη ἀοινη. ΗἱΪΐβ ἰτἰοπβ σου] πόνον ἢανο πουπᾶ ἴὺ τσουπᾶ 5βὸ οἰσβοὶυ 
Ὑ{1|} ᾿ἰποη οἱοί᾽, 839 νγὰ8 ἴμ6 ουβίοσι ἴῃ 70ἀ268, ΠΥ ΤΠογα Πα Ὀθοὴ ΔΗΥ͂ ΓΘΙ ΔΒ οὗ 
"8. Ενοη ᾿ (Π6Υ οουϊὰ Ὅς δαρροβοά ἴο Ὀ6 τηϊείαϊκοη ; γοῦ, ᾿γίηρ; 'π ἃ οοἰὰ βορυ]οῆγο, 
ὍΠΑΌΪ6 ἴἰο 8{1Ὁ ἴγοπὶ ὈΘΙΌΓΕ 8ϊΧ ο οἷοοκ οἱ ΕὙΤΑΔΥ αἴογηοου, {}}} {86 ἄλησῃ οὗ || Βγεὶ 
ἀΑΥ οὗ (6 ποοκ, (δ6 Ὀοὰγ τηυδὺ Βαανα Ὀδοη ἰσαΐγ ἀοαά. ΤῊ ἔδοὶ νγϑϑ τοὶ πον, 
δη υπίνογβα γ δοκπονϊθασοά, Τθα γί ἀβ ἀπὰ σουηρδϑηΐομβ οὐ «}68ι115 δββοσίοα ἵι 
θοίοτο ᾽ν ΐ8 ρονοσίι! ΘΠ μἾ68, ἴῃ [86 τηοβῦ Ρυ]]ς ΠΠΔΠΠΟΥ, ΟὨΪΥ ΗΠ ἀ4γ8 αἴϊογ, 
δα ἀνδὴ {86 ἀϊὰ ηοΐ ἄδῃγ ἰ..5 ΝΥ, (π6 6:8 ὉΥ Ὀοσΐηρ οδηἀοά δὲ πἷβ ογυοι!ῆχίοη 
δηα ἀοαί, σαν ἰδεῖς αἰὐοβίδιοη ἴο {μ6 ἴδοίϑ. ΤΏ ὙΘΥΥ ΔηΧ οἰ οὗ 186 ἌἙμϊοΥ ῥυιοβίβ 
διὰ ῬΒΑΓΒΘο8 0 ργανυθηὺ {16 ΤοπΟΥ] οὗἩ (86 Ὀοάγ οὗὨ ὅεϑυξ, υἀοϑσηο ϊγ ἄγον 
ἔγομῃ ἴμ6πὶ ἃ οἶθαν ὑγοοῦ {π8ὺ ὑπΠ6Ὺ ὑπ Θηλβοῖνο8 ΘΓ σοηνὶ πο οὗ ἢἷ δοίιι8] ἀθοθηβα. 
ΒΟ δὲ8 ὈΟΔγῪ τλϑ ἴῃ [Π6 βαρ] οἶγο, “ λον δαϊὰ ἰο ῬΙϊαίο, 517, τσὸ γοπιθπιδον ἰλαΐ 
ἐλαί ἀεοεῖθοῦ ϑαϊα, ῬΉΙΚΕ ἨΒ ΑΔΒ ΥΕΤ ΑΕΙΡΕ, Αὐεν ἰλγθο αν 7 τοἱϊ γίὶδο ἀραῖη.᾽"7 
ΤῊ8 “0168 ὑποῖν {1} ραγδυδϑίοη ὑπαὺ 6 τν88 γϑδὶ νυ ποέ αἰΐϊνθ τ θθη {ΠῸΥ βραΐχο (86 
πογάβ. ὙΠΟΙΓ δδκῖηρ [ῸΓ ἃ ἡκρὺ ἴο Ρῥτενθηῦ 86 ἀϊθοῖ ρ᾽6δ ἔγοιῃ ϑ θαι ηρ [86 60 
δηὰ ἴγοιι ἀδοοίνίηρ {πΠ6 ροορὶθ ὉΥ ργοϊθηαϊηρ (παΐ Π6 τυ88 σίδεν ἔγοπι [88 ἀρὰ ἀῶ 
ΑἾ80 ἱζνονο ὑμποὶν Ὀοΐηρσ σοηνὶ πορὰ ὑπαὶ ἢ6 νᾶϑ ἐμ6ὴ ἐγμν ἀδαά. 

ἘΘΡύδογ, Ὁροη [86 βδιηα στουηαβ (δαὶ γγο Ὀο]ΐονα ἀποϊθης ἢ ΒΙΟΥΥ 1Ώ βΌΠΟ, ΑΙ, {Π6 ΓΟ 
ΟΔ} Ὧ6 ΠΟ ΧοΆδοῃ ἴον ἀουδίϊηρ Ὀὰὺ (μδὺ [6 Ὀοὰγ οὗἁ Φ68:8 νὰ8 ἀδροβιίβά, οἱ {86 
ονθηΐηρ οὗ [86 ἀΔΥ οὐ τ οἱ 10 γ88 ΤΑΙκθη ἔγοπι ἰ.6 ΟΓΟΒΘ, 'π ἃ ρυΐναῖϊο βεαρυϊοῖσε οὗ 
Φοθορὰ οἵ Αὐιπιαίμοα, ἤθτῃ ουΐ οὗ 8 σοοῖκϑ, ἴῃ τ οἷ ΠΟ ΟΟΥΡΒ6 δὰ αυοσ Ὀθθη ἰαἰὰ 

᾿ Μαῖκ χν. 25. 34, 87. 
2 Φοόδη χίχ. 84,85. “ὙὴῸ νγδῖου ἱπ [116 ρεγςαγάϊππι, δηἃ [Π6 δοστιηη. ἷὲ 18 881 {πδὶ 

(ΠΟΓΘ 18 ΤΠ 0ἢ βογπηι ἴῃ 1[ἢ6 ἱποσὰχ οὐἁ ρογβοηβδ Ὑ8ΟῸ ἀΐθ οἵ ἰοσῖαγο." 8.6.0 Οτοιαβ, 1 Ἐπίβπε, 
δηὰ ΑΥΟΒΌΙΒΒοΡ Νουοοιηο οἡ {6 ἰοχί. 

3 Μεγ, 83. 
4 Ματῖς χυ. 48---45., τυ οἢ βἤονϑ (πὲ μδ6 δὰ 16 ῬΘΘῊ ΒΟΙΙΘ (ἰπ|ὸ ἀοϑ, 8.66 186 

Οτθοκ, 1.90 ΟἸογο δ Ηδγπιοηγ, δηἃ Ατοθῖδῆορ Νονσουο ̓ Β Ὠοία. 
5 Φοἢη χῖίχ. 88---40., χὶ, 44., χχ. 6, 7. 
4 ΑοἰδὶΪ. 1. 14. Χο. Τ᾽ Μεῖι. χχυῖὶ. 68---66. 
4 Μαίί χχυϊ. 00. ; ΜαΑΓΚ χυ. 46. ; [λικὸ χχὶϊὶ. 58, ; δοδη χίχ, 4]. 
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μείογο. Νον ἴβ ὑ86γ8 δὴν ρτουπᾶ 0 ἀουλίϊπρ, θυὶ (ἢδὲ 4 στοαῖ δίοπα νϑϑ τυ] δ ἴο 
186 τιον οὗἩἨ ἴΠπ6 ϑαρυϊοῦγ : ὑπδὺ 0}}}83 ϑίοηθ ν188 βϑαϊϑὰ ὉΥ τδ6 οδίοῦ ρυίθδίβ δπὰ 
Ῥμαγίβοθβ, γ8Ὸ ποῦ] οὐὁἨ ὁουγδα ἢγϑὺ 866 ἐμαὶ 1μ6 ὈΟΔΥῪ ταϑ {πόγα, οἶδα {818 ργϑδδι- 
ἐίοῃ που]ὰ ἤανα ὈΘΘΏ 0.86}688: ἀπά ἰπαὺ αὖ {Π6 1. γϑαποϑί ἃ συδγὰ οὗ Ποπηδη βοϊ ἀΐογα 5, 
858 ἴα 88 ὑῇ6γῪ οἴοθθ, τᾶ ρἰδοθα Ὀείογο {116 περ μεῖς, ἴο ῥὑγονθηΐ {86 ΟΟΥΡΒΘ ἴγοηι 
Ὀεΐπσ τολονοά. Νοινὶβίαπαϊησ [μ686 ργθοδυιιοηβ, ΠΟΤ ΥΟΥ, ΘΑΡΪΥ οἡ {86 τιογηίηρ 
οὗ (6 γβὲ ἀΔΥ οὗὨ (μ6 τϑοκ Ὁ] ον θα, ἐξ Ὀοὰγ τνγᾶϑ πιϊβδίησ, δῃἃ πϑὶτπον (86 80]- 
ἀἴετβ ὙΠῸ ΘΓ ὉΡΟῚ ριιογά, ΠῸΡ ἰμ6 Θοδὶοῦ ῥγιθβίβ, ποῦ ἴ86 ῬΒανΐβοοθ, σου] ἃ ον ΟΡ 
Ῥγοάυοθ 1. Ὑ οὔ ποῃα οὗ [Π6 δῖοι ἃ {Ποὲγ ρμοβὺ τ ἢ}]6 ἰδ γγαβ ἐπ: [86 δορῃ]- 
ΟἾΓΡΘ, ΠΟΙ 88 ΔΗΥ͂ [ΌΓΟΘ υβρα ἀραίηδὲ ἴΠ6 80] 16 γ8, ΟΥ ΔΗ ΑΥΐδ οὔ ρογϑιυββίοη διη- 
ΤΌχο, ἰο ἱπάμοδ ἐπθηὶ ὑο ἴα Κα 1ὖ ΔΎΓΑΥ, ΟΥ ὕο ρϑγπῦ ὩΠΥ ΟΠΘΣ ῬΟσβοὴ ἴ0 Γθίιουο ἴΌ. 

μὲ 4ασβίίοη ἴΒ6η 18, Ηονν οᾶπι Ὁ ἰὼ Ὀ6 τοπηονοὰ ὃ Μαινον ἢα8 τοοογοα εἶα 
δοσουηῦ προ Ὀοΐὰ τ[π6 ἔγίθπ δ δηὰ 186 δῃοιηΐθϑ οὗ “6908, ἀπά ἐα ἀΐδιιςογοβιοὰ 
Βοδίμθη σα" ΔΥΥ στᾶσα, ρῖνα οὗ (818. 1,6 τ ἜΧϑιηΐπθ ἴΒ686, {πὺ 76 ΤΩΔΥῪ 866 Ὑϊ ἢ 
Βεβὲ ἀββογγϑδα ΟἿΓ ογοαϊ, 

ἘΑτὶγ οἡ {6 ὅγδι ἀδὺ οὗἩὨ [86 ψ68Κ ϑοῦα οὗ [86 υδίομβ σᾶπὴθ ἱπίο {π6 οἶΐγ, δπὰ 
δβοποα πηΐο ὑμ6 οἰ 6 ῥσἰθβ(8 81} (86 (μίησε [μδὶ σογὰ ἀοῃα ; Πα οΪυ, [86 φαγί Ππαιαῖκο, 
[Π6 Δηχοὶ γος Ὀδοὶς {Π6 βίοῃβ ἔγοπι {86 ἄοοῦ οὔ ἰδ βερυϊοῆγο, ἄς. ὙΠῸ ἰοῦ 
ΡῚ κε τὸ ῬΙΠδίο 5 ἐμ6 Εοιοδῃ ΚΟΥΘΓΠΟΥ [Ὁ 5 αὐ το ϑθουγο [86 βαρ οῖγο, 
οϑὺ 8 ἀἰβοῖρ 68 δου ὰ βύθα] Ἀπ ΔΎΥΑΥ ; δηὰ ἴῃ γ βοαϊϑὰ {86 βίοῃαε (ργοῦδΌ]γΥ 
[Π6 σονθγπου δ 868]} 0 ῥγαυθηΐ {86 50] 16 Γ8 γοτῃ Ὀοΐπρ' σογγυρῖοα, 80 85 (0 Ῥογπιὶς 
ἴπο (ποῦς, ΒΥ {18 συδγὰ οὗὨ δἰχίγ Βοτηδῃ 50] 168 τΓΚΆΒ 6 βορυ) οῦγα νγδίομοα:; δβπᾶ, 
πούν Πβίαῃμ Ἰηρ᾽ 811 (86 ργθοδυ [108 ὑπ 8 ΘΑΥΘΕΆΠΥ (ΆΚοη, [86 ὈΟΟΪΥ τνη8 πιἰββίησ' θα ἷν 
οη ἐδ ᾿Ἰπογιΐηνς οὗ 186 ἔπει αἀαγ οὗὨ (86 [Ο]]οσηρ το κΚ. [ἢ {818 στοϑὺ ἔδοῦ Ὀυΐ ἐἢ6 
“ον δῇ σου ηο}} δηὰ ἰδ6 δροβίϊθ8 ρου ΘΟΕ ἀστοα : (818 σδηποὶ 6 αιοϑιϊοηθα. ΤΊιθ 
σοῦπς}] ποῦ]ὰ οὐμουν 186 ἴδνο ΘΟΓδΙ ἢ] ργοάυσοά ἰξ, δηὰ λυ ἀδίοοϊοα (Π6 ΤἈ]δοεβοοα 
ΟΥ̓ [86 Δροϑβι{68᾽ ἀφοϊαταίίοη, (μα ΟἸτῖδβὶ νγὰθ σίβθη ἴτοπὶ 086 ἀεδά, ἀῃα ργανθηΐθὶ 
ἔγοτῃ βαϊηίηρς στρα ϊξ διλοὴρ {π6 968. Οἱ (86 τοδυγτγοοίη οὐὗὁἩ ΟἸτγίϑί, βοπια οὐ {86 
80 αΐἱθτα πϑηΐ δηἀ ΓοΪαἰοα ἰζ ὑο {86 οἰϊοῖ ρῥτὶθδίβ, τιο Ὀτθοα (6 πὶ ἸΑΡροὶγ, Ῥγοιξῖσ 
ἴο ΒΘΟΌΣΕ {ΠΟΙΓ ῬΘΥΒΟῺΒ ἔγοτα ἀδη Ὸ, ἴῃ 0886 (88 ἀμ έν 8ῆου ἃ Π6ϑν οἱ ἐμοῖν ἰακίησ 
[86 ΠΟΙΟΥ͂, δπᾶ ομαγχοα ἱμοπὶ ἰο δἰἴστῃ ἱδαὺ ΟἾΓὶθϑι᾽8 ἀἰ8ο 0168 8(016 1118 ὈΟΟΥ ΔΤ 
Ὑ{116 ΠΟΥ τ γα β᾽θθρίησ. 430 ἐλον ἰοοῖ ἐλε πιοπου, απὰ αἰά αἬ ἰλοῦ τοονὸ ἰαιρλί: απά 
ἐλὶδ δαυπο, ΟΥ τοροσί, Μαδίίμονν δα β, ἐθ σοπιπιοηΐν γερογίθα ἀπιοπρ ἐλθ ὕειοδ ἰο ἐλ 
αν." ἰ8 Πιρμὶ οὗἁ [μ6 θ0] ἀἴθγβ, {μοῖρ ἀθοϊαγαίίοη ὅο τπ6 ρα ργίθειϑ δῃὰ οἰάθγβ, 
1:6 ϑυθοοαυθοαῦ οοπάποὶ οὗ {π6 Ἰαἰίον, {86 ἀοδιοδούίοη απ ρα] σδίτοι ὉΥ {86 Θροβί!6β 
ΟΥ̓ ἐμοῖν οοΟἸ]υδίοη τῖτ 0Π|6 801 16 ΓΒ, δηα [Π6 δι]θποα οὗ {Π|ὸ  6νγϑ οὐ {Ππ|ῶῖ δι 0) 66ῖ, νεῖϊο 
πῦον δἰϊοιηρίοα ἰο τοΐαζ οὐ ἴο οοπ γβάϊοῦ (πὸ ἀοοϊδγα 005 οὗ (86 δροεί]68, ---- ἀγα 4}} 
δίτοηρ δου άθηοοβ οὗὨἨ {6 Το δὰ ἐγυτἢ ΟΥ̓ κ͵8 γοϑυγγθοιίίο. Ηδὶ (μ6 τοροτί, ἐ}παΐ 
Ὠἷ8 ἀϊδοῖρ] 68 δύο ]8 [86 Ὀοάγ, Ὀδθὴ ἔτιιο, Μαιϊμον πουϊὰ ποὺ ανα ἀδγοὰ ἴο δανὰ ρυὺ- 
Ἰϊαμῃοὰ ἱπ Φυάδη, 80 δοο δου {Π6 ουθηῦ ὃ8 πὸ ἀϊὰ 5, (ῇθη ΤΩΔΗΥ͂ ΡΟΥΒΟΩΒ ὙΠῸ 
δὰ Ὀδοη δροοίδίογ οὗὨ (86 Ἄσγυς χίοη δηὰ ἀθαιῃ οὐ Ογῖβὺ πηυδῦ ἤδνα ὈθΘὴ αἰΐνο, 
δηὰ ν0 του] ὑπαποβιϊ ομ  ὈΪΥ δανα οοηἰγδαϊοϊοα Εἷπι 1 ἢ6 δὰ δββογίβα 8 ἴα]β6- 

ι Μάαῖΐῖ. χχυΐ!. 59, 60. ; Φοδη χὶχ. 4], 42. 3 Μαΐί. χχυῖϊ, 60 .---66. 
5 Μαριίον (Χχυῖϊ. 62.) δδγε ἰμδῖ τι ῖ8 δρρ σαι γ88 πιϑᾶθ οἡ ἐλε πεσί ἀαν ἐλαΐ Κοϊοισεά 

ἐδ ἀαν ο7 ἐδα Ῥτεραγαίίοπ, ἰμαὶ ἷ8, οἡ (6 ϑαϊυγαάδυ, ὙΒΟΌρΡ [18 ]00 8, δἵ 1Π6 γθι Υἱοῦ, 
88 ἴἴ 106 δορῃΐοῆγο μδὰ τουλαϊποα ομο ἢ ο]6 σῶν τί πουῦϊ ἃ χυαγὰ, γοῦ (πᾶὶ γγᾶ8 ἢοΐ [6 
856. “Το οἢϊοῖ ὑσχίοϑίβ ψϑηὶ (0 Ῥ᾽Ϊαΐθ 88 βοὴ 88 180 8. ν»γ)88 δεῖ οἡ ΕὙάδυ, [Π0 ἀδ οἵ 
[0 ῥΓοραγαιοη δηα ογυςοϊβχίοη ; ἴον ἴἤθη θοσδη [6 [Ο]Π]ον πρ ΔΑΥ ὉΥ ϑαϊαγαδΥ, 88 1[ῃ0 
ϑνν8 ΔΙ ΠΥΑΥΒ ὈσρΔΏ [0 τοοκοη {πεῖν ἀΔΥ ἴγτομη [6 ῥγοσοάδϊηρ δνοΐηρ. ΤΏΘΥ ἢδά 8 ρπαγὰ, 
ἐδογοΐογο, 85 ΒΟῸΠ 88 ΤΠΟΥ Ῥοβϑι Ὁ] γ οουἹὰ αἴτοῦ ὑπὸ ὈοὰΥ νγὰβ ἀεροϑὶτεᾶ ἴῃ τῇ6 ϑαρυ σα ; 
δηᾷ οπ6 σδηποῖ δΒοΙρ δἀπίγίπρ [6 σοοάποδβ οὗ Ῥγουϊἄσποθ ᾿π 80 ἀϊβροβίηρ ἐνοηίβ, (Πδὶ (ἢ0 
Θχίσζοιῃς δηχί θυ οὗ (8686 τηθῃ, ἴο ργονοηὶ οΟἸ πβίοῃ, βῃουϊὰ Ὀ6 ἴ6 τηεδῃ8 οὗἉ δἀάϊηρ ΒιΧτῪ 
πηεχοερίϊοπαδίε ιυἱέπεξϑες (ἴΠἸ0 ΠυΊ οΓ Οὗ τ[πΠ6 ἘοΠηδη 50] ἀἰοσ5 οη σπδγα) ἴο [86 {γα οὗ [Π6 
τοβιιττγοοϊίοι, δπὰ οἵ οβ Δ Ὁ 5 ἰὴ [Π0 ΤΆ ΠΥ οὗ ἰδ Ὀογοῃὰ 41} ροννοῦ οὔ Ἴσοπιγδαϊοοῃ.ἢ --- 
ΒΡ. Ῥοτίοιιδ᾽." [εοΐϊυγοβ οὐ Μπίμονν,, νο]. ἰϊ. Ὁ. 806. 

“« Μϑῖι. χχυϊὶ. 4. 11--15. ΦΔαυδιίη Μασγίγγ (σῶο βουγίδοα ΤΠ ΟΗ͂Υ Ὀοίνοοη ΑΔ. Ρ. 140 
διὰ 164 ογ 167), ἰη ἷ8 Π᾽αίοχαο τὴ [50 δον ΤΎΥΡὮΏΟ, δἰδὸ τεϊδίοβ (δὲ [86 ϑυπαζόσιθ οὗ 
Ψογαβαιοη δοιιξ ΟἿΐδ ΡΘΥΒΟῺΒ ἰπ ΟΥΕΙῪ Αἰγοοίΐοη ἴ0 ῥγοραραῖθ 8 τοροχὶ β ΠΑ ὅῸ (δας 
ΔΌοΥο τοϊαϊοὰ ὈΥ Μαιονν. 

5 ΤΏ (οβροὶ οἵ Μαιίδον, ἰδ 18 ΣΟ ΠΟΓΑΙΥ͂ ἡρτοοά, νγα8 τγ θη Α. Ὁ, 87 ΟΥ̓ 88, {π|δὲ 8, ΟὨΪΥ 
[ΟἿΣ οὐ ἄνα γοδγβ δίμοσ 1π6 σοδυγτθοϊίοη οὐ ΟἸ γὶβῖ, δ νυ ΒΟ εἶπι6 τα] εἰ 68 τ το Εἰνὶην, 
πῆο που ]ὰ ἀφοῦ 1658 πανὸ τοις Π]8 δίπίοσηοης ἱγ {ΠΟΥ οομ. 

Βα 
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μοοᾶ,) ἐπὶ [86 Οἱ οΥ ῥγίοδίβ Ὀυι θὰ {π6 δοϊ] ἀΐθτβ ἰὸ ξγοράβιιο ἰδ ; 28 (18 πουϊᾷ 
ἢᾶνο Ὄχροβϑὰ Εἰπι86}} ἴο ἐποὶν ἱπαϊσηδίζοη δηὰ [0 ρυπὶβῃμαθηῖ, τοι ἔπον πσου]ὰ 186 
ΤΆΟΣΘ ὙΠ ηρσὶγ ἤανοὸ ἰπδίοιοα, Ὀδσαιιβα 6 δὰ Ὀδοη 1π ἴΠ6 οἀΐοιιδ οῇῖοο οὗ ἃ Βοιηδῃ 
ἰΔχ-ραί ογογ, πίοι μ6 σοβίσηθα ἰο [Ὁ]]ονν ὅεβυβ. ὙΠ ΒΟΥ οὗ βιθδιϊηρ (6 ὈΟΑΥ 
ΔΡΡΘΑΓΒ ἴτοτὰ [818 δοοοιηῦ [0 ἰαγα ὈΘΘῃ 50 ἘΣ Ἐπ ἢ ἔα]δα, ιπὰὺ Μαίδον, ὑμουρι Βα 
{αἰ ΒΓ ΠΥ τϑοογβ ὑμ6 ταροτί, ἀοθβ ποῦ ΒΔῪ ἃ βυ δ0]6 ἴο γοίυϊθ ἰ{, Ηδθ ]θανεβ {Π6 
Τα] οἰ ἐγ οὗ ᾽0 το 6 πιδηϊ δία Ὁ. ν᾿ 6}}- πότ ἔδοίβ. Ηδὰ [86 αἰδοῖ ρ]68 ΓΘ} βίο! θη 
16 Ὀοάγ, ἀπά ᾿ηνοηΐεα {μ6 δοοουπῦ οὗὨ [86 Σαβυγγθοιίοη οὗ ὑποῖς Μίαβίρσυ, ΠΟΥ ΠΘΤῸΣ 
σοῦ α Βᾶνα γοργοβοηϊοα ἐμϑυλθοῖνοβ 88 ρΊ Υἱ ΠΣ ὉΡ 811} Πορδβ οὗ 818 τἰβίῃηρ δρϑῖῃ θη 
Ἦἢθ ν͵8 ἀδβά, δηὰ 848 Ὀείπο Ὀδοϊκπσηγὰ ἴο Ὀ6]ΊΘν τη ἷ8. Γοϑυγγθοίίοη δέχον ὑΠ 6} βαϊὰ ἴς 
ἴοοῖ ρἷδοθ. (δοῖη χχ. 9, 10.) ΝΟΣ σουϊὰ {π6γ, ἴθ (Π6 88η)6 τρθπλοῖσϑ, μᾶνα ἀ6- 
βοῦῖ δ6α [86 οἰ οΥ ῥγυἱθϑίβ 88 πηδη ϑιϊηρ ὑμοὶγ ἴΘαΥΒ πα ΔΡΡΥΘΒΘΏ5ΙΟη8 (Πδὺ ἰὑ ροδεῖδὶν 
τοῦ σομλθ ἴο Ὀγ (86 ΧΙ ΣΔΟΣΟΙΪΠΑΤΥ ρυαγαὰ ἰΠοῪ ῥγον θὰ ἴο ᾿ὐνλθ ον ΠΗΥ͂ 
ἀοοορίίοη. [Ὁ {18 τ1μεὉὺ μαὰ Ὀδοη ρογραοίγαιοα, {86 Ῥϑυίῃογβ ἰὼ {16 ἰτιυὰ πουἹὰ 
ΠΟΥ͂ΘΡ δνα ἀννοῦ 80 πηι οἢ 88 {μι 6 Υ πᾶνε ἀοπ6 ἀροη [86 ψοπιθῃ ροΐῃρ' Ἰλοσρ ἴμ8ῃ ΟἿΘ6 
ἴο {86 δορυϊοῖγο, ἴο ἰοοὸκ ἴοῦς [86 Ὀοᾶν. ὙΒΟΓα στουἹὰ παν ὈδΘῺ Ο {Ἰπ|6 0 παγα 
ἰακβϑη οὔ! {86 Ὀδπάδσρθβδ, ΠΟΥ ἴο ἤδνα Ὑγρροα Ὁρ 86 παρκίη, πὰ ἰο ἰιανα ἰαἱὰ ἰὶ ἰῃ ἃ 
Ῥἷδοθ ὉΥ ἰΐθ6] ἢ, βορατδῖθ ἔγοπι {6 οἴβοῦ ᾿ἰΐπθη. (νυν. 6, 7.) ὙΜιεβθ οἰγουπιϑίδῃοθϑ, 
Τπογοίοσο, σουὰ πονοῦ μδΥθ ἑογιθὰ 8 ρασί οὗ [86 παγγαΐϊνθ.ι ΝῸΣ που]ὰ ἰξ δυθ 
Ὀδθη γχοοογάρα οὗὔἨ Μδγυ, (μδὺ βῆ βαϊἃ ἰὸ Ῥοΐδν δῃὰ Φοβη, Τον λαῦο ὙΑΚῈΝ ἁναὺ 
ἐλε Ζοτγά οιώ 97 ἐλὸ εδοριιζοῖτε, απο τσ6 ἔποιρ ποί ιυλετε ἰλον λαῦο ἰαϊὰ λΐπ. (δοίη χχ. 2.) 
Α ἴδεν δια: θηι] σομϑ᾽ ἀογα  !οη8 Μ01}1 δυβῆοα 0 βίον ἔμ6 ἐδἰϑομβοοά οὗἁὨ [Π)6 φβϑογιίοη 
τ 86 ὈΥ͂ 1868 οἰ] ΟΥ̓ ῥΥ  ἐβῖ8. . 

(1.) Θὰ δ6 ομβα παπᾶ, δοῃϑίοσ {86 ἔργ το ΟΥ̓ [86 ὑἰπιῖὶ ἀ͵ 501 0168 δινὰ {Π6 Ῥϑυςὶν 
ΟΥ̓ {ΠΣ πυροῦ. ὙΒΟΥ Κποὸπ ὑπαῦ ἃ Ποιιδῃ συλγὰ νγὰ8 μἰδοθα δὖὺ {86 βθρ]οῖγα. 
ΤΏΟΥ ἐπαπηδαῖνοϑ ΤῸ ον, θη 1658, δηἃ ἀϊδοουγαροά, ἴῃ ΒΟΟΣΪΥ δχρθοοίϊδιίίοῃ οὗ 
Ὀοίηρ ἀστοβδίθα δῃὰ ραΐ ἴο ἀθδιἜ δ8 (Ὁ ονοτα οὗ Ονϊβῦ, δπὰ σνο]απίαυ! Υ οοπῆποα 
{μϑιλβαῖνοβ ἴἰο 8 80} 1 ἈΥῪ οὐδι ον [ῸΓ (ΘΓ ΟΥ̓ Ὀαίηρ ΟἰἴΠ 6 ὁγοἱθα ΟΓ βίοπθά. Οη 
18 οἵαν Βδῃᾷ, σοηίγαβϑῦ [86 δυῖον ν οὗ ΡΠ]αἴο ἀπὰ οἵ [π6 βαημθατί οὐ οουποὶϊ, 86 
δτοαῦ ἀδησοῦ δἰϊθινάϊησ δὰ. Δ ΘΗ ΟΓΡΥΊΒ6 88 [86 βίεδ]ησ οὐὗἨ ΟἹ τ δι 8 Ὀοάγ, διὰ 186 
ἸΠΟΓᾺΪ ᾿π. ΡΟ ΒΒ: ΟΠ ἐν οὗ βυαοοοοαϊηρ ἴῃ δυο ἢ 8δη αἰϊθπιρί, ΕῸΓ {Π| 6801. ν 88 (Βαϊ οὗἁ 
{Π6 σγοδῦ πηπιαὶ δϑίϊναὶ, {16 Ῥβ 580 6 Υ, ἤθη {86 οἰζγ οὗἨ Ψαγυβαΐαπι τν85 [0], --- ὁπ 
διι οἷ ΟσςαβίοηΒ σοη ἰδ πἰηρ ΠΌΣΟ {Π8η 8. τ} 10 ΟΥ ῬΘΟΡΪ6, ΤΔΗΥ ΟΥ͂ ποπλ ῬΧΟΌΔΌΪ 
Ρ8585364 {π6 τβοΐο πίη (48 “96508 δπὰ ἢἷδ αἰβοῖρίοβ δὰ ἀοη6) ἴῃ {86 Ορδιι δἷν. ἧ 
ἍΑ8 86 {ἰπ|6Ὲ οὗἩὨ ἰδ6 Χωΐ πιοοη; (6 πὶρῦ, σΟΙὨΒΘΟΌΘΏΓΥ, 88 ὙΟΙΥ ᾿ἰσθι. ὙΤῈ6 
δεριϊοΐγε, ἴοο, νγγᾶϑ ἦυδὲ πὶ βουΐ (86 ν81}18 οὗὅὨ ἰῃρ οἰζγ, δα {ΠΟΥ ΟΣ γᾶβ Ἔχροβοὰ ἴο 
σομδπυδὶ] ἱπϑροοίΐοη. 411} (686 οἰγουπηϑύδηοθβ σου Ὁ η6 [0 ΤΟΠ6Γ βυο ἢ 8. [Ἰβοοο 
88 ὑμδὺ νι ἃΙο τδβ ἱπιροβϑὰ προῖ [86 6 νγ8 αἰτοῦ ἀππόγίγ οὗὨ οσοαϊδ, ΕὉτ, ἴῃ (86 
Βτϑῦ ρΐδοο, ον σουϊὰ ἃ ὈΟΑΥ οὗ πιοὰ το δὰ ι5ὺ Ὀεΐοτε θα ἴγοπι ἃ βί γαῖαν συδγά, 
ποι βίδηηρ (μον Μαβίοσ ΜΔ8Β ρτγοβδοηὶ πὶ ποτα, γοηΐαγα ἰο δἰΐβδοῖς ἃ θδπὰ οὗ 
ΒΙΧΑΥ͂ ΔΡμηΘα 80] 6 γβ, ἴὉγ 86 ρύγροβα οὗ γοιμουϊηρ ἰδ Ὀοάγ οὗ ΟὨ γἰδὶ ἔγοιι (88 
βαρυ!οῦτα ἢ Ηον,, δβρθοΐα!γ, σου] [ΒΟΥ πιαῖκο (ἷ8 αἰϊοιαρί, τ ἄθη (Π6Υ δὰ ποι μη 
ἴο ραΐπ, δὰ τ θη (ΠΟῪ πλυϑὲ ὈΘοομλΘ σΊ ἐν ΟΥ̓ το 6} }Ἰρ ἀσαίηδὲ ὑμ6 Ἐογάδη ροΥΘΓ- 
Ἰπθηΐ, --- δηᾶ, 1 {ἸΕΥ Θδοαροα ἀοδιὰ ἔσο ἴ6 Βδηά5 οὗὨ {μ6 βο  ἀΐθσβ, δα Ἔβχροβϑὰ (ο 
(5 ΟΥἹ] ἴῃ ἃ πηι δῇ ποτα ἐδ α [ὍΣ ἢ 

(2) 15 ἰδ ργοῦθδθϊα ἐμαὶ 8Ὸὸ ΤΩΔΩΥ͂ ἸΏ6Ὼ 88 οοῃροδοὰ ἴπ6 συδτὰ που]ὰ αἱ (]]} 
5,6 ορ ἴῃ {86 ΟρΡΘῊ αἷἱγ αὐ ὁποῦ | 

(8.) ϑίποο ΡῬι]δῖα ὑπ ὰ [86 Ομ  οΥΓ ῥυἱοδίβ δηᾶ ΡΒ Αγ86 65 ὕο τραΐζα {86 ΒΕρΌΪΟΝΓΟ 
Ὧ8 ΒΌΓΘ 88 Π6Ὺ οοὐἱά (Μαίῦ. χχνυὶϊ, 6ὅ.), [86 νου σου! Ὠ]Υ πα Κα ἰδ οομαρ οὐαὶ Ὺ 
80. Βοιηδῃ 580. (1618 τοῦ υϑοᾶ (ο νδίοξ. ἼΝΜΝ γγ85 {{πὸ Ῥ. 8. πλοηὖ ῸΣ 58] θθρίῃρ 
οη φυατᾷ, ΤΙΝ ναοῖς νγ88 (ὉΓ ΟἾΪΥ δρουΐῦ ΤὩγΟ6 ΟΥ ἕουσ ΠΟΌΓΒ, δα ΘΑΣΪΥ ἴῃ (6 
ΤΌΠΩΝ, 80 ἰδαὺ (μα γ παϊρῆς ἢανθ δἰορὺ Ὀθῖοσο. ὕὐδῃ ᾿ξ Ὀ6 Βαρροβοά, (μοη, (δῦ {Π|Ὸ } 
ὙγΟΓ6 ΑΪ δαόίοορ ἱοσοῖμον ἢ ὙΥ̓μδὲ οου]Ἱὰ ἃ ἔδνν ροὸσ ββἰιθγιηθη ἀο ραϊηβί ἃ νν0}}- ἀ18- 
οἰ ρ! θα δὰ νγ6}]-ἀγπηθα ἢν} ἌΥῪ ἴοσοο ὃ 

(4.) Οουϊὰ {μδγ Ὀ6 80 Βουῃάγ 8816 ρΡ ἃ8. ἠοὺ ἰὸ δ'σαῖκα τ }0}} 411 (ἢ6 οἶδ. τ ἢ 
"5ὲ ὨΘΟΟΒΒΑΣΙΥ 6 τιλθ ὈΥ τοιῃονίηρ ἰμ6 ρτοδὺ βίοις ἔγοηι 86 τηουἱῃ οὗὨ {δα 
ΒΘρυΪΟὮΓα, δπι} ἰδ Κρ ΔΥΤΆῪ {μ6 ὈΟΑΥ ὃ 

(ὅ.) Ατα {π6 Δρρϑδγδάποαβ οὗ δοπιροδεγε ἀπὰ γεριζαγὶίῳ Το ἴῃ (86 ΘΙαΡΙΥ ἰομ 

1 7 εν εοπιοίλ δίπιοη Ῥείεν ζοἱϊοισὶπο ἀΐπι, απα τοοπέ ἱπίο ἐλδ κοριεϊοῖτο, απ δοεὶλ ἐδιδ τὺ ΝῈΝ 
ΟΙΟΤῊΕΒ 11Ὲ, απὰ (δε ΝΑΡΕΙΝ, ἰλαΐ τραδ αδοιΐ ἀϊΐδ ἀεαά, ποί ἰψίπο ιοἱὰ ἰδδ ἰὼϊεκ οἱυίδλεα, δεὶ 
ὙΒΑΡΡΕ. ΤΟΟΕΊΤΠΕΝ ΝΑ ῬΏΛΟΕ ΒΥ ΙΤΒΕῚ Φοπη χχ. 6,5. Τὶς ἀγείομδ γο]διίοη οὐὗἔἁ 110 
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δὺ 8}} δυϊΔ Ὁ] 6 18 86 ΠΌΣΥΥ ἀπὰ ἐγερί ἀαἰΐοη οὗ [μΐανοβ, τ βθη δὴ δγιηθὰ συλτά, ἰοο, 
'8 δῖ Βδηᾷ, βίθα!ϊησ ἴῃ 8 το Πρ: ηἰρμί ἢ 

(θ6.) 18 ἴδ δἱ 811 {|κο]γ {δαῖ (Π6 {Ἰπ ἀϊδοῖρ᾽68 οουϊὰ δανθ δυβοϊοης ἐἰπηα ἐο ἀο 81] 
(18 σι βουΐ ὑοίηρ ροσγοοινθα ὉΥ ΔῃῪ ϑογοα ὃ Ηον οουἹὰ 5ο]άϊογβ, δγτηθὰ δηὰ οὐ 
δυατὰ, βίον {Ππϑτωβοὶναβ ἴο Ὀ6 ΟΥθυσομλο θα ὈΥ ἃ [δ νν ΕΟγΟῦ8 ῥΘΟρ]ο ἢ 

(7.) ΕΠΒῈΣ ([μ6 βοϊ ἀΐθσβ θα ΔΊΓΑΪΚΘ ΟΥ δδίθαρ: ἱΓ ὑπ ὺ Ο͵Ὲ ἀνγακο, τ Βμου ὰ 
{ΠῸῪ βυθοῦ ἐπ ὈΟΟῪ ἰοὸ Ὀ6 ἱπκθὴ να [[ δδίϑοαρ, Ββοῖν ἀϊὰ (Ποὺ Κπον, οὐ Βον 
Ἄοου]ὰ ἐπα γ Κηον, ὑπαὶ {86 ἀϊδοῖρ]ο8 οὐἨ Ομ γίϑι μαὰ τ τη 10 ἀν ὃ ΠΝ ἀϊὰά ποὺ ἐπ6 
Βα Ββοαγίη, [Ὁ {ποῖ ΟὟ ΒΟΠΟΌΓ, δια (Π6 γτεβρθοῖ {86} Ὀᾶγα ἴο ἴδε ἐγυι, ραΐϊ 4]} 
ἴ8οδα 80] ἀἴθσβ ὑο {86 αυοδίίοη "Ὁ Απά Ὁ ἐμαὺ (Βουμδῖ ἀἰά ποῖ δὲ ὅγϑί βϑυρρεβί 1186 17 τὸ 
{8 6πι, 8 10 ποῦ πειαταὶ ἴο ἰδῖηἰκ (μαὺ {π6γ πτου]ὰ Βανο ἄοπο ἰζ πιβοπ, δοοη αἴογ, ἐπ 6 Ὺ 
[ουπὰ 411 Φαγυβαϊοση πο] ποὰ ἴο Ὀοίϊονα ἰὰ ἰδὲ οτυςϊβοα πιδη : δά {παῦ δοουϊ δἰχ 
(Βουδϑδηα Ῥογβοῦβ δα δἰγοδαγ θ᾽ ενθὰ ἴῃ Βὶπὶ ἷπ ὁΠ6 ἀαΥ, δηὰ ὑμαῇ ΟὨἹΥ ΑΠῪ ἀδγκ 
ΔΙΟΓ [118 ἀδδί}Ὁ Του ύ1688 ἴΠ6 δο] ἴθ γ8 Ὑδὸ ταίοβοὰ ἐμ βαρυ οῦγα τ Γ δι}}} δὲ 
“ογύβαί οι, δηὰ [μ6 δδημοάγη τεϊδίηθὰ 1Π6 βδιὴθ βόνεῦ ἃπα δυϊποσῖΥ δῖ  Β6Ὺ 
Βεά Ὀεΐοσθ. [{ ΒΙρὮΪΥ σοηοογηοὰ ἰμθπὶ ἰο ρα ἰδ [86 πορ] βοηοα οἴ ἐν ΒΟ] ἀΐοσα, 
ΟΥ 66 ἱμοπὶ οοηΐδϑϑ {86 δοογοὶ οὐ ἱβοῖνγ Ῥϑυῆαγ, διὰ ψἔδὸ 10 ττῶϑ ἐμαὶ βυθοσποᾶ 
ἴμοαι, Ὀοΐἃ ἴο 705. γ {86 ]γ οὐ ργοοθάυτο, δηα 880 ἤο ργονοηΐ (86 ἰοῦαὶ ἀοίδοιϊοη 
ἔτοτα «“υἀδίδτα οὗ (86 στοαῖ πυπΌ6Γ Οὗ ρῬΟΓΒΟῚΒ ΜΕ0 Πα Δἰγεδὰγ Ἰοἰποὰ {{π6 ἀἰδβεῖρ] 68 
οὗ (μα ργείθηαοδα ἱπιροεογ. Βυΐ {{Π||8.}8 ῃοΐ 41. ὙΒ θη, οὐ (86 ἀογ οὗἩΘ Ῥεηίιθοοβῖ, 
[δδὲ 15, ἔῃ ἀΔγ8 αἴνοσ [πὸ ἀθδί οὗ δοδυ8 Ογὶδῦ, [Π6 ἀροβί!6β βῃονγθα ὑβποιγβαῖνεϑ ἴῃ 
86 οἰἵγ οἵ Φοιυδβαίο), δηὰ ὑπογο οϑυ βορὰ (δαί ΓΙΟΥ͂ δα 866 η δΐπι τίβθῃ το {116 
ἀραά, δηὰ ἐμαὶ, δἴϊοσ δα δὰ τοροδίθαϊυ δρρεαγοὰ ἰο ἴπθπὶ δῃὰ δβοθπαβὰ ἰῃίο θάνῃ, 
δα δὰ ρουτοὰ ουὖὐ ἀροὴ ἴδθηι [86 ταιγαουΐουδ οἱ δ οὗ {Π6 ΗοΪγ ϑϑρίσὶῦ, --- ΤΥ ἀϊά 
πού {88 δδηβοασίη (0 ψΘΓα δὸ ΒΙΖὮΪΥ ΘΟΠσΟσπθα ἴο ἀἴβοουοῦ (6 ΡΟΥΒΟῺΒ γῆ ᾿δὰ 
1 ΚΘ ΔΎΓΔΥ ΟἾγ δι 8 γοΟΥ  ἘΡΓΤΡ πα 186 δροβίϊεδ, δῃὰ τοδίο (μθπὶ οΟηοδ5 πον 8] 
τυϊηρα μνὲ μαρροπεὰ Ῥ Ὦγ αἰὰ {867 ποῦ σοπήγοηϊ ποτὶ τ} (πὰ παῖς ΥὙΥῈ 
αἸὰ {δον ποΐ ᾿τρσίβοη Φοβορὰ οὐ Ασϊμαδίμθα, δηὰ (ποθ ππϑη, {11} (ΠῸΥ μαὰ τηδάα 
ἰδθπι οΟπΐδδδ Πδί 28 ὈΘΟΟΙΏΘ Οὗ ὑμπαῦ Ὀοαγ, 85 4180 δΥθσῪ οἴβονρ οἰγουμπιδίδποου οὗἁ 
{μποὶν ἱπιροδίυγο ὃ 
Ηον ὑπ] Ἰκ ον ἰδ 10 ὑπδί, 1 {86 ἀἰδοῖρ! 68 δὰ μΘ ΕΝ Ὠἰα ῦ δηὰ Βεὰ 5(οΐθῃ ΔΝΑΥ͂ 

86 Ῥοὰγ οὗἩ ΟΒγίδι, ἐμὸν ἀυγοῦ Βανθ βιιουγοὰ (πϑιηβοῖνεβ, δηὰ ἀρροασοὰ ἰπ ρυ]ῖο, 
ὯΔΥ, ἱπητηρα δίς} Υ οοηΐδεβοα ἰδὲ [Π6γ σσογα δἷ8 ἀἰδοίρ[εβ Ὁ [{ '8 τη ΘΟ ἢ πογα οΓΘα Ὁ] 
(μδὺ ἰμποῪ πουϊὰ μανα μάθῃ {μοιηβαῖνοβθ δῖοσ δυο δὴ δοίίοῃ : δπὰ ἰδμαΐ, 17 {πον 
Ῥγοδοδοὰ αδἱ δὶ], ἰὲ πσου]ὰ βανθ Ὀθθὴ ἰὸ Ῥθόρὶθ πιοσθ σοιιοΐθ, δηὰ ποῖ ἴῃ “ΘΓ 88]6ι}, 
186 ΥὙΟΥΥ ροἶδοθ θοῦ ἢ 066 δυθηὶθ δὰ Ὠδρροπθα, ΠΟΣ ἴῃ ἴπ6 ργθβϑθηοα οὗ {ἰδὲ ν 
ἐδ ΠΘΊΠΩ, οὗ σοῦ (ΒΟΥ ΜΟΓΘ 80 Πι00ἢ} δἰγδαι ἃ, ἀπὰ Ἡβοτλ μον δοὰ 80 αἰεὶ 
οἴεπακα. 

(8.) Οῃοα πιοτο, ΤΕΥ ἀϊὰ ηοί {πΠ6 δαημβοάγίῃ ἤλυθ Γοοουγδα ἰο {86 τηρί μοί ογάϊ- 
ΠΑΥΙΪῪ οι ρ]ογοα ἰο ἀΐβοονοσ οἰ πλῖ παῖ ἡ ΤΏΘΥ ὙΟΙΘ ΥὙΘΓῪ ΤΟΔΟῪ ὈΥ ΤΠΘΏδΟΘΒ, ἴΟΥ- 
ταθηδ, 8π ρογϑοσυςομβ, 0 ΟὈΪ χα 86 Δροβίίθβ ποέ ἴο ὑγθϑοῖὶ ἰῇ [86 πϑιηηδ οὗ “Ζ6805 
ΟὨγίβε; Ὀὰ Τ[Π6Υ ὭδνΟΡ αἰ τακοῖ [Ποῖ οὗ εὐθύ βίο θη {Πῃ6 θΟΔΥ οὗ (πΠοὶΡ Μαβίορ 
ψΓ}}}}6 (Π6 ταΐο δἰοαρί. Οὐ ἐδδὺ ἱηνοβσαϊίοη ἴΟΥ ἀυτδῖὶ ποῖ απίεγ, Ὀθοδιβα {πΠ6 Ὺ 
Ὑ6]11} πον ψδαΐ (Π6 ϑοϊἀΐοσβ μδὰ ἰοἱὰ [6 πἢ, δηὰ 10 νγᾶ8 ἰμδὺ γ ΓῪ ἰδίηρσ τοὶ πλϑ 8 
1Β6τ δὺ δρργοβοηβίνθ. [Ὁ βοῦθ δὰ ὈθθῺ ΔΩΥ δυδρίοίοῃ {δμαῦ ἢ ἀἴδοῖρ] 68 τόσα ἴῃ 
Ῥοβϑοβϑίοῃ οὗ 86 ἀοδὰ Ὀοάγ, (686 ΓΌΪ]ΟΓα, [ῸΓ ὑμοὶν ον ογράϊ!, υσου]ὰ πανα ἱπιρτὶ- 
βοῃοὰ ἔπθπι, ἀπά πβοὰ πηθ8η8 ἰ0 Γϑοονοῦ ἴῦ, τ Βῖο ἢ τοῦ ἃ παν αυδδμθα {86 τοροτῖὶ οἴ 
Β5 ΣοβΌΣθο ἰοἢ [ὋΣ ΟΥΘΓ. 

Ϊὴ δα ἔοι Ἐπαρίον οὗ [86 Αοἱἰδϑ οὗ (6 Αροβί]68 τὋὸ δ. ἰηΐοσττηϑθὰ {παὶ 1Π6 β8η- 
βοαγίη οδυδβοά (06 Δροβί]θβ ἰο θ6 Ὀσουρᾷὶ ὈοέοΓ ἴθ ῸΓΣ ἔγθροιτε: ἴῃ 106 παπηθ οὗ 
Οδγίβε, {86 ἀοοίτίποδ οὐ ΟΠ ΓΒ ΔΉ" ; δηὰ ἴῸν δϑιγτηίηρ ἴδον ΟἾγὶδὶ Ῥγ83 σίβοη ἔγοιη 
ἴμ6 ἀεβά. Ηδὰ {μὸν Ὀε]ϊενθὰ (μᾶὲ 186 δροβί]ββ δίοΐδ αἰσαν (λ6 δοάψ 9} Ολγίδί, μὲ 
ψ ΟΣ] Ὧονν σΟΣ δἰ ὨΪΥ ἰἰᾶνα οἰδγροά {ποτὰ τ τ {[ι18 σΤοθδ ἡταυᾶ, {μ18 ἀιγοοῖ το Π οη 

ἰηδῖ [86 Βοτηδη δηὰ «618. ρου ΓΙ ΠΟ Π 8: δπαὰ πη]688 ΤΟΥ οοὐἹὰ δανα οἰοαγοὰ 
Θιηθαοἶνοβ οὗ ἴππ6 οτίπιθ, πσουὰ ἕὰν: Ῥυρίεμοα ἱμόῖὰ (ὉΓ ἰὺ τ 10}, δὴ 1οδβῖ, ἀπο βενο- 

οὐδηζοϊἑδὲ διηουηβ οὗ ἰἴ86 1 9 δῇ δρὶο οοῃζαϊδιίοη οἴ ἴΠ6 116 ΘΔ ΌΤΩΩΥ δῦους ποιἱοϑαν 
[Ἰδὲ 1.6 ἀϊδοΐ ]68 οδσηθ δηὰ βίοϊϑ [86 Ὀοὰν οὗ Ομ γίϑί., Τλ Βἰδιογίδη ἀοεβ ποῖ ἀνγ6}} οὐ 10 
οἰγουτηβίδηςα 88 ἰΓ ἰδ τόσο τπηδηςοηθα τῖϊῃ ἃ αἰγεοί υἱοῖν οὗ δηϑιοσίηρ δοιὴθ ΟὐὈ]εΟ ΙΟΏ, --- 
88 ἃ ΤΌΣΟΣ που] μᾶνὸ ἄοπθ. Ηδ ἀοϊΐνοσβ ἴὸ τ ἰἢ 41} (Π6 5᾽ πη ρ] ἰ ΠΥ ΟΥ̓ δὴ πηβαβροοίίης 
ΓοΪδίοσ οὗ Ττυ; δηὰ ἰξ {μοτοίογο οαυτίοθ Ὑ 1 1δ (ΔΓ τογα πεῖν οὗἁ ον άθηςο {Π8ῃ ἃ τηπὶ- 
ΕΡΙΙοἶ ἐγ οὗὨ τεδϑουβ δηὰ [86 τηδϑβὶ ἰδδουγθὰ ἐχρίϑηϑἤοη. ΥΩ ΚοΙοΙ ἃ 8 Τηΐοσηαὶ Εν! θηοοϑ 
οὗ ΟΝ τιδὕδη Υ, Ρ. 94. ᾿ ' 

Ἀ 
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σῖγ. ϑ'υοὗ ρυπίπβπχοηῦ τουἹὰ ἢοῦ ΟἿΪΥ μανο Ὀθθη Ἰυδὲ ; Ὀαΐ 16 μαὰ ποῖν Ῥθοοῦιθ 
ΠΟΟΘΒΒΑΓΥ [ῸΓ (86 ΒΑπΠοαγ το ᾿ηΒ]1οῦ 1, ἴῃ οΥάοΡ ἴο βαγν [6 ῚΓ οσση σορυ(διίοη. ΤΉΘΥ 
ιιΔα οτἱριηδίοα ἐδθ δίοσγ ; 8 ὝΘΓΘ ΠΟῪ πάρ ν {Π6 βίτοηρεβί ἰηἀιποθιηθηῖθ (0 βὺΡ- 
Ρογί 1. Ὑοὐ {8607 ἀϊὰ ποὺ ονθῇ χπηθηϊου [86 δι ]οοῦ ; Ὀαὺ οοπέδηίοα {ποηιβοῖνθδ 
ψὶτἢ σοπμηδηάϊπα ᾿ῃθπλ ὕ0 ᾿ΓΘδοὶλ ὨῸ στρογ ἴῃ {86 Ὠδπι6 οὗἩἨ ΟἸγίϑί. 

Ϊὴ [86 [Ὁ] οντὶπρ ομαρύθν,- γ ἀγα (οἱ, ὑμαὺ {86 ΠΟ] Ὀοαγ οὗ (ἢ 6 δροδβιὶ 88 ν,χὰ8 
Ὀγουσῶῖ Ὀοίογο ἴμοπὶ ἀσδῖη, [ὉΓ σΟὨ ΓΙ ΠυΪησ [0 ργϑδοῖν, ἱπ Ορροϑιίοι ἴἰο {8]}8 οοπηπμδηὰ 
Οἱ εδι18 οοοαβίοῃ, 4180, {ΠΟῪ Ἰπαϊηϊαϊηο ἃ Ὀσχοίουμα 5.]56 ποθ οδοποοζηΐηρ (86 ἰδοῦ, 
ΒΟ ὑμῈῪ δα ΟΥ̓ ΑΙ] δἰἰτὶ θαϊοὰ ἤο (86 Δροβί]θβ ; θυ Ἔδαυροα ἰμθῖὶ τυ ἢ αἷα- 
᾿οροάϊΐθησα ἴο ὑμοῖν ἔοσιμοῦ ᾿π) απο] 8. [ἢ ([}8 ὕρον ϑὲ μὰ οοπίδἰηρα {86 (ὉΠ ον 
ΤΟΙΔΆΓ Κ4}}16 ποτ : Φια τοὸ ποί δἰγαϊξμ ουπιπιαπά οι ἰλαΐ να δλοιια ποὐ ἐρασὴ ἱπ ἐλὲς 
παρ ὃ απα δελοϊά, γε λαυε Πἰϊοα υἱογιιδηΐεηι ιοἱζλ γον ἀσοίγίπε, απὰὶ ἵπίοπα ἰο ὑτῖπρ' ἐλὲκ 
πιαπ᾿ 8 δίοσώ ἰροπ δ. (Αοἰϑ ν. 28.) 700 ὑνίπρ' ἐλε ὀϊοοά 7 ὁπ6 Ῥεγδοη ροπ αἀποίλεν 
15. ἃ Ῥθγαδα οὗ ἔγθαυθηξ ΟσσΌΓΓΘΠΟΟ ἴῃ ἐμ Βὲ0]6. 1η δΐδοη ἀἰϊογοπιῖ ᾿πϑίδπορβ, ᾿π 
Ὑ Βἰοἢ τὸ δηὰ ἰζ ἰμογο, ἰ 88 Ὀαϊ 8 βίῃρία τηδδηϊηρ, νἱΖ. ἐο ὅγίπρ᾽ ἰδ ρυὶἐ 07 ουπίγὶ- 
διμῖπρ᾽ ἰο ἰλε ἀδαίὰ οΥ α ρεγδοπ, ον (6 ρὲ 0 , Ἰροπ αποίλεῦ' ρεγεοη. ὙΝ ΘΝ ᾿ὲ 
18 8810, Πὰς δίοοα δλαϊΐ δὲ προ ἀὲδ οἱσπ ἀδαί, 1 18. οἰ ΘΑΡΙΥ ἰποαά οι, ἐδαι (86 συΐ! οἵ 
Ειἷ5 ἀδφαῖῃ 88}4}} Ὀ6 ἀροῦ μἰπιβοὶ , ὙΥΒοη, θα γοΐογθ, [6 βδαῃμβοάγίη δοουβα [86 Δροβϑί!θβ 
οὗ αἰἱουιρείπσ ἴο Ὀτίηρ [86 Ὀἱοοά οἵὁἨ ΟὨγῖβὲ ἀροι ἐΐδπε, {Π6 7 δοουβθ ἵποπὶ οὗ δὴ ἴῃ - 
ὑδηϊίοη ἴο Ὀσγησ ὕροὰ (μθιη ἐμ συ] οὗ βιοαάϊησ 8 Ὀϊοοά : ἐμ18 Ὀοΐηρ [86 ΟὨΪΥ 
τοθδῃϊηρ οὗ διιο μὨΓΑΒΘΟΪΟΡῪ ἴῃ ἰ6 Θοσὶρύυγοδ. 

βου ἃ δὴ ἀουδὺ τοπιδίη ἴῃ [6 πιϊπὰ οὗἨ ΔΩΥ πιδῃ, οοῃοοχηίΐηρ ἐ}118 ἰητογργοίδι θη, 
10 τηᾶγ Ὁσ δοίι1ο, Ὀαγοπὰ 4}} χυσεϊίοη, ὈΥ͂ τοουττίηρ ἴο ἔπ6 ἐοἰϊονίηνς ραβϑϑᾶσθ. [1ἢ 
Μαίίπον χχνὶὶ. 24, 2δ. νυθ δγὸ (οἷά, ἐμαὶ πθθη Ῥ αέο δαιο ἐλαέ ἀ6 οομά ρῥγευσαὶΐ ποίλὶπρ᾽ 
τον γὰβ το θαβίηρ ΟΒτιϑί, δ ἐυοὶ τραίογ, απά ιοαδλοά ἠδ λαμπάς δεΐογε λα περι δέναε, 
δαψίηρ, 1 απὶ ἱπποοοπέ οὗ ἐλο δίοοα 0 ἐλὶ8 7)ξ ὈΟΥΒΟΉ ; 866 ψ6 ἰο 1έ : δηὰ μα ἰΒοη αἱ 
ἐλδ ρεορῖο ἀαπεισογοά, απὰ δαϊά, Πὰς ὑἱοοα ὃθ ὁπ τι, ἀπά οἡ οἷ οὐ άγοεπ. ΓΘ τηοδπίην 
οὔ ἧς ῬΒΓΑΒΘΟΪΟΡΎ ἴῃ {8 ρΑββδρθ σδῃποῦ Ὀ6 χαβίβ κθ ; δηὰ ΐ 8 δ οροῖβαν ρσορδθ]8 
{πι0 1116 ἀδοϊαγαύοη οὗἉ {86 βαημβάν Ὀοΐπρ' πηδΔὰθ 80 Βοὺῃ δῇνοσ (818 ἱπιργδϑοβέοη ἴο 
(8.6 ἀροϑί]ε8, 80 ἀθθρὶγ ἑηὐογοϑίθα ἱπ (Π 8 βυ)θοῖ, δηἃ οἢ δὴ οοσδβίοα ἩΒΙΟΝ 80 ηδἰα- 
ΓΆ}}} οΔ]]οα ἰξ ὑρ ἴο νίϑιν, (Π86 βδημοατγιη σοίογγοα ἰοὸ 1 ἀϊγθοῦὶγ. 

Βυῦ τ Ομνῖϑυ νγὰβ ποῖ Γαϊϑοὶ ἔγοπι [86 ἀδδα, ῃ6 γγᾶ8 ἃ [3156 ργορδοί, ἐϊ Ἰπιροδβίου, 
διὰ, οΥἨ οουγδθ, ἃ Ὀἰθρμθπλον ἢ Ὀοσῦδα ἣ6 δβεογιϑα ἰἱπβ6]  ἰοὸ Ὀ6 {{π| Μεραρι, το 
ϑοη οἵ ἀοά. ὅϑυοὶ ἃ ὈΪΒΡμομον {π6 ἰὰτν οὐὗἨἉ ἀοἀ σοπἀοπιποα ἴο ἀδαῖῃ. 16 88π- 
βοάτίη τοῖο (86 ΝΕΣῪ ΡΘΥΒΟΏΒ ἴο πθοτῖῃ [86 ὈυδίΠ688 οὗ ἐγγίπρ δῃὰ σοπάθηηπίηρ' ἢ]πὶ 
νὰ Θομμιηἰ 6 ὈΥ τμαὲ ἰατγ, δηὰ τοβα ἀαγ 10 γγᾶβ ὕο δοοοιιρ ἰδὲ ἰιἷ8 ἀθδί!. ΠΕ, 
ὑπογοίογθ, 818 ὈΟάγ τν88 ποῦ γαϊβϑὰ ἔχοι [μ6 ἀθδά, ἔβοσ 8 η0 συ ὺ ἰπ ϑῃοάάϊησ ἷ8 
Ὀ]οοά, Ὀαὺ [Πα ποσὰ ρϑυίουγωδῃοθ οἵ ἃ ρῥἰδίη ἀυΐγ. ΗΠ8 Ὀϊοοά, ὑμαὺ 18, {88 ρυιὸ οὗ 
δ δ άϊησ ᾿ὃ, οΘου]ὰ ποῦ 10] τοϑῦ ομ ἴΠ6 βδηβθασίῃ ; ΠΟΥ, ἴ0 υ86 {ποὶγ ἰδησιδρθ, 
ν Ὀγτουρσῦ ρου ὑδοηὶ ὈΥ [86 Δροβί!68, ΠΟΥ ὉΥ δὴ οἴμοσβ.0 ΑἹ] (815. {86 οαἀγίη 
ῬΟΥΐδοΟΥ Κηον ; δηά, ἐποχοίοσο, δὰ θαυ ποῦ Ὀαϊϊονοᾶ πὶ ἰοὸ Βανα σίϑθη ἔγοια ὑπ6 
ἀοδά, {Π 6} πϑνον οου]ὰ μαννα υδβοᾶ {818 ῬΒΓΔΒΘΟΪΟΡΎ. 
1 15 γί μον ἴο Ὀ6 οὈβογνο, ἰδαῦ οὰ Ὀοίΐ {Ππ686 ΟΟΟΔβ:οη8 [86 δροβί]ο8 ὈοΪαΪγ ἀ6- 

αἰαγοὰ ἰο ἐδ βαημοάγιι, ἴῃ 16 πιοϑὺ Ἔχ ἰοϊῦ ἰθσπλβ, ἐμαῦ ΟἸ Γἰϑὺ τ 8 γδϊβθὰ ἔγοτα (86 
ἀρδᾶ. Ὑοῦ [Π6 δδηβοάγιη ποῦ οἱ ἀϊὰ ποῦ ομᾶγρο ἐδοὰ τ τ (86 οΥγῖπια οὗ μανϊηρ 
βίοϊθῃ ͵8. Ὀοάγ, Ὀὰῖ ἀϊὰ ηὐὲ οοπιγδάϊοῦ, ΔῸΣ ἀνθ οοταπιθηΐ οἢ, ἴμ6 ἀοοϊαγδίίοη. ΤὨὶ8 
οου]ὰ ποῦ ροββθ]ν αν δαρροπθᾶ {πγουρὰ ἱπδιθηϊίοη. Βοῖδ 186 βαηβοάσίη δηὰ 
[πα δροβίϊοβ δοιηρ θίθΥ πον ἰπαῦ [86 ταβιιγτοοίίοῃ οὗ ΟἸγὶβὺ τγὰϑ (86 ροϊηῦ οὰ ὙΒιοῖ 
8 οαυδα, πηὰ {πο ὶν ορροδίτίοη ἴο ἰΐ, ΘΠ ΣΟΙ ἰὰὐγηθ. 10 νγ88 86 γτοαὺ δηὰ βογίουβ 
φΟΠΕΓΟΝΟΥΒΥ ὑοίνγθοη ἴμα σοη Παρ; ἘΠ δηὰ γαῖ, ἱπουρὰ ἀἰγ οί δβϑοσιθα ἴοὸ 
[ον ἴδοθϑ Ὀγ (μ6 Δροβιίοϑ, (116 δα: μοάσιη ἀἰὰ ποῖ ουθ υἱΐοσ ἃ βυ}]δῦϊα οὐ ἴΠ6 50} - 
͵6ει. Ηδάὰ {ποὺ} Ὀε]ονοὰ {Π6}Γ οὐσῃ βίου, ΓΠ6Υ πουἹὰ οἰἴμον αν ρυηίβμοά {ῃ6 
ΔΡΟΒΙΪ68 τῖιὰ ἀοαιὶῃ 85 γεῦοἶθ ἀσαϊ δῦ (86 “ οντῖθι δηὰ Βοιηδη ρονθγησηθηΐβ, ΟΥἨ 6ἶδ6 
(πον που μανα σομῆηῃορά ὑπ 6 πὶ 48 ᾿υπδ[68.3 
οσο οη Ὀ6 πὸ ἀουδί, {παγοίυγο, ἴγοῦι [86 ανἱἄθησο οὗἁὨ 86 ἴδοῦ (τη Ἰδμοα ὉΥ 186 

Δάνοσβασιθβ οἵ [86 πϑπι6 δῃκ ἔφ! οὗ ΟἸιγῖϑὲ, ὑπαΐ ὑΒ6Ὺ πΘγ6 οομνῃοορα 6 νγα8 δοῖυ- 
811} τίβθῃ ἔγοηι [Π6 ἀθαὰ ; δηὰ γαῦ 1ὑ μαὰ8 Ὀθθῃ γϑροδίθα!Υ ὑγροὰ ὈΥ {86 ΟΡΡΟΒΟΣΒ οὗ 

᾿ Ἴων. χχ. 9. 11]. 13. 16. 27.; Πουῖ, χίχ. 10., χχὶϊ, 8. ; 2 βΐδιῃ, ἱ, 16., χυὶ. 8.; 1 Κίηρβ 
11, 37... ΦΔοζ. 1]. 85.; Εχοϊ. χυὶ. 13., χχχῆν, δ.; Μαῖι. χχὶϊ. 85.; Αοἰ χυ ΐ. 6. 

Ὁ Αδθκάϊο, Τιδό βυῦ ἰὰ γ έγιιώ ἀδ ἰὼ ΠΟΙ μίοα ΟΠγἝιίσῃπο, ἔοπ, ἰΐ, δοοῖ, 1, οὗ, 8, 
ν ρ ν᾽ 8 γδίθηι οἵ Τ ΠΟΟΪΟΖΥ, γο]. 1! Ρρ. 637---ὖϑ9. 
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ΤΟΥΟΙΔΟΟ 838 8 ΟΒΖΕΟΤΊΟΝ (0 {86 ογοα ὈΠΙῪ οὗ ΟὨγὶδι 8 τοβαγγοοϊίοη, ἐμὲ Βα ἀἸὰ 
ποῖ δῇον ᾿ἰπηβο ] ἴ0 1μ6 ΟὨ] ΟΥ̓ ῥγίθϑίθ δπὰ {6 γ8. 
ΑΙΝΒΊΕΚ. --- ὙΔΙΙΟΙΒ ΓΟΔΒΟΉΒ, ΠΟΉΤΘΥΘΙ, ΤΊΔῪ Ὀ6 δα 8 Δ ΟΥ̓ δδδιρηθὰ ἩὮΥ 10 88 

ὨΟΐ ΡΓΌΡΟΣ {δμαῖ [Ὁ δῃου]ὰ Ὀδ 80. 
[.1 715 ἐλὸ "γδὲ ρίποθ, σβϑι [86 ογυοὶ διὰ ἱηνούογαϊθ τὰδὶϊςθ τ διοἷν ἔμ Ὺ ᾿ιδὰ 

ονϊηοοα ᾿Ογ ΑΓΒ «6818 18 Θοπβίοτοα, 88 νυ }} 88 (86 ἴοσοα οὗ ἐμοῖσ ργο) υάΐοσθα, 10 ἰ5 
ποῦ ῬΓΟΌΔΌΪΟ (πὶ {Π6 Υ που]ὰ Ὦδνο δυθταϊ 6 ἃ ἴο (Βα ονϊάθῃοθ. ΤΈΘΥ δὰ δἰἱγὶ δυιϊοὰ 
Β15 ταΐσδοΐοβ ἰο (6 ῬΟΤΤΟΣ οὗ {86 ἀονὶ] ;; δηαὰ δἷ8 γδίβίῃρ [Δ ΖΑΣΌΒ ἴγομῃ (Π6 ἀοδὰ, οὗ 
ὙἘ1ΟΣ δ γΥ Βδὰ “Με ἱπίοστωδώοι, ΟἹ]Υ βιϊμγυ]αιθα [6 πὶ 0 διζθιιρὶ ἴο ἀξβίσου δίῃ. 
Ιυσίοδὰ οἱ θεῖηρσ πτουρθς ἀροὰ ὈΥ {Π6 ἰαβίπιοηΥ οὗἁὨ (δ δο]άϊθγβ, ἐμ ἐπάθανουτγθα 
ἴο βἰΠῆο 11. Βαβι ἀοβ, Ἰ Τοουβ δαᾶ Βονῃ ἰτηβ6 1 ἰο ΤΠ 6: ἤμουν Ὦ18 ρϑϑδίοῃ, δϑὰ {6 Ὺ 
δὰ ρῥγοϊθηδοα (δαὶ [ἴ γγ88 ἃ ἔτ ΟΥ ἀοϊυδίοη, δηὰ ᾿ιδ(} 5{}}} οοπεϊηυδα ἰυ τοίαθο (0 
δοκποπίοάρο δἷπι, 1 πουἹὰ παν Ὀθοὴ υτχοὰ 88 8 δζοης ργοδυτρίίοη δσαϊηβὶ [86 
ΤΟΑΙΣῪ οὗὨ ἢ]8 Τοδυσγοοοη. Βυΐ, 

[1]. ϑεοοπαάϊΐν, Ἰδὲ ἰδ θ6 ϑυρροδϑοὰ {μπδὺ Φεβὺ8 μαδὰ ποῖ ΟὨΪΥ δρρθασθὰ ἴυ {μθπὶ δῇνον 
818 τοβυγγοοίοη, Ὀπῖ {πδι {Π|6 7 (Βοιηβοῖνοθ ἢδὰ δοϊκπονϊεαροα 118 γα ἢ δηὰ γϑϑ! γ, 
δηὰ μδὰ ονποᾶ Βίπι ἴον ἐμοὶνς Μοδβδίδη, δηὰ βαὰ Ὀγουρσῃς (μ6 “ον 8 πδίοη ἰηῖο {116 
δϑιὴθ Ὀ6]]16Γ; --- ὁδὴ 1Ὁ Ὀ6 ἱπιδρίηθὰ ὑμαΐ ἰΠο86 ὙΠῸ ΠΟῪ τηδκο 86 ἀθονο οὈ]δοίϊοη 
σου ὰ Ὀ6 8διἰ8ϑῆθα ἢ [ὲ 18 πιοβῦ ργοῦΔΌ]6 [δὶ [ἢ ὑδδΕ ΩΟῊΥ οὗ [86 ργίεβὶθ δῃὰ συ ]ογα, 
ἴῃ βυοῖ ο486, που Ἱὰ Βανθ Ὀθθὴ ταργοϑοηϊοὰ 88 ἃ ργοοῦ {π8ὲ ὑπ6 τ Βοὶθ νγᾶϑ δυ ῆςο 
δα ᾿πηροδίατο, δηὰ {παῦ {ΠΟῪ ποτα ᾿ηἤυθηοοα ΟΥ̓ δοηη6 ροἰ ἰςα] πηοίνθ. ὙΒοῖν ἰ65- 
ΟἸΤΠΟΏΥ, ΤΠΠΟΓΘΟΥΟΥ͂, ---- αὐτὰ Βρὰ οχίοτγίοα ἴἰ ἔγοπι {π6πὶ, πὰ ᾿Υἶ 86 δὰ ρμοδβοββοὰ 
μοποδὲν διὰ γοβοϊυου δυβιοϊοος 0 δΥΟῪ ἰδ, ---- που παν Ὀ6ο πη [180]6 ἴ) δυδρίοἴοι. 
Εὸν ἰδ πουϊά μανθ Ὀθθὴ [86 ὑδβι πΠΟΩΥ οὗἁὨ τρθῃ ἬΠΟ86 πιϊπᾶβ πυδὺ βᾶνα Ὀθθη Ορ- 
ῬΓοβϑθα δηὰ ἰοστ θὰ ὈΥ ἃ δοῃβοίοιιβπθβϑβ οὗ (μοὶν ρῃ]ῦ; δηὰ Ὁ παρῦ ἰανὸ ὕδθη βϑιὰ 
μδὺ (Π6Ὺ τεσ μβαυηίοά ὈΥ ρθοβίβ δπὰ βρθοίγεβ, δηὰ (μδὲ {πεῖν ᾿πιδρίπαιίίοη οομνογίοα 
8 Ῥβιδηΐοπι ἱπίο [Π6 γϑδὶ Ῥϑύβοῃ οὐ ἷπὶ βοτὰ {ΠΟῪ δὰ οχροθοὰ ἴο ρυ Ὁ] 6 ἀοτδίοῃ, 
δηα δβοηϊθηοσρα [0 8ῃ ἱρποϊιϊπίουβ ἀραίῃ. ὙΠ οῖν ὑθβυ πο πουἹὰ πᾶν σαϊποὶ [1{{}6 
ογοαϊ τὴ ππθὴ οἴ εἶοῖν ΟὟ ΥΑΠΚ δηὰ βίδιΐοη, δηὰ οὗ ρυϊμεῖρ]68 δηὰ ομδύδοίθγβ 
8: ΠΩ 1 ἴο (μον οσσῃ. [{ που!ὰ ἢανα αἰοὰ νὰ ὑΠοτηβοῖγοβ, δηὰ ῥγοάυοοα ηο εἶξε 
πέρα (86 εἶγοὶθ οὗὨ {μοῖρ πὰ δοαχυδίπίδηοο, δηθὰ [Π6 ρὲ ἴῃ ὙΔΙΟΝ (ΒΟΥ Ἰ᾿ἰνϑα. 

ῃ 
[11.1 25 ἐλὲ ἐλίγὰ μίαοε, ἰμ6 ομαγδοίοσ δηὰ το] ρίοη οὐ ΟἸιγίβὺ πυϊσαῦ Βαανα ὈΘΘη ὙΘΡῪ 

ΣΑΔΙΘΣΊΔΙΥ ἱπῆυτοὰ ὈΥ ᾿ΐδ Ἀρρϑδγάποο ἴο {86 “6ννϊδὲ; ργίοβίβ δηὰ τ ]οτΒ δίσου Β᾽8 Τὸ - 
βυττοοϊίοη. ὙΒΟΥ Βαὰ πο τἰρδὶ ἰο ἀχρϑοῦ (8 Κὶ πα οὗ ουϊάθῃθθ Νὸο ροοά ῬΌΤΡΟος 
οουϊὰ Ὀ6 αηδυγεγοὰ Ὀγ ἴΐ : οὐ {86 σοΟπίγασυ, ἰδ τοὶσμὺ αν ὈΘΘῺ ν ΥῪ ἀσοἰγἰπιθηίδὶ ἰπ 
1186 εβεοῖίϑ. 16 {86} ἦμμὰ Τοιηαϊηοα ππῃοοηγνϊησοι, τ ΒΙΟὮ τηοδὶ ῬΓΟΒΑῚΥ ταὶς Πανθ 
Ῥδθη [86 886, ὑμ6 ἴδοῖ πουϊὰ αν Ὀθθη αυρδιϊοπθα. ὙΒδ υυυ! τα ἀθ πτουϊὰ μανο 
Ὀαοοῖβ οὐβιϊπαῖο δηὰ ἰγτθοαἰϊπιδῦϊα ἰῃ ἐποὶν τὸ βδαμραοθὴ ; δΔῃὰ [ΠΟΥ που ὰ ἢανα 
Ρ]οδάθα (6 δυϊβουῖν οὗἁὨ ἐμοῖς δυροτγίοτβ ἴῃ βίδίϊοῃ δπὰ οὔδοθ, 88 Δ ΒΡΟΪΟΡῪ [ὉΓ 
πορἰθοξηρ ἱπαυΐγγ, δηα γαλθοίηρ ἴμ6 πιθϑηϑ οὗ οοηνϊοΐοῃ. 1 ἴ86γ δὰ Ὀδθθῃ οοῦ - 
νἱποοὰ, πὴ μβουῦ ποποθῖγ δηὰ ταβοϊυϊίοι ὑο ἀθοίασα μ6 ἰγυῖ, (μ6 ἔδεῖ που]ὰ 8ι}}} 
Ββανα Ὀδθη οοπδίἀοτοὰ 88 ἀουδιίω!, οὐ οὐἁ πὸ στϑαῦ ἱπιροτίδμποθ. Βαϊ ἱ τὴ {πεῖν 
σον] ουϊοη ἐΒ6ΎΥ οοπηθοιοα {86 ρυ ] ας ἀνονγαὶ οὐ 118. ἐγαι, 9 6808 ΟΒτίδὶ πουἹὰ Βανθ 
ἱπουγτοά {Ἐς ἐἰαῖρὲ οὗ Ὀαΐῃξ δὴ ἱπιροθίοσ, δπὰ μἷβ γε! σίου οὗ μοὶπρ ἃ ἔγαυὰ, [ωουὰ 
σου ὰ μαναὰ Ὀδθα ἰμ6 οἰδπιοῦν οὗὨ 8 οοπιδἰπδίίοα. ϑυβρίοίομ πουϊὰ πανα αὐϊδοιοὰ 
[1861 ἴο {π6 ονϊάθηςβ οὔ τβϑῃ ὙὯο δὰ [88 οὗγα οὗ ἷδ δαρυϊοῖγα, γιὸ δρροϊπιοὰ (86 
δυλτὰ, δηὰ δοδαϊοὰ 186 βίοπϑ ἰμδὲ βοουγοὰ ἰΐ, δπὰ ψἢοὸ σου ὰ 68 8.}]γ αν ἢ τὰ χε ῥμετωι 
8 ἐν ΕἸῈ ΜΠ ΠΙΟὮ που] ὰ μανα σαϊποὰ ογοὰϊῃ τὶ (86 βογνῖ του 6. ΟἸ τ βι ἰδπ γ 
πουϊὰ Βαανα Ὀθθὰ σοργοβδθηϊθα, ὈΥ Ῥθύβοὴϑ ὙΠῸ ΔΓΘ ῬΓῸΠΘ ἴ0 ἈΒοΥῖθ6 811 το]! ρου (0 
ϑίαϊθ ΡΟ ΟΥ, 89 8 οοηίσίνδῃοα οἵ {86 ργίδϑιϑ δπὰ πιαρίϑίγαίοϑ οὗ δυάρα ἴ0 ΒΏΒΗΟΥ 
ΒΟΠῚΒ ῬύΓΡΟΒΟ οὗἩ που! ]γ οπιο] υπιθοξ ΟΥ δι θη. [{8 ργόστεβθ δηὰ ργοναίεπου 
πΟῸ]ὰ ματα Ὀδθη δἰὐτὶ θυΐοα ἴο {Π|6 δοουϊαν ἰπῆποποθ οὗ 18 δἀνοοαίεθ; δπὰ ἰὺ που]ὰ 
μδνθ Ὀδθὴ ἀορτί γε οΥὁὨἉἁ ἐμαῦ πιοϑὲ ἀϊβιϊηρυ δαΐηρ δηὰ βαιβίδοίοσυ ονϊάθποα τ ϊοὰ ἰΐ 
ΠΟΥ͂ ῬΟβ86 5868, (μαὲ 1( ἀοτίνοα [ξ6 οτἱρίη ἤτοι αοά, διὰ ονγϑὰ [18 διισθθββ ἴο {86 βίσιιαὶ 
ἱπίογροβίϊοι οὗ ἀϊνίπα ρονσοσ. Βαΐ ἴδ6 ἱπνείογαία ορροβί[οη οὗὨ 186 ΨΘν 8 ῥμγιεβίϑ 
δα χΌ]οΓΘ ἰο ἐδ6 οδιιδα, δπὰ ἐμοὶν νἱοϊθηὶ ρεγβοουίίοη οὗ ἴμ6 ΟΜ νι βιίδῃβ, τεπιουοὰ 4}} 
δυδρϊοίοη οὗὨ ρῥυίδίογδ, δπὰ ρο] ἶσα] ἀθοῖση. [ΙΓ (86 ἀἰδοῖρ[68 μ8α ἀστοθὰ (0 ᾿προβθ 
ὌΡΟΣ ἴα ποῦ]ὰ ἴῃ 1818 δϑδιγ, οουημοη βθῆβα του ἃ αν ἀϊγοοίθά ἐμομι, ἢτβι, ἴὸ 
ϑρτοδα {86 τοροτὺ ἐδαῦ Ψοϑιβ ΟἸιγὶβε νγδβ γυίϑθη ἔγοια (88 στᾶνθ, δὰ {μ6π 10 ὀμηΡὶοΥ 
Δ ἱπαϊν! ἀυ.8] τιβοῖὶ (86 7 οου]ὰ ἰγμδὲ ὑο μεγβοῃαΐθ εἷπι, δηα 0 ΔΡΡΘΆΡ θοίοσθ {6 
τυ τας ἰπ βυοῖ 8 τηδῆποῦ δπὰ αἱ βυςὮ ὑἰπι685 88 ποῦ ὰ ἢοῦ ομάμησ ον ἃ ἀἰβοΟν ΓΥ ς 

"4 
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88, Βοσονον, ΟΠ γδὺ ΠΟΎΣ Δρροδγοᾶ ἴο (6 τλυϊυϊς αἴχον 18 τοβαγτθοίίοι, [815 
Δήβελνία 8}} βυβρίοἰοη {παὺ [μ6 αἰϑοῖ 168 δὰ οοῃύσινοα ἃ βοίθηια ἴον ἀἰδοοϊνιησ [86 
ΡΘΟρΪΒ. 

ΤΠ686 ΘΟ ΒΙ ἀογ  οη8 δδον ἰπαὺ ΟἾγιθυ β ἀρρόαγαποο, ΟΣ Ἦδ ΓΟ86 
ἔγοαι {86 ἀ684, οπῖψ ἐο α οοπιροίσπξ πηπιδεῦ ΟΥ̓ τοϊέτπιο8568, ΤὯῸ ὍΘ ΓΘ 
1η{ἸτδίοΥ δοαυδιη θα τὰ Ὠἴμὰ ὈΘίογα 18 ἄθοθ6886, 18 ἃ ΟἰΤΟυΤηΒίϑη 66 
ΒΙΡΉΪΥ οδἹουϊαίθα ἴο δβίβ! 18 {μ6 ἰσατ οὐἁἨἁ κ18 Υϑθυσυθοῦοη ἴο ροθ- 
(οΥγ. 

3. ΤῊ ΟΗΑΒΑΟΤΕΕ ΟΕ ΤῊΗΕ ΑΡΟΒΤΙῈΒ αἶ80 ρσζόνϑβ ῃ6 ἐγατῃ οὗ 
1π6 τοβαγγοοίίΐοῃ οὐ ΟἸμσῖδὲ ; δηᾶὰ {ῃογθ ἃ6 ἘΣΕΥ͂ΕΝ ΟΟΠΒΙἀογα ϊομ8 
ψΠοἢ ρσῖνο {πον ουϊάθησο βυβιοϊοπί νγοῖρῦ. ΟὈβοσνα (86 Οὐπαϊέου 
δηᾶ {Π6 ιωηπδοῦ οὗ [688 τυϊπο8868, {Πποὶν Ζηογοαιέψ, δα Β] ΟΠ 685 1π 
Βο]ονίηρ (86 τοϑαγγθοίίου οὗ ΟἸ γιβί, ---- [86 τηογὰὶ ἤηροδεὶδιϊέν οἵ 
{πον βισοθθαϊηρ ἴῃ ᾿προβίηρ ὌΡΟΠ ΟἰΒΘΓ5, ----ἢ6 2 αοέβ ὙΠΟ (πο γῪ 
{ποτ βαῖνϑβ ΔΥΟΥ,--- [Π6 Ασγεοηιοηΐ οἵ {μεῖὶν νι θη66,----ἴΠ6 7Τγίδωπαῖς 
βεΐογα νι ]οἢ ΠΟῪ βίοοά, --- (π6 7Τέπιο ἤθη {Π18 δυάδος 88 ρίνθῃ, 
--ἰὴὸ ίαες ψἤοτα ἸΠ6Υ Ῥοτο ἐμοὶ 7 δέϊπιοαψ ἴο (86 τοϑυστθοοῃ, 
δηα {ποῖν Μοέίυοβ ἴὼῸσ ἀοϊηρ 80, --- δῆ {π6 ΒΥ Κιηρσ Οὐπίγαϑέ ἴῃ [86 
οοπάμῃοι οὗὨἉ [π6 ἀροβί]θ8 Ὀοίῃ Ὀοΐογα δηά δέξο [Π6 σϑϑβυγσθοῦοῃ οὗ 688 
ΟΒυιβί, 

(1.) Οὐρηδίαου ἐλθ ΟΟΝΌΙΤΙΟΝ Οὗ ἐΐ686 ιτοϊξηι6 8868. 
ΗἩδὰ {86} Ὀδοη τηθῇ οὗ ορυΐθποο δηᾶ οὐρα ἰπ [6 γον], να τιῖσαῦ ἤανο ἰδουρδξ 

ὑπαῦ {μ6ῖν ταρυϊδίϊοπ ρσαγθ ΟΌΓΣΓΘΠΟΥ ἰο {πΠ6 {40]6ὅ.ὈὨ [1 μα γ ἰιδὰ Ὀδοη ἰδαγηθὰ δηά 
δἰοχασπῦ πιθη, νγὰ τηϊσῃῦ πάνθ ἐπηαρίηθα {μαῦ {μ6 δίγίθ ἴ το (6 Υ δὰ ἰο]ά {886 
ταῖς δα βοοϊμοὰ (δα δου]5 οὐὗὁἨ 186 ΡΘΟρΪ6 ἰῃΐο 8 Ὀο]ἰοῖ οὗ 1. Βαΐῖ 86 γευογδα οὗ 41] 
{818 νγγϑβ {Π6 ἴλοῦ ; [ὉΓ {6 ΔρΟΒί1868 ὑγεγα {μ6 Ἰοτγεϑῦ οὗ τωδηκίηᾶ, πίϊβοιιΐ τορυϊδοη 
ἴο τ ροβο ΤΡ 186 ρϑορίθ, υιύπουῖ δυιμοσὶ ἐν ὕὸ σομροῖ, δηὰ πὶϊποὰΐ ΓΊΟΒ68. ἴο 
τουατα. ΤΠΟΥ ΤΟΓΟ 680 τηθϑπῃ, ἀοβρίβοα, δηα ὑῃ]οαγπμοα τηθη, δηἀ ΘΟΠΒΟαΌΘΏΓΥ 
ὙΘΓῪ ὑποαυδὶ ἴο {86 ὑδ5ὶς οὗἁ ἱπιροβίπρ' θροὴ οἰμβοῖθ. ὙΠ Θἢ 411 1Π|686 οἰγουπιδίδῃοοθα 
ΔΓ6 ἐρηρηπεενθ, ἰδ 18 ΠΩΡΟΒΘΙΌΪ6 ἴο οοποοῖνο (δαὶ ῬΘΥΒΟΏΒ οὗ {{|8 οἰδγδοῖος οουἹὰ 
βυροθαά. 

(2.) Οὐπδίίον ἐδ ΝΌΜΒΕΕ οΓΓ ἐλι686 τοϊέπι65565, απα αἶδο ο΄ ἐλε αεἰμαῖ 
αρρϑαγαποθβ 9} «685 Ολγῖξέ, ιολιοῖ πωρπιδοῦ τοαϑ ποῦ ἐζαπ διβὲοϊεπέ ἰο 
εδέαὐἰϊδὴ απν ζαεΐ, 
ΒΥ δουοη αἰδογοηΐ ον 0186 δα μοΥΒ νἱΖζ. [Ππ6 δροβὶ]θ8 Μαϊίμον, Φομη, αι, Ῥείοσ, 

δηα διίηθβ, δπὰ (πα ουδηρο ἰϑίβ, ΓΚ ἀπὰ ΜαΙΚ ---- ποῦ ἴδνγου ἤδη οἰδοθη ἀἰδβιϊπος 
ΔΡΡΘΆΤΔΠΟΘΒ οὗἩἨὨ ΟἸγίϑὲ ἰᾶνὰ Ὀθθη σοϊαἰθα οὐ τηθηϑϊομποά, αὐἴδν ἷ8 τοβυστθοϊίοη, δηὰ 
»γουϊοιιἶψ ἴο ᾿ΐΪ8 ἀΒΟΘ ΠΟ η, ὩΘΙΏΘΪΥ, --- 

Ι. Το Μαῦγ Μαράβδίϑη. αἷοπε (Μασ χυὶ. 9.), γἴὸ βαὺν “6808 βίαπαϊησ, (δοβη 
ΧΧ. 14. 

2. ᾿ς [π6 πογθη ῬὯῸ Ἴογο τοϊυτηϊηρ ἔγοια [Π6 δορυ ογα ἴο ἀπηοιηοθ ἢΐ8 ΤΟΒυΓ- 
τοοίΐου ἴο [86 ἀϊδοίρ᾽εβ. “" Βϑβοϊά, “6δ8 πιοῦ {πμ6ῖη, ϑαγίπρ, 411 μ41}} ἀπὰ {86 γ 
οδηγ6 δηᾶ μοὶ ἷπὶ ὈΥ ἴΠ6 [δοί, δμὰ υοσβιρροα Ηἰτα." (Μαιι. χχανῖὶ. 9, 10.) 

8. Το δίιποη Ῥοίου δοθθ. ({μκὸ χχῖν. 84.) 
4. Τοία ὕπνο ἀἰβοίρ! 68 γῆῸ σγοσα φοίησ ἴο Επηπδι8, τ ἢ τοῖα 86 οοπνογβοὰ 

δηὰ Ὀγακα Ὀγοδά, δα (θη τι] 6 Ὠϊ 86} Κπόνῃ ἴο ἰμοα. (1υΚς χχὶν. 18---81.) 
ὅ. Ἴο ἴδια δροβῖθβ δὖ Φϑγυβδίθηι, ὀχοδθρίϊης ἘΒοπιδ8, γγΠ0 88 δυβοηῦ. (Φοβδβη σχ. 

19, 20. 
6. ΕἸἰσῦ ἀδγ8 αὐοσγαγὰβ ἴὸ 1[ῃ6 ἀἰβοῖρ]οθ, ΤΒοπΔ8 Ὀαοὶπρ ργοβοηῖ, (Φοδη χχ. 

26---29.} 
Ἴ. Αὐ τ86 868 οὗ Τί ονῖδθ, θη δϑυθη οἵ 8 ἀἰβοῖρίθβ θγ βϑμΐηρ, τῖς τβοπι ἢ 

αἰὸ 7οοά. ( δοϊιη χχὶ. 1 --Ἰδ.) 
8. Τὸ {{Ἰ 6]Ϊανθὴ δροϑί!θ8, οὐ ἃ πιοιηίδίη ἴῃ (ἀ8}1166, ὙΠΟΓα 9 6805 δὰ ἀρροϊηϊοα 

ἴο πιροὺ μοι. (Μαῖξ. χχνὶν. 16, 17.) 
9. “Αὔἶἔρν (μδῦ Βα γὰδ Β66ὴ οὗ δρονε ἔνα ᾿υηάγοά Ὀγοίδτοη δὲ οὔοα." (1 Οον. 

χυ. 6.) 
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10. “Αὔἴον ἐμαὶ ἢ6 γγλβ β6θὴ οὔ «Ζ86168." (1 Ἃοσ. χνυ. 7.) 
11. Απά, Ἰδβί]γ, ΟΥ̓ 411 {86 Δροβδί]οϑ (1 ὅογ, χυ. 7.) ου Μουπὶ ΟἸϊνοῖ, ου 186 

ἀλγ οὗὨ [18 αδοθπβίοη 1ῃηΐο ἤθαᾶνθη. ({0Κ6 χχῖὶν. δ]. ; Αςἰ8. ᾿. 9.) 
(Ομ ἰδδβὲ νδῦϊουδ δΔρρθδγδῃςοθβδ, ἰΐ 15 ἰοὸ Ὀ6 γοπιδυκοα, (μδὲ ΟἾγὶδὶ Μγἃ8 δϑθὴ δὲ 

εἰβεγεπί ἀοιγα οὗ ἴ6 ἀλγ, ---οαγὶν ἴῃ (Π6 πιογηὶπρ, ὉῚ ΜΑΣΥ Μαράδίοη δὰ ἰδ 
ΟἾΠΟΓ ὙΟΠΊΘΗ, ---ἰὐμγίηρ ἰἦό ἀαν ὉΥ Ῥείαν, ὈΥ {86 βουβὴ αἰβοῖρίοβ εὖ μ6 βεὰ οὗ 
“ΕΙθογίαβ, Ὁ. [86 δροβι]εβ δὲ 18 δβϑοθηϑίοπ, δα ΌΥ̓ ϑι ρθη, -- δὰ ἵπ ἐλδ δυεπίπρ᾽ ὮΥ 
6 ἐδ δροβϑίϊοβ, διὰ ὈγῪ ΟἸδορδϑ ἀπ ἷβ οτηρβηίοῃ, ---- 80 ὑμαῦ (ΒΟΥ οου]ὰ ποῖ ρο8- 
δ᾽ ὈΪγ Ὀ6 ἐν καὶ ἐϑ εἶν ἴο "" ΤΡ ΗΥ οὗ μι18 ΓΕΙΤΟΟ: Βαΐ τῷ πονθογο γοϑὰ {παὶ ἢ 
Δρρεδασθὰ δἰ τοϊἀπίρῃις, νβεη {86 βεπδθ8 δῃηὰ ἱτηβσίπαιίοιι παϊσῦ Ὀ6 ἱπιροδοὰ ἀροη. 
γον, (Π6 δονοσαὶ ἀϊδίαποος οἵ ἐΐπιδ δηα »ίασε αἱ πἰϊοῖ πἰδὰΣ βῃονσοα Βιμλ86 τντῖς 

διἰεπέίίοη. Ηΐβ ὕνγο ἤγδί δρρθδγάποθ ΜΘΥΘ ΘΑΥΪΥ ἴῃ [Π6 τιογηΐϊηρ οη ποῖ δ6 
ΔΙΟ86. Ομο οὗ ἰδοηὶ νγγϑ8 δὲ ὮὉΥ {16 νὴ ἀαγοναλοι {86 ΟΥΠΟΥ ἴῃ 116 ὙΔΥ ἔγομι ἰΐ ἴὸ 
Ζογυδβαίθῃ. Τὴ {Π||γὰ οἢ ϑοῖηθ ραγὶ οὗἩ ἴδ βδπ|86 ἄδγ, ΤΏ ἔουγίἢ ἰῃ (δ6 ονθηΐηρ 
ΟΥ̓ ἴὸ οα {86 τοβδὰ ἰὸ Επηπιδυβ, δηά ἴῃ ἃ ουϑ6 ἰῃ ἐδδὶ Ὑἱ]]ασο, το τϑ Ὀοίτθθῃ 
δόνθῃ δ εἰρὶνξ πλ1168 ἴγομλ “ογυβαίθ. Τμο ΕΠ, αἱ “Θγυβδίθσω, οἱ ἃ ᾿δίθνς μοὺσ οὗ 
ἐδ 58η26 ουθηΐῃρ. Τθ β'χί, 8 σϑοὶς δῖον, δὶ {π6 βϑῆλα οἰἵγ. ὍΤμθ βαυθῃίι, δϑουϊ 
δἰ ΧΟ τα} ] 68 ἔγομῃ ἰΐ, ὈῚ {86 868 οὗἩ ΤΊ ετίαβϑ. ᾿ΤΊ6 ἰἰπιθ δῃὰ ρῖδοθ δὲ μοῦ Β6 τῶν 
566 ὉΥ͂ 8Ππ|68 ΔΓῸ ποῦ Τϑοογαθὰ. Α πη ἈΡρΘΌΓΆΠΟ6 γγ88 ἴῃ δοῖηθ ΟἴαΡ ρατγὶ οἵ 
ἀλ]1|ε6. ΕΌΣΙΥ ἀδγθ δίλον ἰδ γαβυγτθοιΐοη μ6 δζαίη ποῦ (16 Δροϑι]65 αὖ ογυβαοιη, 
διὰ Ἰοὰ ἰδδπι ουΐ ἴο Βείδδηγ, ἐμαὶ ([Β6Υ παϊρῆϊ 566 Βῖτ κοὸ ἂρ ἴο πα ΕΔ ΠΟΥ. Α ἔδν 
γευτδ δον {Πἰ8 ϑίθρμθη βενν ἷπὰ ( Αοἰδ Υἱ!. δό, 66. 69, 60.) ; δῃὰ ἴῃ τὐουδ ἃ γϑᾶῦ 
ἔγοια ὑμδὲ (ἰ16 ΒΘ δρροδγϑὰ ἴο δ}, Ὡθᾶσ Παπιδβουβ ( Αοῖα τσ. 8---9.; 1 ΟΟΥ. χνυ. 8.. 
ἶχ. 1.), ἴο πιβοῖμ Β8 οομμπμππίςοαιοα ἷ8 ἀοδροὶ ὉΥ ἐπηπιοάϊαῖο γσονοϊδίϊοῃ. (αἱ. 1. 
}1]---20.}! 
Το ἀϊδοχοηὶ Κἰηάδ οὗ σον δα ο δηα ᾿πὐοΓοΟΌΣΒ6 ἩΝΙΟΝ “6508 μοἰ ἃ τὴς 86 

ἀἰδεγθηῦ ῥϑγβοιδ ἴο σγθοπι Β6 βϑθονγθὰ Εἰ πη861 μβανθ στοδὺ ργοργίοίυ, δπὰ ἵπόγβϑβο [8:6 
ουϊάθποο οὗ δἷ8 τοδυστοοϊίοη. 4.5 [86 δροβί]θ8β σαγα ὕο Ὀ6 τνιζῃ658βο8 οὐὗὁ Ομ γίδι ἴο {86 
806 τοῦἹὰ, δῖδ δρρθασδηςθδ, οοηγοσδαίίοηβ, δηα δοϊΐοηβ, δίνουν [ἷδ γοϑυστγθοι οη, ΔΥῸ 
Ὑ0]1] δἀαρίοἀ ἰο Ἔχοῖΐθ {ποὶν αἰϊοπίξζοῃ, βτδάυ δ! ὑο ἀἰπιϊ βῆ, δηὰ δ ἰθησί ἴὸ 
ΤΟΙΏΟΥΘ ὑδποὶγ ΒΌΣΡΥΪΘΟ ; δηὰ ἰδ ἰο δὲ ἐπ 6}Ρ τηΐη 8 [ὉΓ αἰἱθπαϊηρ τ ἢ σΔ᾽ 688 ἀπὰ 
᾿πραυυ δ! γ ἴο ἴ86 ουϊάθηοα οἵ {86 ἔδοϊ, δῃὰ ἰο αβογὰ ἰβθπὶ {86 δβίγοηχεβί δπὰ 
Ἰποβῖ υπαουδίοα ῥτοοίβ οὗ ἱ. 76 ποιῃθπ, ὉΥ δοοὶπηῷ ἰδδὺ 186 ΠΟΑΥ͂ γγὰβ ποῦ ἴῃ ἴΠ6 
δορυ οῦτα (ΘόΒη χχ. 2.), δηὰ δοίης ὑο]ὰ ὉΥ ἴδ δῆροὶ {πῶὺ π6 νγδϑ δἰϊνα τ 
Χχὶν. 4---10.), πουϊὰ, οὗἨὨ δουγβθ, Ὀ6 Γαΐδμον ἴῃ ὀχρθοίδίίοη οὗ βοοϊηρ δἷπι, ἐμουρῇ 
ΙΝ ἃ τηϊχίυτο οὗ ἴδασ. Αἰ 8 ἔγει Εἰ ἀπε τρθ δ 1{{6ὰ Βἱ 286}{ ὕο 6 δόθη ὉΥ͂ 
Μαῦγ Μαράδίϑθῃ ; ποῖ ἴο Ὅ6 ἰουομβοά. βυϊ Βα βδοῃῖ ἿῸΥ ἴο ργαραγα (88 δροβίΐθβ [ὺΣ 
Ὀοδο  ἀϊπρ Ηἷπὶ αἰϊνο δραὶη ( δοδη χχ. 11---18., Μαγκ χυΐ. 9, 10.), Ὁγ οἰ Πρ (Πομὶ 
1διδὶ Ἰὸ ἐβουα δδοθηὰ ἰὸ (6 ΕΔΙΒΟΥ. ΤὨΪΒ τοροῦτῖ οῃοουγασοα Ῥεῖοῦ δὰ Φόβη ἴο 
τη ἴο [86 δϑρῇϊοιγο, ἩΒΟΓΟ δϑοὶηρ ΟΠΪΥ (πα ᾿ἰποη οἷοί β δηὰ {86 ῃδρ κῃ, ὕ8 6 γ 
τοϊυγποά, ὑτὰ ἐκεβα δὶ ψἢδὶ δὰ ρββδοα, ρογρίοχϑὰ ἰιοΟῪ ἴο δοοουπῦ ἔογ ἰὲ (υκθ 
Χχὶν. 12., Φοδη χχ. θ---10.}; δηὰ τῃϑγοίογο ἴῃ ἃ εἰδίβ οὐ πιὰ ἴο δἰξθηὰ ἰο γί μοῦ 
ουϊάρῃοσο, δῃὰ γοὶ ποῖ ἴο τοοοῖγο ἰῦ ὩΠ]688 ὁ τγῶβ να, ὙΠ ἤθη Φ968ὺ8 ββονθὰ Ὠϊΐπι- 
8617 το (π6 οἴδος Μάϑγγ, Ψοαῦππα, ϑδίοπιθ, ὅς. 6 δα ἀγοββαεὰ ἱμβθὴὶ τι 186 υδυΔ] 
δ] αἱ δοη, ἰδὲ ἰπθῖ ἰΔΚο Βοϊὰ οὗ διῖ8 δος δπὰ ρα γ ίτα Βοιηδσο, Ὀδὰ6 ἴμοπὶ ποῖ Ὀ6 
δίταιϊ ἃ, θυῦ σὸ δηὰ ἰ6}} δ Ὀγοί ἔσο ἰ0 χὸ ἰηίο (ἀ4}1166, δῃηὰ ἴπθγα ὑΒῸῪ δβουϊὰ δβ66 
δ. (Μαῖὶ. χχν!, 9, 10) ὙΤἘθ νγδϑ {ΠῸΥΙΒΟΣ ουἱάθηοα [0 86 Δροβίϊθβ, δηὰ 
ἱποσοδϑοὰ (μοὶν Βορα οὔ βδϑϑιηρ “9688 ὑμοιηβεῖνοθ, Ηἰδβ (δῖγὰ ἀρρθάγδηοθ ἰο Ῥεῖδν 
ΜΟΌΪα ὈΓΟΌΔΟΪΥ οομνῖποθ δἷπι, δῃὰ πσου]ὰ Ὀ6 ἃ βίγοηρ δα! οηδὶ ρτγοοῦ ἴο {μ6 οἴδον 

68, Ηἰδ νυαϊκίησ ἴο Επητοδυδ τὶ} ΟἸΘορδδ δηα δηοίδον ἀϊδοὶρ]6, δὰ χρη - 
ἱπσ ἰο ἰδοπὶ 411 [86 Ῥγορβθοὶθβ ςοποουηΐπρ Ὠἱμλδ6 1; ροὶηρ ἱπίο ἴμ6 ὙἹ]ᾶρο, δηὰᾶ 
εἰϊπρ αὖ τηοϑὲ τ ἢ ποῖ ; ἱακίηρ Ὀγοδὰ, υἱδβδίηρ, Ὀσοακίηρ, δηὰ ρίνίηρ ᾿0 ἴο ὙΠ 6 πὶ ; 
ὙΟΙΟ δβυοὶ ὑπάουλίοα ρῥτοοίδ οὗἁ .ἷδ Σθοουθγυ ἴὸ [18 ἀρϑίη, ὑπδὲ ἴμ6 ἔνγο αἰ! βοῖρ]68 
Ἑοου]ὰ ποῖ τοΐγαϊη ἤτοι τοϊυχηϊηρ {μα γρὰ δνθηΐπρ ὑο Φογυβαΐθη ἴ0 στεροῦὶ τβδὺ 
δεν δὰ βϑοῦ δῃὰ μοαγὰ ἰοὸ {86 δροβίἰθβ. (ἴψυκα χχιν. 18---55.) 119 ΤΠΘΥ Το σ6 

ἴπα, δοδυβ ἰπι86] 7 βίοοά ἴῃ 186 πιϊάϑὲ οὗἁ ὑμθπι ; δπὰ δῖον δδοκίηρ ἱβολ ὙΒΥῪ 
ΟΥ̓ ἀουδιοὰ, Ὀδὰς ἐδοη ἰΙοοῖκ αἰϊθητίνοϊυ δὖ ἷϑ βδηὰβ δὰ ἔδοϊ, δῃὰ βιδηά]8 ΒΕ τ., 

ἐμαὶ ΤΏΘΥ τπαϊσθῦ Ὀ6 ΓποτουρὮ]Υ οοηνϊησοὰ δα αὰ δ6βἢ} δηὰ ὈΟΏ68, 8η4 {μδὺ ἐξ "γῶϑ 

1 Νοποοηθ 8 Ἐονίον οὐ ἰδ0 Ὠδου ἶ686 τοϊδιίηρσ ἰο ΟἸγίβι 8 Βοδατιτοοίίου, δηὰ Βϑηδοη 
Τἴο οὗ Ογίϑβι, οἰ. χιὶ, 



250 716 ΔἼϊγαοϊοα γοϊαϊοα ἐπ ἐδο ϑογίρξιιγ68, 

ποῦ ἃ Βρὲ ἩΒΙΘΟᾺ ἐγρεετο ἴο ἱμο. Ηδ ἔδθὴ δἱθ ἤβῃ δηὰ βοῃμογοοιιὉ Ὀσίογα ἔβοῖ, 
Ἡκλνίπσ (δὺ8 ΟἸΘΑΥΪ ἀσπγχοηϑίταιϊοα ἰο ἐπθῖη ἐμδῦ Β6 τ δοίῃ!} 7 Τοβίογοα ἰο 1:8 

αἰη, 6 5δῃοννοα ἔδοῖὶ ἰμΒαὺ μὲ 1616 (π6 ρῥγορμοοῖθβ σοποουηϊηρ Εἰ π]56] 85 (86 
Θβ5:8}: ραγΓΪ ΌΪΑΥΪΥ {Π086 Τοϊδίϊηρ ἰο0 δἰ8 βυβδγιηρβ, ἀθδίδ, δῃὰ χοϑυσγθοοῃ ; δηὰ 

ΔρΡρυϊηϊεα {ποῖ ἴο Ὀ6 18 Μ ΓΠ65868 ἴο Π6 τ ΟΥα, δηα ρσθδοθογ οὗ ἢ18 ἀΟ8ρ6] ἰο 4] 
πδίϊοηβ. (1μυΚὰ χχὶν. 88, 86---49.; δοδη χχ. 19---25. 

ϑυοἷ ἀπαουρίδα ρῥγοοίδβ οὗ 8 γϑαὶ γοϑυγγθοίίοῃ Κορὶ ἐμ ῖν τὰ 8 ἴῃ [86 ἀντόδο 
οχροοϊδοη οὗ βοπὶθ αν τηδη  δβίδ.!οη8 οὗ 818 αἀἰνὲπα δομπηπλβϑίοῃ. 41} {8686 
πύου ν ονγ8 8η4 ΘΟ ΟΥΒΒΙΪΟΏΒ ἴῃ 0Π6 ἀΔΥ δον Δραπάδηῦ τϑίῦοῦ [ῸΡ οοῃδιἀδγαιίοῃ. 
Ὗγ 6 δὰ ποῖ ἰηΐογιδ, ὑβογοίοσο, ὑθαῦ 6 νγᾶθ Β66ἢ ΒΏΥ πΊΟΓΟ {1}1} Γπ6 αἰσῆι ἢ ἀΥ 
δου. Ῥυτγίησ (Πΐ8 Ἰηΐογναὶ, (86 ἀροβι 168 σουϊὰ μᾶνα ἰθβϑυγ ἴο στονοῖνο Ἐν ΠΤ 186 
ΒΟΥΘΓΔΙ αἰδιηοῦ ἔλοίβ ἩΔΙΟΝ ΟἸΘΑΓΙΥ ἀπα ἀθοϊϑινοὶυ ρσουθὰ {μαὺ 6 γγῶὰβ ὑΣ}} σίβοῃ 
ἤρουαι ἐμ ἀοδάὰ. ὙΒοιμδδ πού Ὀοΐησ ργθβοηῦ δὖ [8 ἰηΐογυΐονγ ὙΠ Ὰ [86 ΟἿΟΣ Δροβείοβ, 
6δ8ιι5 βῃονοα Ἡἰπη86}7 δρσαίη 0 ἰΐθπὶ 411} οὐ (μὲ [ὉΠ] ονίηρ ἤγοῦ ἀδῪ οὗἩ {86 τυθοῖι. 
Ης {μθη βυϊδιλ θα ἰο ἃ Το. οχδιϊηδίίοη, δηὰ ἀθδιγοὰ ΤΒοιηδδ ἰο ρὰδ πὶ ἤηρον ἰηΐο 
186 ργηίθ οὗ [86 η1}8, δὰ ἴο {Βγυδϑὺ δἷ8 βδηὰ ἱηῦο [κι}8 846, ἰῃ {10 ρῬγϑβθῆος οὗ {μόπὶ 
411. (ϑοδὴ χχ. 26--.2ώ9.) Αὔἶοσ {μῖ|8, 1 ἀο068 ποῖ Δρρθᾶσ (παῖ Δ οἵ ἰμ6 ἀροδίϊεε 
οηΐογίδιηοι [ἢ Ἰοραδὶ ἀουδέ. ὙΠοῖνΡ οὐοάϊθησα ἴο “688, το οομημηϑηἀοα (θη ἰο 
τηοϑῦ Πὲπι 'π Ο8}1166 (Μαιί. χχνηὶ. 16... (θη ἴο τοίυγῃ ἴο δ γυβαίοα ( Αοίϑ ἱ. 4.), απὰ 
ἴο νγαϊῦ {Π6 γ6 [ὉΥ 86 ῥγοχηΐβα οὗ (86 ΕἌΓΠΟΓ (Αοίϑ8 ἱϊ. 4.}, ἅτ ἀθοϊβίνε ὑτουΐβ οὗ 
1μοῖν ὅσια (ΣῈ ἴῃ {86 το λ] γ οἱ κἷ8 ΓΟϑΌστ οι 0. ; ἰ0 τυ ἰο τῆλ Ὀ6 δα ἀρὰ τἰ6 ἔγθθ 
8] ναγῖθὶ τη! οοηγοσχϑιζίοα Ἡδιος ΟἸτὶδῦ πο] ὰ πὰ [86 βανθ α130 1068 ὃν 186 
ϑθὰ ΟὗἨἁ ΤΊ οΥίΔ8, δίνας ᾿18 Δρρθάγαῃος ἴ0 8}} (π6 οἰθνθη; 8ἰ8 θαύϊηρ' δρϑίῃ το ἴἤθηι ς 
1νϑ ρΑΓΟ ΟΣ αυοτῖθβ δηὰ ἀιγθοίοηϑ ἰο Ῥοίογ, δπα ἢ ργθϊοϊϊοηβ οοποθγηϊησ Εἷπι 
δηὰ Φόμη (Φοδη χχὶ. 1---28.), σβοη 6 τοροαϊθα βοιη8 ῥσοοῖβ, δπηα δαἀθϑα οἰδγβ, ὑ0 
οοπῆγῃι δης οί β Ὁ] δΒ ἐποῖν ἔα. ΤΒδΐ ὑπ 6 ῖν ἴδαν δῃα δΌΓΡΓΙΒα δὖ 818 Ἀρρθδᾶσαηοα ἴο 
ὙΠ 6} νγ88 ΠΟῪ ΘΟΠΒΙ ἀΘΥΔΌΪΥ αἰπιϊἰβμοα Ὀγ 1Π6 Γορθῦ οη οὗὨ ἰΐ, 18 ονϊἀθηΐ ἴγουι {86 
δίγαϊη οὐ 186 σοῃγογβαίίου θαίνθοη Φ96808 ἀπᾶὰ Ῥοΐου, τ ΒΟ 18 ΠΙΟΣΘ ΘΑΒΥ ὑΠΔ} ΔΗ͂ 
{Πμδὺ 18 τοοογχά θα ἴῃ [6 ΦΌΣΠΛΟΙ ΒΡΡΟΆΓΔΠΟΟΒ. «041168, 4180, Βανίηρ δοὸ ΟΠ γἰδῦ 8Ι9Π 6 
(1 ον. χν. 7.), σνουϊὰ 06 δὴ δαάιϊ( δὶ ργοοῦ ὈΟ(Β ἰο Ὠἰ πη861 δῃὰ ἴο {δ6 ταεβδί οὐ {86 
ἀϊεοῖρ᾽θβ. Α.8 δδοῖν σου ]Ἱὰ παύαγα! ΠΥ σου ηϊοαῦα ὑοὸ 18 Ὀγοίμγο δύ ἢ6 Πα ϑθθῃ, 
μοιγα, δη ἔδ]ε, ὑο σοῃνίησο δἷπὶ ἰμαὺ “6518 νγϑ ΓΘ] δἰϊνθ σαί, (Π6 πη ἀ3 οὗὨ 86 
ἀἰ8οῖρ 68 ἰπ ρεπογαὶ που !ὰ ΡῈ ργθραγθὰ [Ὁὼσ ἔιγί μον ουϊάθηθθ. Α 80}}} πρῆότο μυ]]ς 
ΔΡΡΘΆΓΔΠΟΟ ἰΠδῃ ΔΩΥ͂ (ΌΣΤΔΘΡ ΟΏ6, ἰἢ δρροϊηϊοα Ὀγ Οτἰβὺ Εἰ πι86 1 (Μαι. χχν, 16.) 
Ῥ͵ΘΥΊΟΙΒ ἴο [ιἰ8 ἀσα (χχνΐ. 82.), δηὰ 1 10 δοίπ!!γ ἴοοῖς ρἰδοθ δον αὺ ὄνοηΐ, 
ποῦ ὰ αἰονὰ {818 ῥγοοῦ, ϑϑυοῖ, δὴ Δρρδαάγδαῃοθ πουἹὰ σγο ἰο ϑδοῦβ δῃ δι ομαὶ 
στουπα οὗ οοην οἴου [δαῦ μα οουἱὰ ποῦ Ὀ6 ἀδοοϊνορά, [Ὁ 8 [ὯΣ ρτϑαΐοσ πα θον ἐμ δη 
να νοῦ ὈοίΌΣΟ 566 «68118 ἱορο ῦμο " ΤΟ ΓῸ ργοβθηῦ δὖ {86 {ἰπι6, δηα ἀἰβύηο Εν ἤογιηθα 
{116 βδῖη6 6 τυ ἰπιβο! .. Ιὴ Ο411166, ὑμογοίοσο, Βα υϑ ἀρροαγϑὰ (1 (ον. χυ. 6.) ; 
ἃ τορίοη ἴὰ τ ΒΙΟ [6 Δα ᾿ἰνοά {1}1 18 μι γο οί ἢ ὙΘΑΓ ; τ Ογα μ6 μδα οἰὔδῃ ργοησθοα, 
πὰ Ὀθδῃ 866 ὴ ἴῃ ρυῦ]ο; Β6ΓΘ 6 Ἡγουσμῦ 18 ἤγδὺ δηὰ (86 ργϑδίοσ ραγὶ οὗ ᾿)ῖ8 
ΟΥΠΟΣ Τα ΡΔΟἾ68 ; (8Π6 δύνα ΘΟΟΔΙΓΥ οὗ τηοϑὲ οὗ ἴμ6 Ὡροβϑί!οβ δῃὰ ἀ180 1 0168: ννθογο, 
ἴτοια Ὀοϊηρ 680 Κποσῃ Ὀοίογο 8 ἀδδίδ, δ6 πουϊὰ 0.6 τῆογὰ δοουΓαίο]γ ἀ18- 
υἰησυϊ δυο ἰὼ Ὀ6 (Π6 88Ππ|6 ῬΘΥΒΟῚ ΔΓΟΥ 1ἰ, Δηὰ ὙΠΟΙΘ ΒΏΥ ἱπηροθίατα πουϊὰ νὲ 
βοοποβύ δηὰ στηοβὺ ΘΆΒΙΪῪ ἀεἰοοῖθα,. Ηδτθ Μ͵Ὸ8 ἢ6 δοίι ἢ Β6Θῃ δἰϊνα ὉῚ δῦονθ ἔνθ 
᾿υπάγοα Ὀγοίμγθη δῦ οὔοθ; οὗ Ὑ βοτὰ 886 στοδίοσ ρασὶ γγοσο ποὺ ἀδδὰ πο Ῥαιὶ, 
ΒΟΥΟΓΆΪ γ 8 ΓΒ ΔΊΟΥ, τυτοῖθ 815 Ηγϑὺ δρ 8016 ἴο {86 ΟἩ τ βιίδη στο δὖ σου. ὙΠ 
{1 στοαῦ δροϑίϊα οὗ ἴ:6 (ἀθῃτ}]65 ρα] ]Βμοὰ δἷ8 ἀοίδῃοο οὗ ΟἿ σῖβι 8 γΣϑβυσγθοῦοι ἱπ 
μαῦ δρίβεϊβ, 6 ἀθοϊαγϑὰ ἰο {π6 ποῦ]ὰ {μπαὺ “688 μΒαὰ ἀρροαγθὰ ἴο {11686 "ῆο6 λμπάγοα 
εσἱίη65865 δὶ ΟΠ6 [ἰπ|6 ; 8δπὰ ἢ ἜΟ ἴο ἃ ὨυΠΡΟΣ ἂν ὑπο τὰ 110 ΘΙ ΤΠ 6Π δἰΐνθ 
ἴον [86 ἴγα οὐ Η]8 δββογίίοη. ΟὟ ἰῦ 8 ηχοϑὲ οογίδίη, ὑπαὶ Ῥδὺ] πουϊὰ ποῖ, οουἹὰ 
ποῦ, ἀπγϑῦ ἠοΐ, ΘΧΡΓ688 Εἰ π186]10 ἴῃ ὑμαὺ τηδηποῦ, 1 ὑμαγ μ8 Ὡοῦ Ὀθθη ἃ στϑαὶ ἡὰπι- 
θοὸν οὗ ἀἸ8Β01}}68 81}}} ᾿ἰνίησ, τὸ ἰοβυ θα {πᾶὶ ΤΠῸῪ μϑα δϑϑη “96805 ΟὨγίβε αἴγον [εξ 
τεβυστθοίΐοη. Οου]ά 4}1 ὑβοβθ χβθὴ ἄρτθα Ὑοἱ απίαυῖν ἰὸ τραϊπίδίη ἃ ν]]6 ΓἈἸθϑε ποσὰ, 
πού ΟἿΪΥ δἰ οσοίθοῦ ὈθργοβίδὈ]6, θὰ 4180 βυο 88 Ἰπνοϊνοὰ ὑβοῖὰ ἴῃ οογίαίη «ἰϊ8- 
Βοποῦτγ, ρονοσγίγ, ρογθθουζίοη, δηὰ ἀθδί Ὁ Αοοογάϊπρ᾽ ὑο (δοῖν οὐσῃ ῥσϊ μοῖρ 8, εἰν μῸ 
8 96 )}78 ΟΥἹ ΟΣ ΙΒ δη8, 16 [158 ὑδβεπποηγ, 0 ἩΒῖοἢ ΤΒΟΥ δαάμογοὰ ἰοὸ ἐπα Ἰδβὲ χηοιηθηξ 
οὗὨ τπεἷν ᾿ῖνοβ, βαὰ Ὀθθη 3186, ὑ86Ὺ δχροβθά {μθιμβοῖνοθ ἰ0 δἴδσῃδὶ πλΐβοσγ. ἴὕη0οΣ 
ΒΆΟΘΝ οἰγουπηδίβησοβ, [8686 τχθῃ οοὐ]ὰ ποὶ ἤδΥθ ᾿μββφούτλθρι ἴῃ πιδ ἰδ πῆρ ἃ [Ἀ158 
ἰοϑυἸ πΠΟ ΠΥ, Ὁ}}688 ἀοα 84 πτουρἧῦ ἃ τυΐγδο]6 ἴῃ παμδη Ὡδίαγα [0 ΘΠΒΌ]6 ἱπιροβίοτθ 
(0 ἀοοεῖνο (86 ψοι]ά. ' 
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(3.) Οὐυπείάεν ἐλεὶῦ ἸΝΟΒΕΡΌΣΙΤΥῪ απα 5ἰοισποδς ἵπ δοϊιευΐπρ ἐδι6 γ- 
διεγγοοίοη οὗ ΟἸιγῖϑεέ, 

ΤΙΐδ τοπάογοα 1 ᾿πηροββι 016 ἰμαὺ {Π6Ὺ οου]α {Ποιηϑο  γοβ 6 ἀδοοϊνοα ἴῃ ἐμαὶ (βοΐ. 
1ῃ οομηοῃ ὙΠῈ ὑμαὶν σου γγτηθη, (ΠΟΥ ἀχρθοοίθα 8 γοϊχζηΐης δπὰ μἱοχίοιι Μοβδίδῃ, 
ΠΟ Ὑ88 ποῖ ΟὨΪΥ [0 ἀ ̓νοῦ ὑπδηι ἔγσομι 186 ομλδη γοῖκο, Ὀυῦ 80 τ;38 δἰδὸ ἴο δυνά 
8}1 δἷ8 Θπθιηῖθθ, ὙΠ Ηἰπὶ 180 {86 1 Θπιβοῖνοβ ἀχρθοίθα [ο ΘΟΠ]ΌΘΡ δηὰ τεῖρῃ, ἰο- 
δοῖδον τὴ (86 τοδὶ οὗ 86 6 8, 88 ὑγΐποθϑ δπὰ ποῦῖθβ ἰῃ {86 Βρ]οπάϊα φαγί] οουτξ 
οὔ ιμῖ8 ὑθιιροσαὶ Μοββίδῃ. ΝῸ δχρβοίαίίοη ὄν βΒαιίοσοὰ {π86 ῥγϑαοιηΐηδης ρβϑείοιβ 
ΟΥ̓ ΠλΔ 80 ΡΟΤΟΣ ΠΥ 88 (818. 1ὲ δῃονθα 186] ἢ ΘΥΟΥΥ οσεββίοῃ, δηὰ δάδμοσοὰ ἰὸ 
{ἰοπὶ ἱπυπι ον ΔΌΪΥ ἀπ} (86 ἀδγ οὗὨ Ῥεπιθοοβῖ ; ἔοσ, ἰπϑὺ δὲ τπ6 τιοπηθηὶ οὗὁἨ ΟΣ δι Β 
Αϑοθηβίοῃ, ἴθ ἀδΥ8 ΟΠΪΥ ὈΘίοΓα ἰμδὺ δοζίναὶ, ΠΟῪ δβκοὰ ἱην, Ζογα, σὲ λοι αἱ ἰλὲα 
ἐϊπι γεδίογε ἐλδ ἀϊηράοπι ἐο Ζεγαοὶ ὃ (ΑΟοἰΒ 1. ὧν 
Τ ἰβ5 ουϊἀδπὺ ἐπδί {πον ἀϊὰ ποῦ δπα οου]ὰ ποῖ Ὀθ]ῖονο ἐπαὺ δα που]ὰ ἀϊΐα : αἴτεον με δὰ 

Ργϑαϊοίοα μἷ8 ἀθδίῃ ἄνες οἵ βὶχ ἀϊβεγθηὶ (πιθθ, Μαγὶς σοϊδίθθ ὑἐμδὺ ὑΠ6Ὺ τράεγείοοά ποί 
ἐλαΐ δαγίπρ. (ἰχ. 82.) [Ιὲ 18 ΘαΌΔΙ]Υ ανϊἀοηΐξ, {μα ἰΒογ ἀϊά ποῖ ᾿εϊῖονθ μα ποιὰ [ἷνο 
δϑδίῃ, πού! μϑυβη ἀπ μδ6 μαὰ γτερϑαθα]γυ ἔογθίοϊὰ μῖ6 τοϑυστθοίοη. ΤῈΘ ποιίοῃ 
πΒΙΟΝ [86 96 ν»͵θ μβαὰ οὗ 8 ΣθβΌΣΤ ΘΟ Οἢ ὙΓΔ8 ΟὨΪΥ (δὲ οΥ̓ {Π6 Ἰδὲ ἀδγ. (ΦόΒηὴ χίὶ. 24.) 
ΤΒΟΓα νγα8 ἱπά θὰ ἃ ΤΌΠΩΟΟΣ ταὶϑθα Ὦ. βοιθθ, μδὺ Φοβῃ ἰμ6 Βαρίιϊβὲ με τίβϑη ἔγοτλ 
86 ἀοδὰ, δπὰ μδᾶ εὔἴδγναγάβ προῦσηῦ {086 πιΐγϑοῖοβ πο 8 πσογα ραγίοσιμεα ὉῪ 
Ομ γῖβῦ, πον ΠπΠ6 Ὡδηη6 οὗἉἨ 658 οὗἩἍ Νζδγοίῃ, δ9 Ηδγοα᾿β φυ  ἔδατ ἰθὰ μἷπι ἴο Ὀ6- 
1ονα : οἴ βοσϑ βα!α (Βαΐ οπβϑ οὔ ἴπ6 οἱὰ ργορβοίβ δὰ σίβϑοη δραὶη. ([μπἰὸ ἰχ. 7, 8. 19.) 
Βυΐ Ὀοΐδ ἐμοδβ6 σαρογίβ {86 ἀἶβο: 0168 ἰκϑνγ ὑο ὉΘ 8186, δὰ Ἰβοῤοϊοιο δαὰ 1016 τοϑδβοι, 
ἕτοπι βυοὶ δἰδυπαεαν ταϊϑίαϊ 8, [0 ϑηὐοσίδι ἢ 8 6] 16, ΘΟΠΊΓΑΓΥ ἴο 016 σΘΏΘΓΑΙ ορὶπίοῃ 
ΟΥ̓ ἐδ Φεν8, οὐὗὁἨ δὴ ἐηρηηοάϊαίδ ΥὙΟϑΌ Στ ο  Οἢ ΟΥὗἮὨ ΔΩ οη6 ἴγτομι 86 ἀοβδ. Αμπὰ πῆδι- 
ΟΥΟΡ ὙΓΔΒ Β61ἃ Οὗ ΔΩΥ οἶλόγ γοϑυγσοίίοη, ὑπ 6} οομδίἀογοὰ 85 δ] υἀϊπρ ΟὨΪΥ ἰο (μδῖ : 
ἐλεν φμοοίϊοποα οη6 ιυἱέλ ἀποίλεν' τολαΐ ἐλ6 τἱδίλρ᾽ 7γοπι ἐλα ἀδαά δλοιια πιδαπ. (Ματὶκ 

. 10. 
Τ86 δροδί]θ8 απὰ οἱ μοῦ αἰδβοῖρὶββ, (μογοίοσθ, θα 80 ἔλσ ἔγοπι Ὀδίηρ' ΟΥΘἀ Ὠ]Ου 8, ΟΣ 

ἴογπαγαὰ ἰὸ θο]ονα {86 χοβυστθοϊίοη οὗὨ Ομ τὶδὺ ἔοι (86 ἀδδάᾶ, ἱμαῦ (Π6} σγογα ποῖ ΟὨΪΥ 
ἐαν τς τιλυα, δηἃ σΑΥΟ] ποῖ 0 Ὀ6 ἱπηροδοα προῦ, Ὀυΐ [ΠΟΥ ΟΓΘ Θχοοαϊηρ})γ ἀϊδίἀοης 
δα ἀϊδίγυδιι!. ὍΘ ποϊχθη ψἢ0Ὸ Ἰγοηῦ ἴο {86 ΒΘΡΌΪ ΟἾΣΘ ἬΕΣΘ 80 ἔδσ ἔγοϊω γε φολὰν ἢ 
ἴο ἤπά δΒίπι γίβθῃ ἔγομι π6 ἀθδά, {πὲ {πο Ὺ οὐττὶ θα τ ἢ [Π6πὶ ἃ ργοραγαίίοη οὗ βρίςθ8 
Ὃ ΘΙΏΡΆ]1 Β18 ὈΟΩΥ ; δηὰ Ἡἤ θη ὑπο γ ἰουῃὰ ἱζ ποῦ, ΠΟΥ ΜΟΙ σ, ΘΔ Ρογρίοχοα, -- 
ποὺ ΣΘοΟ] οοῦϊηρ (86 τοτὰϑ τὶς “6818 δα Βροϊκθη ἰοὸ ἴῃϑι ΘΟποοτϊὩρ {Π|6 Σοδὺγς 
τοοίίοη, ση0}} ἐπ6 ἔτγο δῆρο]β το βἰοοά ὉΥ ἔδοπὶ ἴῃ βῃϊηΐϊηρ σατιηθηὶβ δα Ὀτουρδὲ 
ἴμοπὶ ἴο ἐδοῖν σοηθῦσδησα. (υκΚὸ χχὶν. 4--8.) Βυΐ πθθη ἐμὸν γοέμγποα ὕγοηι (λα 
δεριιϊοῦτε, απὰ ἐοἱά αἷϊ ἐλε86 ἐλῖπρε ἰο ἐλε οἴουεπι απ ἐο αἰ ἰὰδ τοδί, (ἰῃ6Υ ἀἰθο] νὰ [86 
᾿ΟΒὨΤΠΟΩΥ͂ ΟΥ̓ {86 ποζίθῃ, δπὰ ἀρὰ 16} ᾿ψογὰβ αὐ ἑάΐο ἰαἴε4.1 ἍΝ οη ΟἸιγῖδί 
ὍΡΡΘ ἴο τ86 ὕπο ἀἰθοῖρ]68 ἴῃ (δ6 1» ψδγ ἰο Εταμηδυβ, 6 ἰουπα {πο πὶ ΒΟΥ ΠΥ 
σΟὨνογβί:ρ᾽ ΟἹ Αἰ] ἴῃο86 ἐμίῃρβ Ἡ δΙοι Βδὰ μαρρθηθὰ ; δῃὰ ὁπ δ8 ἱπαυϊγιπο {Π6 ΣΘΆδ00 
οὔἉ τοῖν δόοστονν, ἰθὺ ρσᾶγα Ἀπ Β0} δὴ δοοοιχηΐ 88 ΒΠΟῪΒ ἐπεὶν ἀσβροπαϊηρς 8βοηι- 
ταθηΐβ οὗ ἐμοῖσ οοπάϊοη. ΑἸοσαγὰβ θη {μ686 ἴνγο ὙΟΓΟ ὉΠ ΘΠ 861 γ 68 σοηνὶπορα, 
δὰ ἰο]ὰ {86 τεδὺ ψβδὺ μιδὰ Βδρρθηβᾶ, πείέλεν δεϊϊευεά ἰΐεν ἔλεπι. (Ματὶς χυὶ. 18.) 
ἈΑπαὰ πῆι, ἱπαπλο οὶ ρου 18, ἷεδια λἀἰπιϑοῖῦ εἰοοα ἴπ ἐλδ πιλάεἰ ΟΥ ἰλεπι, ἐλον τσογϑ 
ἐογτί βεά απὰ αὔγίρλίεά, ἀπά συρροδοά ἰλαΐ λαὰ δθέπ α 80 τὶ; απή ὧδ δαϊά μρπίο 
ἐλεπι, ῬΡὴν ατγὸ γὸ ἐγοιδίοα, ἄπεὶ ιοὴν ὧο ἰλουρλίξ αγὶδε ἐπ ψοιι" ἤεαγίς Ὁ Βεολοϊα πιῳ 
λαπαάε πιῷ 7εοί, ἰλαὲ ἐἰΐ δ 1 πιψνδοῖγ: λαπαΐδ πιδ, απ 866; 70» α δρίτὶΐ λαίλ ποί Πεδὴὰ 
απά δοπδϑ, αϑ ψγ6 866 πιὸ ἦαῦθ. Απά ισῆδη ὧδ λαά ἰλιια δροζεπ, ὧδ ελοισοά λόπι ἀὲδ λαπαβ 
απ λὲς γεεέ. ([λικε χχῖν. 86---.40.) Τὸ 18 ἴο ὈΘ οὐεεγνοα, μα μ6 »γἱπέ οὗ ἰλε παϊἷα 
ὈῪ Ἡ ἢ 6 88 ζμϑίοποα ἴο {86 ΟΥΟΒ85 88 8111} ΡΥ ]γ νἱβὶ Ὁ]6 Ὀοΐἢ ἴπ 18 μδηα8 
ἀπὰ [δεῦ : ΟἸγῖδὲ ὑβαυγθίογα δρρϑδὶθὰ τὸ ἰμθαι, Ὀδόϑυβο ἴμ6γ ἴδυ8 τη ϑῃθα ουϊάθπο 
ἐλαὲ ἐξ τοαα ἀ6 ᾿ἀϊπιδοῖ, τ Ὀϊο ἢ Ὧο πιδὴ πσουὰ οουηΐοτίοι, 8511] ἐλον δοϊἑουοα ποί 70» 
7υν, απμὰ τοοπάεγεά. Το τϑοῖχονς {18 ἀουδ, λ6 ΦΓΙΒΟΥ βαϊὰ ἴο ἔδθηι,, ἤαυο ψ6 ἦξγο 
ἀπῷ πιοαί ἢ πα, ἴῃ ΔΏΒΜΕΣ ἴο [18 ἸΠΑΌΪΓΥ, ἀλεν ξαυε Ὺλὶπι α ρίεοα οὗα ὁγοῖϊϊοα οὶ 
απὸ 977 απ λοπεψοοπιδ. Απά ἂδ ἰοολ 1ἰἰ, απά αἰα φαΐ δείοτε ἐλοπι. (41--48.) ΑΔ (86 
6ηα οἵ (815 ργοοοοάϊΐησ, δηὰ ἐμοπ οὨἶγ, ἀἰϊὰ (μ6 γ δηγεῖγ Ὀθ]ονα ὑπαὶ 6 νγἃ8 στίβθη 
ἔγοιῃ [π6 ἀθϑ]. ΑΥ̓ΤΟΡ 4}} ἐμ686 ὑγυοΐβ, ΤΒοπῖαβ, ὁπα οὗ (μ6 ἔσοῖνθ, ποὺ θεΐπρ πὶ 
1δο πὶ θη “6508 ᾿Δ( Δρροαγοα ἴο [π6πι,) Οχργββθὰ δἰ αἰ βὈ 6] 16 οἵ ἷ8 Γοβγγθοί!οη, 

" ἼΚο χχὶν. 9.11. ΟΥδΟΥ ἱπδίδησεβ ΟὐὗἁἩ πη 6]! ἴμ, (0 ἀὐβοῖμ]εβ τΔῪ Ὁ6 566} ἰῃ ὙΕΣΒΘ 
12. οὗ 186 βϑτῃηβ ομδρίογ, 8150 δι Μαγκ χυὶΐ. 11. δηὰ Φόδη χχ. 15. 3ὅ. 
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τ ἤθη ΠΟΥ (ο] ἃ μὲ {πὰς {μ6γ Λαά δϑοὴ ἰλὸ Ζογταὰ ; απὰ δαΐὰ μηὶο ἐλιοπι, Ετοερὶ 1 ὁλαϊὲ 
66 ἴηι λὶς λαπαϑ ἐλθ ργἱπέ 07 {λε παϊϊδ, απ ρωὶ πιν πη ΡΥ ἱπίο ἐλθ ργὶπέ 97 ἐλὲ παϊὶς, απ 
ἐλγιιδὲ πιῃ λαπα ἐπίο δὶς σἰάο, 1 11, ΚΟΥ ΒΕΙΙΕΥΕ. Αὐ {δὲ οπὰ οὗ οἰρσῃὺ ἀδυ8, ἤθῃ 
{86 ἀἰ8ϑοῖρ169 σσοῦα δβϑβϑθιι θα ἰομοῖθοῦ, ἀπ ΤΒοπια8. Μγ88 Ἡ Β ὕμοπι, ὁ 6518 σδπηθ (0 
ἰἤσηι ς δηᾶ, ἴο σοηνίηςα ἴπ ἀπο] ονίηρ ἀροδβίϊα, δηὰ ἰδ κ6 υνΑΥ 81} ργείθηςββ οὗ ἰπ- 
ΟΥ̓] Υ ἴον π6 Ταΐατο, μ6 σγαηθοα [εἷπὶ [ἢ 5 λδίδοϊίοπ Π6 ἀφεῖγθα. 118 Ἰγγοίγαρ δ] 
δνίάθῃοα σοην!πορα ΤΒομιαβ, ψι80 ἱπιτη οἰ Εἰ γ σοπίοββοα δἷτι ἰο ὃ λὶδ Ζογα ἀπά ἀὲδ 
Οοά. (δοῖνῃ χχ. 234-28.) ΤῈ6 Ὀδοκυγαγάμθ88 συ ΐοι ἴ[μ6 ἀἶβοῖρ 68 πηδηὶξοϑίθα ἴῃ 
θα ον [86 τοβυγγθοίίοῃ οὗ {μον Μαβϑίοσ, ἐπὰ [Π6 δοσιρυϊουβ που υ γ οὗἩ ὙΠοπιδ8 
ἴῃ Ῥδγ συ] αν, ἀγα ποῖ ΟὨΪΥ ρου ]γ σοπϑιβίθηῦ τὴ {Π|6ῚΣ ὕθσαροῦ δα ἰυγῃ οὗὨ πιϊπὰ, 
85 56 ἔογτ 'π οἵμαν ρατίβ οὗ Ὁποῖγ ΒἰϑίοσΎ (ὙΠ Ἰοἷ ϑμονγβ (ματα ὑ0 [ᾶν6 ἤθθῃ ΠΟΙ ΠΟΡ 
Θ᾽ 8.8 ΠΟΥ Δ }81108), Δηα οἡ ὑπαὺ δοσοιηΐ Ἡϑαϑω ἴγοπι ππὲογηίῳ ; Ὀυῦ ὉΠῸῪ 
ἀετῖνθ 8 ἔισῖμοΣ Δρρθάᾶγδησα οὗ υϑυδοὶ ον ἴὸ {π6 Ὠϊδιοτγίϑη, ΠΥ γα σοηβι ον ἐμαὺ ἃ [ὈΓΡῈΡ 
οὔ [6 ἀοβροὶβ που Ἱὰ αν ἀρργθβοπμαθα βοπὶθ ἀδίσι πιθοῦ (ὁ 818. σταπὰ οδ]θοῖ, {86 
ΤΟΒΌΣΤ ΘΟἴοη ΟΥ̓ 6808, ἔγοσῃ δι ἱπαϊβροβη οη δηα ὑην}} 110 11658 ἴῃ {Π086 τι ἢο ΚΠ 
μΐι Ὀαδβὲ ἰο δοκηονϊοᾶρο ὑμεὶν ᾿ογὰ ἀραίη. ϑ'αοῖι ἸΓδΉ Κη 658 δα Βτρ οἷν οὗὨ παῦτὰ- 
εἶνο ἃγα βυ Κίηρ, ργοϑυμρίϊοηβ (πἀθροη θη} οὗ ἰδ6 Γι ουάθηοθ δἰ γα 
δαάπςοά) οὗὨ ἐμα ταδὶ γ οὗ τ ]8 σαρί τα] ονθηῖ, ἢ 8 ἰἸ6 οογμο  -ϑέοπα οὗὨἨ ΟἘγί8- 
Εἰδῃ  ; δηα Πα γοο ]Υ Ῥγονα {86 δηζγα οοηνϊοῦίοη οὗὨ {86 Δρο81168 ὑμθηιβοῖνοβ (μδὲ 
Ογῖϑὺ βδὰ Ὄχρίγοᾶ οἢ (ὧδ ΟΥΌ88.. Α1} 86 εἰγουπιϑίδηοσβ οὗὨ {1119 ραγὶ οὔ [6 ἀοβροὶ 
ΒΙϑίουυ οδηηοίὶ [811 ἴο τγδῖκο 8 ὙΘΥῪ ΘΟΠΒΙΘΥΆΌΪ6 Σιηργοϑϑίοη οἱ {Π πηϊπα οἵ ΘΥΘΤῪ ἷπ|- 
Ραγίϊαὶ δηὰ αἀἰβοογηΐηρ σοϑάθυ. 6Γ6 18 8 σογίαϊη ᾿ἰσαϊὺ ὕο ἩΒΙΟΝ δὴ ᾿πιροϑίογ, δ δὰ 
ὈΥ ἱπρθηυ ν δπὰ Ἔχρογίθῃσθ, ΠΥ Ὀ6 Δ] ον ἴο Γς αῚῸ 1016 ἀδρον οὗ ἀοίθο- 
(ἴοη ; Ὀυΐ δῇ υηάονυ δίϊηρ σΟμβιϑίθηου ἢ ἰἴ8ο 16. δηα ἃ βύγϊοῦ ΘΟΠΙΌΓΙΩΣΟΥ (0 {86 
ΤΩΒΧῚΠΙΒ ΟὗὁἨ Ἔχροσγίθηοο, ὑπγουρῆ ἃ οἰσοππιδίαπξιαϊ ἈϊδίοΥ οὗ ἃ στϑδῖ νδγι θυ οὗ Ὄοχίγα- 
ΟΥΑΙ ΠΑΡ ὑὐβηβδοι οη8, 18 θαγοηὰ 8. ΔΌΪ γ, δηὰ ΟὨΪΥ͂ δἰὐα! Π8Ὁ]6 ὈῚ {86 ἰιοποδῖ 
γΟΐΔΓΥ οὗἉ ἰγυ }.}--- ΤΉ {π᾿ ἱπογϑά! ἐγ οὗὁἨ [6 ἀροβί!θβ, 'ἱπ {πὸ τβῦ Ἰηβίδπος, δπὰ 
{οἷν τοϊιοίδηξ, βίον, δῃὰ σταάυδὶ αβϑϑϑηΐ ἴο {86 Ὀδἰ οὗ οὗ [86 ἴδοι οὗ {πεῖν Μδβίθγ᾽ 5 
ΤΟΒΌΣΥΘΟΙοη (ΒΊΟΝ τγ85 ΒΟἾ, 88 ἴδ ΑΙ γΑγ8 γ᾽] ἀοαἀ το ονϊἄάδηςθ ὑμδὺ οοηἰ γαάϊοίβ ρῥγε- 
}υάϊοοβ βίσοηρ!γ ᾿μὉ1064), οοποὺγ ἴο Ῥσοόνα {86 αὐϑοϊαῦθ ἱπυροββι ὈΠΠῚ οὗ {πον Ὀοησ 
1Ποιηθοῖνοθ ἀσοοίνοα ἴῃ ὑπδὺ ἴδοῖ. ὙΒΟΥ Ὀ6Β61α “9 68π8, ποῖ ὁποθ ΟἸΪΥ, ΠΟΥ ἴῃ ἃ ἰγϑη- 
βἰθηῦ πηληηοῦ, Ὀυὺ ἴον )ογίν ἀαγ8 ᾿οσοῖμοῦ, πὰ Κηον διὰ ἴο Ὀ6 αἰϊνα Ὁγ πιαῆν ἐπ.αἷ- 
ἐϊδῖο ργοοῦβ. ὙΠΟ δᾶ (Π6 ὑΘΒΌ ΠΩΟΏΥ δηα δδβγαθοο ποῖ ΟΥ̓ ὁῃ6 8688 ΟὨΪγ, δυϊ οὗ 
ΑΙΪ 1Π6 Β6Π868. 6Υ 8850 Βἷτπα τὶν ΟΠΘΙΣ ΟΥΘ6Β, {Π6Υ ιοαγὰ Βίπι τι {μεν Θατβ, στ ἢ 
{πο ῖν Βαπὰβ {Π6Υ ἰουομοα ἀπ [ο]ϊ Πἷπι, δὰ [ΠΟΥ ἰδία οὗὨ 6 Ὀγοδᾶ δπὰ ἢ88}: σι θῖς ἢ 
δα σᾶνγα ἱῃθπὶ; δα δίθ δῃὰ ἀγδὴκ 108 (Ποῖ, ἢ6 σοηνοσαθα Ἡ1} (Π6π), ἢ ΘΧρ]αϊηοα 
ἰο ἴμοπι {86 ϑεγρίαγοβ, αμὰ μΒῈ Ὑσουρῃῦ ταῖγδ 0168 ὈΘίογ ἰμθὴὶ ᾿ΐτηβ6 1}. Τμ Ἰοπάεβῦ 
Θη Βυιδιαδῦ οουὰ πο Ὧς ἀρορίνοα 1 {1686 ῬΑ ΙΟΌΪΔΓΒ ; ὈὰΓ δυρροβίηρ {παῦ ΟΠΘ 
τηδῇ ταῖρι Ὀ6 ἀδοοϊνοά, οου]ὰ 41} {Π6 Δροβί]οβ Ὁ Οου]ὰ αδοῦο υο Ἀμπάγοα ὈτοίθΡοα 
δὶ οποὰ Ὀ6 ἀδοοϊνοα ὃ [Γ1ὴ {819 ο888 {Π6γ σου]ᾶὰ ποῖ Ὀ6 οσογίδι, ποτα 18 ἢῸ ΘΟ ΔΙ ΠΥ 
ΟΥ̓ 8686 πῃ ΔΩΥ (486.Ὀ Ληά 8516 δροϑί]6ξ Ποῖ Π6. ΟΓῈ ΠΟΥ σου] Ὀ6 ἀδοοϊνοα {8 6Π1- 
δα ῖνϑδ, 80 ἴ86 Ὺ οι Π6Υ ἀϊὰ ἢοΣ σου]Ἱὰ ἀδοοῖνα οἰμθσβ. ΕὟΣ, 

(4.) Οοηδίάεν ἰδ6 ΜΟΒΑῚ, ἹΜΡῬΟΒΒΙΒΙΣΙΤῪ 0 ἐλεοὶν ϑιμοοοοάϊπο ἐπ 
ραϊηιῖπο απ ἱπιροδίέοπ προπ ἐΐε τοογἰά, 

Τῃ βαρροτί οὗὨ {8 τϑιμασκ, γα ΟΌβοσνα, ἰὼ [16 ἤγβί ρίδοθ, ἐμαὶ ἐπ 6 Κηόπη ᾿πίορ- 
ΤἾΓΥ, ἱπιραγ δ! γ, δηὰ δ 6} Πγ, οὗὨἮ 186 δροβίϊθβ, ρίδσθ ἔμθπὶ Ὀθγοηὰ ἜΥΘΓΥ γθϑβοηδ Ὁ] 6 
βυϑρίοἷοι) οὗ ᾿π θηὐοπδὶ ἀδοορίϊοη.52 Βαΐ, βεοοῃάϊγ, 1 {Ποὺ Βαα ὑδβι! θα [Ἀ]Β6ν ὑπαῦ 
{Π6Υ Βαὰ βοθη 96808 ΟἸγἰβὶ στίβοη ἵἴγοπι ἔπ ἀδδά, 1ζ νᾶδ οἰἴμοῦ ΠῚ ἃ ταυΐυ δ] ἀστοο- 
τηθηῦ οὐ τ ποὰῦ οη6. ΝΟΥ ἰΐ οουὰ ποὺ Ὀ6 πὶϊπουΐ ἃ πιαΐυλὶ ἀρτοοπιοηΐ, ὋΣ δὴ 
Ἔτσ ὑμδὺ 1β ἢοὺ δυρροτίοα ὈΥ υπδηϊπλοιβ σοημβοηῦ τηδὲ ὨΘΟΘΒΒΑΓ Υ (Ὰ}] οὐὗἁ 186] το 
{86 στουπὰ. Απά ἰΐ που!ὰ υπδνοϊ 8 Ὀ]Υ πᾶνα 80 παρροποα, ὑμαῦ, τ 116 ομα που]ὰ 
Βαανα δἰῆγηιοὰ ὑμαῦ ΟἸγίϑο τσαᾶ8 τίϑοη ἔγοπι {86 ἀοδά, δηοίμοῦ πουϊὰ δνο δϑϑογίοὰ 
τπαῦ Πα τΔ8 ποί Υίβθῃ : ὁὴ6 που Ἱὰ μᾶνθ βαϊὰ [μαι 6 ἀρροαγϑᾶ ἰὸ πιαπῦ, δῃὰ δῃοίβον 

- πὲ Π6 Δρρθϑαγθὰ ἴο 056 ΟἹΪΥ : δῃοίμον ὑπ 6 δρροαγοὰ ἴο πὸ οπα : οπα που] μᾶνα 
τοϊαίθα {Π6 πιδίῦον ἴῃ ΟὯθ ΒΥ, ἈΠΟΙΒΟΓ ἴῃ ΔΠΟΙΠΟΙ ὙΔΥ; δηᾶ, ἴῃ ἄπο, ἴπ6 πιοβί 
Ποποβὲ δηὰ βίποοσα πσουἹὰ ᾶνο δοκπονυϊοασοὰ {παὶ [ΒΟΓΘ τγδ8 ποι μϊηρ δ Αἱ] ἰπ ἰδ 
ααισ. Βαΐ, 1 ΤΏΘΥ υμδηϊπηουβὶγ ἀρτοθά ἴο οοῃίχινα {818 ἱπιροβίυγο, ἐΠ6ΣΘ τηυδὲ 

1 ὙΑΚοῆο Δ᾽ 8 Ιηΐογηαὶ Εν! ἀθηοο8 οὗ Ογἰδιϊδηΐςγ, τοηδατῖς χχχ, ᾿. 106. 
3. 8566 ΡΡ. 122, 128. 128---187. φερτὰ, ἴῃ ἩΔΙΟὮ εὐίο δι ̓οοέ ἰ8 ΠΥ ἀϊθοπδθοά, 
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ΠΟΟΘΡβΑΥΪγ μᾶνο ὈΘΟῚ ΒΟΥΟΓᾺΪ ῬΘΥΒΟΏΒ ἩὖΠῸ οα ἰογσοίβοῦ, ΘΟὨΒ Δ ΠΕ 8ηἃ πηδηΐ- 
ΤρΟΌΔΙγ, (0 ταϊδὶβ ἃ τηδί ον 88 ἴδοῦ τ] οἢ Ἰμογ Ἐπὲν ἴο Ὀ6 υἱἱετὶγ Α]βα ; ποῖ ἷἰβ ὁ 
{ῖηρ δἰ ὑοροίμον ἱπιροββίῦ]α : 1. Βρϑοϑιιβα 10 8 ἱποοῃοοίνδοϊα ὑπδὺ ἃ ταβη βδου]ὰ 
ὙΠΠΠἸΏΡΤΥ͂ ἜΧΡΟΒ6 Εἰ Π186} ἰο 81} βογί8 οὗ ρα πὶ βμτηθηί ---- ἀνθ ὕο ἀθδίλ {{861} ---- Οἡ ρυτς 
ῬΟΒ6 ἴ0 ὑθ5 {Ὁ ἃ πηδίΐει 88 ἐδοῦ Ὑγμ]οΒ μ6 πον ἴο Ὅ6 αἱἰΐον]γ (186. ---- 2. ὙΒουρ]ν, Ὁ 
Δῃ ὈΠπἢΘΑγα-οὗἉ ῥτοάϊργ, μεσ δμουἹὰ αν Ῥθδὴ ὁπ δβίηρίβ βϑύβοῃ δὸ ἀϊβροβξθί, γεΐ 
1 16 186 πεῖσμῦ οὗὨ Ἔχύγανδρδῃοθ ἴο ἱπηαρσὶπα, ὑμαῦ ΘΓ γγ88 8 στοδῖ πατηθεν οὗ ρεγ- 
80η5 Ὑ80 βυ ἀἀθη}Υ οοποοῖϊνθα δηὰ ἰοοῖ ὑμαῦ ἀδηρογουβ γοϑο υἰοη ; οβρθοί! γ (ἢ ο86 
ὙΠΟΘ6 ῥγϑνΐουβ οοπάυοῦ μϑὰ Ῥδθα αυϊίε ἀἰβδγθηῦ, Βανίηρ ποὺ ΟὨ]Υ ονίποοά ἃ στοαὶ 
ἄερτοο οὗἩ οδυϊίοη, Ὀὰὲ 8180 πιο ΟΡ ΣΥ, ---- οὐ [0 ΒῈῪ ΘΟΥΓΑΓΑΙΟΟ, --- ΟἹ ΒΟνΘΓαὶ 
ΟἾΒΟΣ ΟΟΘΟΑΒΙΟΠΒ. --- 8. ΑἸΣΒΟΟΡ ἃ ΨΘΓῪ στοαὶ ὨσπιθοΣ ΟΥ̓ ῬΡΟΥβοιδ Βῃουϊὰ μανα ἀρτοοᾶ 
οροίμοῦ ἴο δἰἰοβὺ ἃ [ϑεβοοά, γοῦ 10 18 ᾿Ἰπογθ [0]6 1ῃπαὲ ἐλεν βΒοι]ὰ Ῥθαν τ ϊζηβββ ἴο ἰξ, 
ὙΠῸ σομβίἀογοαὰ ρον δηὰ ᾿γ]ηρ 88 8:η8 ὑπαῦ σ γα υὐύογὶγ ἱποοπεϊβίθης τ 8 Ἐμοὶ 
ΒΆΪνΔΙΊΟΩ : ΠΟΙΙΒΟΓ σου]ὰ 1ἢ Ὅ6 ϑυρροδβοά οΥ ἜΘχροοϊρὰ οἵ ἰδοβα πιο, πο Δ]]ονοὰ 
186 τοδυγτοοίίοη οὗ 6808 ΟἸγὶβὶ [0 Ὀ6 ἃ πιοσα δοίίοῃ, τηυδὲ αἷβοὸ δἰΐου ἐμαὶ [ΠΥ Βαὰ 
[ΟἸ]ονν δὰ ἃ ῥβδῃίομ), δ οἰ λους ϑ], ἱπηδσ ΠΑΡ ΜΘββίβῃ ; δπὰ 1 [Π6Ὺ δοκηον]διροά 
ἴμαῦ (Π6γ μδαὰ [ὉΠ] ονγθα ἃ ρβδηΐοιι, {ΒΟΥ πγυδὺ ΠΠΚονν δα ΘΟῊ 688 ἐμοῖσ οσσῃ τπιυΐαα] 6χ- 
ἴγανάρσϑηοο. --- 4. Βυος, 8. τηυΐϊυλὶ σοῃοογῦ ΟΥ Θηὗ ὩΘνΟΥ οουὰ ἤδνο Ὀδοη 80 
σδστῖϑα οὐ, Ὀαΐ (μδὲ δοπια οὗ (μοι, ἴο ἀνοϊὰ ρυπιββιποπῦ, που ἢᾶνα ἀϊδοονογοὰ {86 
Ἰηϊσίσαθ ἴο ἐπ ὅθνβ, ὙΠῈῺ 411 105. οἰγουτηβίβηοαϑϑ ̓  ἰξ Ῥαΐηρ τηοβὺ οογίδῖη παῖ, δ ποθ 
ΟὨγῖδὺ μδὰ Ὀδθῃ 80 ὑθὺν ὈΔΒΟΙΥ Ὀδίγαγθα ἴῃ 818 1Π}οτίπη6, ἰδ 18 λοτα ργορῦϊα ἐμαὶ Πα 
νοὐἹὰ Ὀδ 50 δοσυϑα δεν. μἷ8 ἀθδίῃκ ΕῸΓ {Π6γ τϊρμῦ δανα οχρϑοίθα βϑοηθ σονασγιὰ 
ἔτομι ᾿ΐπι πα Πἰνίηρ, Ὀμΐ ΤΏ6Υ οοὐ]ὰ Βορα [ὉΣ ποίμίηρς ἤγοπν Ηἶπι δθδὺ [εἷϑ ἀσδία, 
Ὀὰΐ πλ ΒΕΣΎ 8 Πα τογτηθηῖβ, βθδηιθ Πα ΘΟΠΓΙΠῸΆ] ΓΘιηΟΥ86, (Ὁ Βανίπο (Ο]ονγθὰ δη ἰπὰ- 
Ῥοβίου. ----ὅ. 1,Δ8Ε]γ, ἴΠ6Γ6 ἰδ ἢο ἀοιδὺ Ὀυΐ (μδῦ 16 ὙΘΓῪ 88πι6 ὑσὶ ποίρ! 68 σοὶ μδὰ 
αἰδϑοϊνϑα {οἷν πγαΐαδὶ ΠΕ ὙΟΌΪα ΤΟΥ͂Θ ΡΓΟΡΘΌΪΥ Ὀγοαῖς οὔδ (μον πιυΐυδ] ἐγεαολοῦψ. 
Απὰ βίῃρα {μοῖρ ἴον διὰ αἰΐδοιΐοῃ ἴὉγ ὑμεῖς Μαϑίθσ, βιιρρογιβὰ Ὁγ ἐμ μεβγβιιδβίοη 
ὑμαῦ ΒΘ 8 16 Δ οβϑῖδῇῃ, σου ποῖ βυβίαϊῃ ὑπαξ ππαΐααὶ ἢ 16} 1γ, τ ΒίοΟἢ πιδᾶάο ἔβοῖῃ 
8ΆΥ, ὯΟ ΥΘΙῪ ἰοηρ ἰπη6 ὈδίοΓΟ, 1.6 μ8 50 αἶδο, ἐλαξ το πιαν αἱδ οὐδ λίπι (ὅόδη χὶ. 16.) 
80 ὑδμαὶ {86} βεὰ δπὰ Ἰεἴϊν μἴπι τ 80}}γ ἴο {πΠ6 μόνον οὐ [ιἷβ ϑηθηίοβ : ---- οδη ἰξ 6 γϑδ- 
ΒΟΠΔΌΪΥ δα ρροδβαὰ ἱμδῦ, βανίηρ Ὀοοῃ υπάθοεϊγοὰ ἴῃ ὑπ6 ορίπίου {Π6Υ δᾶ φηϊογίαἰποα 
ΘοΟποογΐηρ {μ6 Δίοδββίδα, {Π|6γ δου }ὰ γεῖ (ποιν διαπαϊηρ {Ππ6ῖν βῆδπιο, ἔδαν, δπὰ 
ἀεϊοοϊοα οοπάϊτοη), ρ»εδεπίΐν αὐῆεν' ἀπιδιϊτλο5}}7 ἀρτοο (0 πιδἰηἰδίη δπὰ δϑγηι ἃ μοτ- 
ΤΙΌ]6 116, ον 186 Οχρῦθββ ρύγροβα οἵ αἰβστδοίησ {Π|6 1 πδίΐοῃ, ὈΥ ἰαγίῃηρ 80 ἱπιλσίπανυ 
ογίηθ ἰο {διε} σθάγρθ, ἃπὰὶ ρογϑιβὶ ἰὴ τηδἰ ἰδίην ἢ, 8ὸ ἰῃαί ποῖ ὁη6 οὗ τδθῃὶ βου 
χϑοδηῦ οὐ οουίγϑαϊοῦ μἰπηβο! ἔ, Ὀμὶ 41} οὗ [Β6πὶ Βῃου ἃ ππδηϊπιουεὶν βυν 186 βενογοδὶ 
τοτθη[8, ὑο βῆναι (μαῦ 186. ΠδΔα βθϑὴ νῇδὺ ΠΟῪ ᾿84 ΤΘΔΙΪΥ ΠΟΥΟΣ ϑ6θ Ὁ [{ νγ88, 
με ΓΟΙΌΓΘ, ΠΙΟΓΆΪΥ ἸπρΟββί ὉΪ]6 ὑπαὺ {ΠΥ Ββου!ὰ αἰϊεταρὶ, οΥ δυοοθϑὰ ἴῃ {86 δἰϊοτιρί, ἰο 
Ῥϑίτα δὴ ἱπιροβι οι οὐ ἴμ6 νοσ]ὰ. 

(56.) Οὗδεγυο ἐδ ἘΛΟΤΒ τολιέοὴ ἰΐον ἐλοπιδοῖυεα αὐοιυ. 
Ηδὰ τμογ Ὀδθη τρϑίδρμγβῖοαὶ ΓΤ ϑϑοπίησθ, ἀδθρθπαϊηρ οἡ 8 οδαίῃ οὗ ὕπο ρα δηὰ 

ΘΟὨΒΟαΌΘΠςΘΒ; --- δὰ ἴΠ6Υ ὈΘΘη ρογίοβ οὐ σἈΓΟΠΟΪΟΣῪ ΠΕΡ ΤΙΒΕ οη ἰοηρ δηὰ ἀϊ:Εἔ[- 
συν οδἰου δ. 8 ; --- δὰ ἴΠ6Υ Ὀδ6η αἰδίδηῦ ουθηΐβ, τ οἷ οοὐ]ὰ ΟἿΪΥ ἢᾶνα Ὀδοη 
Κηονῃ Ὀγ 186 τοϊδεϊοηβ οὗ οἰ ΒΓ ; -- ἰἢ δι 0 ἢ. 65668 [ΠΟ ῚΓ ΤΘΔΒΟ ΐἢρΒ τσ ἢᾶνα Ὀθοη 
βιιβροοίοα : Ὀαΐ {Β6Υ ἃγα ἡαοίς σι πο ἢ Δ. ἴπ αυρδδίίοη, γεαΐ ἔλεῖβ τ πίοι {16 τὰ 6 5868 
ἐρεύρειθ, 186 μεὰ δαϑὴ υἷι ὑμ6}" ον ΘΥΘΒ, αὖ ἀἰογθης ρ]δ 68, δῃ ἃ δ βεύθγαὶ {{π|68. 
Ἡδὰ {πμ6γ βϑϑὴ Ψ6δὺ8 ΟἸγίδὲ ἢ Ηδὰ {δ 6γ ὑουοδοὰ δίῃ Ὁ Ηδα {πον βαί δὶ 809 τ ἢ 
᾿ἴπι, ἀηα οδίβη στ Πα ἢ Ηλά ὑΠ6Υ οοηνογβο τῖτἢ εἶπ ἢ ΑἸ] (8686 Δ΄6 απδβίίοῃβ 
οὗὨ γαοί: ἴθ ν 88 ἱπιροββίὶ Ὁ]9 μὸν οουἹὰ αν θθοη ἀδοοϊγοα ἴῃ {61}. 

(6.) Ορπεοίάον, ξαγίλον, (δὸ ΛΟΒΕΕΜΕΝΤ οΓ ἐλεῖγ οευἱάδηοο. 
ΤΈΟΥ 4}1} υπδηϊπιοιδῖγ ἀοροθοά {παῖ ΟἸιγῖδὲ τοβα ἔγοιῃ (86 ἀθδά. 
10 18 ΨΘΓῪ δχίγδοσ ἀϊμασγ μαὺ ἃ σης οὗ ἄνα πυπάγοα ἱπιροβίουβ (τὸ δροαῖκ 86 

Ἰδησυδᾶρα οὗ 1η81618),, --- ἃ σορϑην, ἰνν γι οἢ ἴΠ6Γ6 Ἰπυϑὺ ΠΘΟΘΒΒΑΥΪΥ 6 ῬΘΙΓΒΟΏΒ οἴ 
ἀἰδογοαὶ σΑρδο (168 δηα ὑθμΊρ 6 ΓΒ, ἴπ6 ὙΠ Ὺ δηα {116 ἀ0}}, {86 ἰἰπϊὰ δηᾶ {π6 ὈοΪ]ὰ ;--- 
1 18. ὙΘΓῪ Βίτδηρθα (μαὐ δυο 8 πιώπόγοιδ ὈΟΥῪ 886 {18 βῃου ἃ τηαϊπίαϊ πῃ δὴ πεν οὗ 
ονυϊάθαοο. ΤὨΐβ, μοτνονογ, 18 ὑμ6 6886 οὗἩ [6 τιἰξπ 6 85868 [ῸΣ (δ6 ΣοδυτΓοοϊίοη οἵ «68ι0.8. 
πδὲ ΘΟ τ βιῖδη αὐτοῦ οοπίγδαϊοϊθα ἢ! πιθοῦ ἘΝ αὺ ΟἸ τ βυϊαπ ονο ἱπροδομοὰ ἢ 8 
Δοοοιαρ  ἰοο8 ἢ Ἧμαὺ Ομ γίβιίδη ον ἀϊβοονογαὰ 18}8 ργδίθπαϑα ἱπιμοδίαγα ὃ 

(7.) Οὗδεοτυε ἐδ ΤΕΙΒΌΝΑΙ,Β δέίογο τιολϊος ἐλέῳ δἰοοά απὰ σαῦυε ευϊ- 
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ἄδποο, απα ὑπό Ἰπη τ ΓΑ] 6 τ] απ ΟΥ̓ ρθορ]α ὈΥ ποῖ ἐμ ῖν ἰδϑ8- 
ὈΠΔΟΠΥ τγα8 Ἵχδιϊηθα, ὈῪ “96.718 ἀπά ποαίθηβ, ὈΥ̓͂ ΡἈΙ]ΟΒΟΡΉ ΟΣ πᾶ 
γΌΌ18, δηαἃ ὈΥ 8 ᾿ηβπιῖ6 πα ΡΟῈΓ ΟὗὁὨ ΡΘΥΒΟΩΒ 00 ϑηῦ 8 ΠΏυ8}}Υ (0 
“οτγυβαίοῃ ; ἔογ Ῥσουϊάθῃοο 8ὸ ογάογρα [ῃοβα οἰσουτηδίδποοβ, ἐπαὺ (6 
ΓΘΒΕΠΟΠΥ οὗ (86 Δροβίϊ8β τυϊρσῦ 6 παπϑυκροοίοα, 

Ῥγονίἀθῃοα οοπύϊπυθα Ψογυδαίθπι τίν ὙΘαγΒ δἰνον {86 τοϑυγτθοίίοη οὗ ΟΠ γίβὺ, (παὺ 
8}} ἰμ6 ον ἰῃ 186 θη Κπότῃ πον] σα οχαπιῖπο [6 ϑυϊάθηοθο Θοποθσγηίηρ ἰέ, 
δ οὐΐϑιη δυΐμοπιὶο ργοοῦ οὗ (δ6 γαῖ οὗἩ ΟἸ τ βείδη γ. ὙΠ6 ροβίΐθβ, σο γερθϑϑί, 
τηδἰ ἰδ πο 1Π6 γαδυσγθοῦοι οὗ «“65ὺ8 ΟὨγίϑὲ Ὀοΐυγο ὅθ νν8 δῃὰ ρᾶσδηβ, Ὀδίογα ρ1]Ὸ- 
ΒΟΡΉΘΙΒ δηα ΓΑ Ὁ18, Ὀδοίοσα οου 6 γ8, Ὀθέοτ ΔΎ 6.8, ὈΘίΌγο ρθορὶθ 0 τ ΤῸ οχρογὶ 
ἴῃ Χμ} δηἀ οΓΟΒ8- οχϑιητηϊηρ νυ [ΠΏ 68868, ἴῃ ογά ον ἴο ἰΘδαὰ ἴΠθτ ἰηΐο 86] [-οοπίγα- 
ἀϊοιίοη. Ηδὰ {6 Δροβί!6β Ὀογῆδ {οἷν ὑββυ ΠΩ ΟΩΥ 1 ΘΟὨΒΘαΌΘΏΟΘΒ Οὗ ἃ ργθοοηοογίοά 
Ἰοῖ Ὀούτθθῃ ἐμοιηβοῖναβ, 18 1ὖ ποῦ ΤΔΟΥΆΙῪ οοτίδιη, ἐμδὺ 88 (ΠΟΥ ᾿ΟΓΟ δχδηϊποα 
ἴογα βυοῖ ἀἰβογοηῦ δηὰ σαρδΌ]6 πηθη, Βοπ]6 οη6 σπου ὰ πᾶνε αἰδοονοσοὰ ἴΠ6 ργθ- 

ἰοηἀοὰ ἔγδιὰ ὃ 

(8.) Ταλο ποξΐοο, αἶθο, οὗ ἐλε ΤΙΜῈ τοῖλοπ ἐλὶβ ουἱάδηοο τσα8 σίσεη. 
1 186 Δροβιῖ68 Ββαὰ ,γδέ ρυ Ὀ] 186 ὑμ|8 ΓΟΒΙΓΓθοῦ ἢ βονοσαὶ ὙΘΑγΒ δίδου [86 {ἶπλ6 

ψθ]οἢ (ΠΟῪ Δβδσηθα [ὉΣ 1, ἈΠΌοΙ οὗ πὶσῦ παν ἀνδ]θὰ [861 οὗἩἨ ΓΠ6 ἀοἶαγ. Βαϊ 
ΟἾΪΥ ἴπγθα ἀλγ8 δον ἴμ6 ογιοιβχίοη οὐ (ἥμηϊοι {ΠΥ ἀφοϊαγοὰ {πὲ Πα νδ8 τίβθῃ δραίῃ, 
δηα (86 } τϑ- βορὰ ὑποὶν ὑθβίλπ ΠΥ ἴῃ ἃ 8 πρυϊαλ ΠιδΠΉΟΡ δὖ (π6 [οαϑὶ οὗἨ Ῥαηϊαοοοϑί, 
ποθὴ Φαγυβδὶο) Ἔχροοίοα {Π6 βργοδα οὗ [86 τϑρογί, δῃὰ ϑηἀοανουγοα ἴο ργονϑῃηΐ 1; 
ΜὮὯΠ6 ὑπ6 6γ68 οὗὨ (μοὶν ΘΠΘμΝ165 ΤΟ γοῦ βραγκιιηρ τ ταρα πὰ τηβήηθ88, δηὲ 
Μ}}16 ΟΑΙνΑΥ τπᾶ8 γοὶ ἀγροα τῖτ {πῸ Ὀϊοοά ἰθογ Βαᾶ βιιϑὰ {μθτθ. 0 ἱπιροβίουβ ἰδίκθ 
ΒΌΟΝ ΤΩΘΆΒΕΓΘΒ ἢ οὐἱὰ {86Υ ποὺ ᾶνο σψϊϊθα {1}} {86 ἤισγ οὗ (86 9618 δὰ θδθῃ 
δρρϑδϑβοὰ ; {111 86 διιάᾶρσο8 δπὰ ριι]ϊς ΟἼοΟΓΒ δα Ῥ6θὴ ομβδηροὰ ; δηὰ {1}} ρθορὶα μδὰ 
Ὀ6Θῃ 1688 δἰἰδηζνα ἴο ὑμ6ῖγ ἀθροβι 008 ἢ 

(9.) Οὐρπϑβίαου ἐδλε ῬΊΑΟΒ τοῦογ ἐΐθ ἀαροϑδέϊο8 ὅογε ἐλεεῖν ἐθϑβέϊπιοην ἐο 
ἐΐο γοβι 7 ΟξΟΉ. 

Ηδὰ τμὲὺ Ρυδὶδιοὰ ἐμ18 ουθηΐ ἴῃ ἀϊδίδηῦ οουηίτῖ68 Ὀθγοηὰ τιουηίδίῃβ πὰ θθα3, 11 
ταῖϊσιῦ Βανο ὈΘθη ϑαρροβαά ἐπδὺ ἀϊδίδηοθ οὗ ρἷδοθ, τεπαθγίηρ 10 Ἔχ γοπιεὶυ αἰ βου ἔῸν 
{Ποῖ ἈΘδΡΟΣΒ ἰὼ ΟὈϊδῖη οχδοὺ ἰηΐοστηδίζοη, μδα Δο}] ἘΠ αὐοα (ἢ6 οϑδ Ὁ ΠΒῃπηθηῦ οὗ (86 
ΟΥΤογ. Βυῦ (86 δροβίϊ68 ργϑϑδοβοα ἴῃ εγωδαΐοπι, ἐπ ἰλ6 δγπαρόριοα, ἐπ ἰλε ργαίοτίωη : 
{Π6γ υπίο]ἀοα δηὰ ἀϊδραγοά [86 ὈΔΏΠΘΟΙΒ οὐὗἁἨ (πεῖν Μαβύθσ᾽ Β σῦοββ, δῃὰ βαοὺ Ὁρ ὑοκθη8 
οἵ [8 νἱούογυ, ἴῃ [86 ψ ΣῪ δροῦ οὔ Ὑβ οι {86 ᾿πατιουβ ἰηβισαπῃχοηὺῦ οὗὨ 818 δυβογίηρ 
᾿δα Ὀδθὰ βού ὕὑΡ. 

(10.) ποίου ἐδε ΜΟΤΙΨῈΒ τολίολ ἱπαποοα δε ἀροφέϊο8 ἐο ριιδίϊδἢὰ 
ἐμ Γαοὲ 9. Οἠτὶδι 8 τοβιγυθοξοη. 

Τὶ ταϑ ποὺ [0 δοαυΐγα ἔλταθ, ΣἸΟἢ 68, ΒΙΟτΥ, ΟΥ' Ἀγοῦϊ : --- ὉΥ ΠΟ τηϑδῃδ. Οἡ (86 00Π- 
ΕΓΆΤΎ, {86 ΘΧΡΟΒ (Ββοιηβοῖνοβ ἴο 80 τ πρθ δηᾶ ἀθαιἣ, δηα ῥγοοϊαϊπϑᾶ {μ6 ἰγα 
ἔτοπι 8. σοῃνϊοίοι οὗ 115 ἱπιρογίδησε δηα σανίδα μίγ. “ ΕΥΘΓΥ ὙΠΟΥΘ ΠΟῪ ΤΟΥ βαίοα, 
σδ  υπηπἰαίοα, ἀρβρ᾽δοα, δυηοα ἔγοῦλ ΟἿ ἴο οἰζγ, οδϑὲ ἰπίο Ῥγίβοῃ, βϑοουγροα, βίοῃεὰ, 
δηα ογυοὶδοά,. “Ὁ [Ὁ πα στ σ 811} (π686 Ἄχογυοιδιίην θυ ον ηρθ ὁπάυτοα ὃ 
Οαΐη, Βοπουγ, δπὰ ρ᾽θαϑαγο ΓΘ {116 ΟὨ]Ὺ σοά ο ἩΒΙΟΙ ἰτηροδίοσθ ον. Βυΐ οὗἩ [686 
(86 δροβίϊθ8 δοαυϊγϑα, δῃὰ ῥ᾽! Ὺ Ἰδρουτοᾶ ἴο δοαυίγα ποῖβον. Υ̓Παὶ, ἔῃ6η, τγ88 
(16 δπὰ ἴον συ βῖοῖν ἔμογ βυβογοα ἢ [μοῦ ἴμ6 ᾿π8ῆα.61} δηβισθυ ὑμ}8 ααθδβίίοη. Α8 {Π6Ὺ 
σαϊηποὰ ποιμίηρ, δῃὰ Ἰοβϑῦ Ἔν ΡΥ ὑδίηρ, ἴῃ (86 ῥγϑβθηλ γον] : 80 ἷΐ 15 οοσίδίη ὑπαὶ ἐπ 
τηυδὺ οχρϑοὶ ἴο γαίῃ ποίίηρ, δηὰ ΒυΠῈ νοῦν ὑμίηρ, ἴῃ {86 πνουϊὰ ἰο οοθ. Τἢδὶ 
[Π6 ΟἹ]ὰ Τοδβίδπηθηϊ τγᾶ8 1ἴπ6 νογὰ οὗ (οὐ, {δ6 0 ΘογίδΙ ΠΥ Ὀοϊανοὰ πὶ δβουῦ ἃ βἰηρὶθ 
ἀουῦδέ. Βαὺ ἱπ {818 ὈοοΪκ, ἰγθι 18 ΘΧΒΙ δ οἃ 88 ἃ ΒΌρΡΓΟμα ΟὈ͵δοὶ οὐὁἩ (86 αἰνὶπα 
ΔΌ]οστθῆςο, δηὰ {Π6 δον ρίαΓαὶ {πγοαίθηΐησβ. Ετοι {16 ἰηνοηίίοη δηὰ ργοραρδίίοη 
ΟΥ͂ {π|6 ζΑΪδομβοοά, ἱμπογοίοτο, μον οου]α ὄχροοὶ ἼΡΕΟΤΝ Βογοδῆου θυΐ ἴῃ6 βανοσγοβϑι 
οἴυίοηβ οὐὗὨἨ (Π6 ϑῆσεγ οἵ ἀοά. Εον νιδῦ, {Π6Π, νγδ8 41} (μΐ8 1088, ἀβῆρου, δῃπὰ ϑυΐς- 
ἔδεϊπρ' ἱπουσιτοὰ ἢ ΕῸΓ (86 ρῥγίν ρα οὗ ἰ6]]Π}ρ' δπ ὀχ γαναραπὶ δὰ ἱπουθα Ὁ]6 βίου 
ἴο τιδηκίηα, δὰ οὗ ἰουπάϊηρ οἱ 1 ἃ δογῖθβ οὗ Ἔχ βογίβιϊοῃβ ἴο γορρηΐδηοο, (αι, δηὰ 
ΠΟΙ η688 ; ἴο [Π6 ταπυποϊαίϊοη οὗ βῖη, αδῃὰ [π6 πίνοσβαὶ Ὄχϑγοῖβα οὗ ρἰ βίῃ, ᾿υβίϊοα, 
(γα, δηὰ Κἰπάηθ688 ; ἰο {πΠ6 ῥγδοίΐοβ οὗ 4}} ὑπαὶ σοπάποί, το ΘΟΙΏΤΟΙ 8656 [88 
6Υ ον ργοπουῃςοα ἴο ὃς ὑ86 ἀπίγ, οιουν, ἀνὰ παρ Ρπ 685 οὗὅὨ πιλπ ; δὰ (δα ἀνοϊάδησθ 



Ῥ οὐ 9} ἐλοῖγ 7η8}1Γαἴοπ. ἢ 2δ5 

ΟΥ̓ 411 (δαὶ πϑοὰ ἰζ μα8 ονὸν ἀοι]αγθὰ ὑοὸ δ6 ἷἰ8 συλ, ἀοραδοιμθηὶ, δῃἃ υλΐκονυ ἢ 
ποῖ 8ῃ οῃὰ Μὴ8 ΠΕΥΟΓ δυο Ὑ]Βμθα, πλιοἢ 1688 ΒΟΓΊΟΙΒΙΥ͂ ρτοροθϑι, ὈῚ 8 ἱπιροδίου. 
Αἱ (86 δαιηθ ὑΐπη6, 86} ᾿ἰνοὰ 88 0 ἴπὰ ΓΒ ΟΥΟΡ ᾿ἰνϑὰ ; δῃὰ γεσθ 80]6 [0 88 Ὺ ἴο 
Ἐδοῖγ οοηνοσίδ, ΠῈῺ 8. [Ὁ]1 δδβυγδηοο οἵ βηαϊηρ ἃ οοΣά 8] Ὀρ]ἸοΥ οὗ {..6 ἀφοϊαγαίϊου, 
Υὲ αγὸ ιοϊίποδδε8, απα αἸοα αἶδο, λοι Λοἰἐἷῳ, )μιΐν, απὰ ὠπδιαπιθαδῖψ, το δολαυοά 
οπγϑοῖοεοδ ἀπιοηρ ψοῖ ἐλαΐ δεῖϊσυο. ἽΔαϊ 0}}18 γγδϑ {ποῖ ἔσθ Ομδυδοίοσ 15 οοσιδίη Τοσὰ 
ἐμο ΘοποΌΓΓοὨΣ ὑοΒΟ ΠΠΟΩΥ Οὗἁ 4}} δηαυϊγ. Ηδὰ ἐβογ ποῖ ΠΟΌΪΥ τοοογ θὰ ἐῃοῖν τη 
ἔλα, ὑμογα ἰ8 ποὺ {16 ἰοαϑῦ γοάϑοῃ ἴο Ὀθ]ΐονο ἴπδξ ἃ δἰηρσία βέα!η πουϊὰ ἤαγα ουον 
τεβίθα Ὡροὴ πον ομαγδοίοσ. 1, ἴθ, ὑ86 Θροβί] 68 Ἰῃνϑη θα {18 ϑύοΟΥΥ, (Π6ΥῪ ἱπνυθηιθα 
τι πιϊμουῦ (86 τοπιοῖοδὶ μβορῈ Οὗ ῥγοβρθοῦ οὗ τρδλκίηρ 1Ὁ [ἴο Ὀ6] Ὀα]ονεά ; ἃ (ΐηρ 
Ὑ1ΟΝ 88 ΠΟΘ 016 ΟΥ̓ Δ ἱπιροβίοῦ ; ργοραραίοα 1} νι που ΔΠΥ ἱπίοσεδι, νι πουϊ 
ΔΏΥ ΠΟΡΘ ΟΥ̓ σαἴη, ΒΟΠΟΌΓΣ, ῬΟΥΤΟΣ, ΟΥ ΡΙθαβυσο, ἴΠ6 ΟὨΪΥ ΟὈ͵θοίθ Ὁ. πβϊοῦ ἱπιροδίογα 
ΘΓ ΘΟΥΟΓ Δ] υτοὰ ; δπὰ τι} ἰο8868 δηὰ βυ ΓΙ ρΒ ἀρ χε ὯΟῸ ἱπιροδίου. δυο νοΐ η- 
ΤΑΥῚΪΥ υηάδογπσθηῦ : ΡΓοΟροδοᾶ 885 ὑπο ῖγ ΟὨΪΥ Θηα, ΟΥ δὲ 1ϑβϑϑὺ {86 ΟὨΪΥ οπὰ ὑπο Π85 
οὐοῦ Ὀδοῃ ἀϊβοονοσθὰ ἰο πιϑηκὶπα, 8η οὐ͵οοῖ ἩΒΙΟΒ ΠΟ Ἱπηροδίοσ ουον ρευγϑιθα ΟΥ 
ὄυθῃ τ ίϑῃοα ; δηὰ, ἘΟΠΡΕ ΠΕΣ τ 016 ΡΓΌΣΤΟ88 ἐβγου σα 116, ᾿ἱνεὰ 50 88 ΠΟ ἱπυροβίοῦ 
ΟΥΟΣ ᾿ἱνοθὰ ; δῃὰ 80 8 ἴὸ ὈΘ {86 πιοϑῦ ροσίδοῦ οοηϊχαδί ουθὺ ὀχ! θα ὈΥ ἴθ ἰο {πο 
016 ΟΠΔΥδοίοσ οὐἁἨ ἱροβί μοι." ἢ 

(11.) 2 εδβιις Ολγιδέ αἰά ποῖ γῖϑο ἤγοηι ἰδ ἀδαά, ἐξ ἐθ ἐπιροθοίδίθ ἐὺ 
αοσοοιπέ ζοΥ ἐλε δἰγιλῖπα ΟΟΝΤΈΑΒΤ δεξιυεοη, ἐλ ριδιϊαπίπιοιϑ σοπαιιεΐ ΓΚ 
ἐΐμε γτεγμαϊοοα ἀροϑέϊες αἀμτίπρ ἐδεὶ Δίαξίογ᾽ 9 δε αμὰ ἐδ ἤεαγίοδεῖν 
εομγαφεοις οσοπαμοΐ ΟΥΓ ἐλθ βαπιε αροδίζ65 αΥ̓6Υ ἀϊδ γοβ ΤΥ 0Π. 

Ῥιυσίησ [86 ΠΠ| οὗἨ ΟΠ γῖβι, τα 566 ὑβθτα 1 πλ] θα ἴῃ {1161} ΘΟΠΟΘΡΌΟΙΒ ; σοη!ουπᾶρα 
ὉΥ ἩΜδίουου Ῥγ88 ΒΡ᾿ ΓΙᾺ] δηὰ δ] π|6 ἴῃ (μοῖὶγ Μαβύθτ᾽ Β ἀοοίγϊ 8 ; Ῥγθροββοβϑβοὰ ὉγῪ 
ἴδ 1465 π|ιῖοῖ Γ[μ6η ργονδιοα διμοησ ὑπ6 «6νν]8ἢ ρΘΟρΙΘ, ὑμαὶ {πα [ων οὐὗὁἨ Μοβοβ ὅπ 
ἴμ6 Τδοιρῖο αἱ Φογυβαίθπι γογα ἴ0 8 08ἰ8ὲ [Ὁ Ἔνθ ; {1}} οὗ ργδ) υἀΐοοβ Θοποογηΐηρ {16 
πδίαγα οἵ Μοβδβιδ᾿β ἰζίησάομι ; ἀἰβρυϊησ ΤῸΥ ἐδ6 ΟὨ]οΥ ρΪ8ο6 1ῃ ἱξ, δὲ ἴ86 Ὑ6γῪ {ἰπ|6 
ἩΏΘη {688 ΟἸτἰβὺ 'ν85 αἰβοουγβίηρ ἰο {μοὶ ΘΟΠΟΟΥΠἰηρ ᾿ἷ8 ἀδαίς ; δηὰ οπβί οσίηρ 
815. ρυ ]]ς ἀθαὶ 85 δὴ οὐδβίδοϊβ ἰοὸ ἷβ σαῖστι, δηα δὴ 1η46110]6 Ορρσοθγῖαπι. 1 {86 
ΔΡΟΒί]68 8) δἰ νγαγβ σγοϊδϊποὰ (6 ομδγδοίοσ τ] ἢ ὙΠΟΥ͂ ΘΧὮΪΟΙΌ ἴῃ ἴΠ6 οΒρεῖδ, τὲ 
ΘΆΠΗΟΙ Ὀ6 ἀουδιοα δυῖ (μι Οἢ ΓΒ. 1] πὶγ πόουϊὰ ἤν Ὀθθὴ Ὀυτὶοὰ ἰη (μ6 τοπιῦ οὗ 18 
οὔπάον. 
Βιυιὶ 1οἱ υ18 ργοβοοῦία οὐν ἰηαυ τῖοθ, πᾶ βίαν ὑπ Αοἰδ οὗ ὑμ6 Δροβίϊοβ, [6 παῦ- 

Ταῖδνα οὗἩἨ τ μοἷ σογατηθησοβ ἩΠΠΟΓα (6 Θνδησο ἶσα] ΠΙΒΟΟΥῪ ᾿ΘΥΤ δ ὕθϑ. νἱΖ. αὔτ᾽ {ἰϊ6 
ἀδδιῆ, τοβυστυθοίοη, δηα δϑοθηϑίοη οὗ ΟΠ σιϑὶ. ὙΏΟΓΘ 6 ῥομοϊὰ {Π6 δροβίΐθβ επἀποᾶ 
ὙΠῸ} [86 ῥγοίουπῆοει Κπον]θᾶρο οὗ (86 (οβροὶ, οπιδηοὶ ραὺβα ἤγοτϊῃ 8}] {ποῖν οὐβίϊ δι 6 
ΓΡΈΊϑηΚεΣ πού  δίδπαϊησ [8686 πΟΓ ἐουα πάρα οἡ πδίϊομδὶ 86] ]ονθ, οὐ σοὶ σίου 
Ζθδὶ, δπὰ οὐ 86 ἀ4 22] σ᾽ ῥυόβρϑοῖβ τ Β] οἢ ΤΒΘΥ Πδα οοποοῖνοα ῸΣ {Πδιλβοῖνοϑ. “ΒΟΥ 
Βδγο [ὉΣ δυο σοπουποοά ἦι (οἷν στοβ8 ἰάθϑβ οὐ δαγιἷγ οἱοναίίοη ; δηὰ ἰὺ ἰ8 αυϊάσπὶ 
{μαὶ {πὸ γ (}]}Υ υπάογβιοοῦ ἰδαῦ (6 Κίηράοπι, 8] οἢ ΓΠΟΥ ἬΘΣΘ σΟμ πα Βϑίοηθαὶ (0 68- 
12 0Π19}}, γη88 ἃ βρίτταδὶ Κίηχάομι, --- ὑπαῦ 0Π|6 ΄ Θυν ἢ παῖ τσογα ΠῸ ἸΟΘῸΡ ἴπ6 Ρ6- 
οὐ] Αγὶγ ἰᾳνουγοὰ ρθορῖὶο οὗ οά, --- (μαι {86 1,6 ν} 0 α] πγοσβ!ρ 88 ϑθουΐ ἴο 66886,--- 
{πᾶὺ [π6 το σίου μον ΠΠΟΥ ῬΓΘΔΟΒΘα νγὰβ ἴ0 Ὀ6 ΘΟμηπιοὴ ἴο αὐξ πα 0Ώ8, --- ἀηα {Παΐ 
1Π6Υ οοπῃδἀοτοα ἐμοὶν Μαβίον᾽Β ἀθδίῃ ἴῃ 118 ἰσὰβ ροϊηϊ οὗ νίθνν, 88 ὑπ 6 θθϑδβύ τη θδῃ8 οὗἁ 
Ῥγονίηρ ἴπ6 ἐγ ἢ οὗ ἷ8 ἀἰνὶπα τη βϑίου, ἃ8 [6 Τουπάδίϊοπ οὗὨ ἴπ6 σονοηδηῦ Οὗ στῆς, 
86 πιοδῦ ρον γῆι ταοίϊνα ὕο Βοϊ 688, δ 18 ΤΘΒΌΣΓΘΟΙΓΙΟῺ 88 86 ροάρα οὐἁ ουν τϑ- 
ΒΤ Ο Οἢ 

Τρυγίηρ ἴΒς 116 οὗὨἨ Οτίοι, τῊθ 566 ἐμδπη ἴῃ 8 βίδίβ οὗἉ Ὁποργίδ! μῖγ, ̓ ΠΟΘΒΒΆΠΓΥ ἀδκίηρς 
Ὁ πον Ῥσχοοῖβ, οχοἰτἰηρ ἱπυραίίθηοθ Ὁ (86 παίαγα οὗἉ {Ππ|0 ιιαβεοηβ, δηα ἀθβυγνίην 
(δοῖν Μαϑίοσ β σβρσοβδοῖ οὐ Ὀοΐῃρ ΡΘΥΒΟΒ οὗ “1016 ἕ 18." Οηὶγ ΒΥ ἀδγ8 αγῖεν" }ι15 
ἄθαι δ νγὸ 566 ἴβοῖὶ ἀρφοϊἀοα, σον πορᾶ, ρογβυδάοη, βροακίηρ τ ὑπαῦ ΠΟΌΪ6 ἤν πη 688 
τ ἢ 18 ᾿ηϑρί το ὈΥ ἃ ᾿βογου σῇ οοπν οίΐοῃ δηὰ Κπονίθάρα οὗ ὑπ6 ὑγυῦῃ, ἀ 6] νογτίησ 
{πὸ ἀοοίτῖπα 1 οἢ ΤΠΟῪ δυρὶις 83 οογίδίπ δηα ἱπάι Ὀ1 0206, 88 γϑϑύϊηρ ὌΡΟπ ἵποιβ 
ΜἘΙΟΝ 41} {ΟΣ Β6η 8685 μδὰ τι ποδϑο. ΝΟ τόσο πολι δ(Ί0η ---- ΠῸ τηογα ἀουθί --- ΠΟ 
ἸΏΟΤΘ υποογίδηγ. ἯΤΕ ΚΝΟΥ͂ 8 {ΠῸῚῚ Ἔχργθβϑβδίοη “" 7Τλαὲ ισλίος ἵ'ΡΕ δαῦε δέ6τ, ιοϊὰ 
Οἱ ἐγ68, ιυλίοἢ ἯῈ λαῦε ἰοολοα ὠροπ, ΟἿ λαπᾶβ λαῦε λαπαϊεα ΟἹ (16 τοογτ ὦ οὗ 
7Αγε, ες ὡς ἀδοῖαγ ΤὙὯῈ τπιο γον (1 Φοδη 1. 1. 8.); δπᾷ {86 γ δηποῦποθ ᾽ὸ Ὑῖἢ ἃ 
ἴομα οὗ δαϊβοσὶῖγ νι ΐο γ6}} θοθδίηα ἴπ 6 ἀπ θαββαοῦβ οὗἩ βαάνθη, Ὀὰὺ το τγ88 ἢ} 
βυϊξοα ἴο ῬΘΥΒΟΙΒ ἴῃ ὑμαὶγ σοπα του δηὰ οἵ εἰν δἀποδίίοῃ. 

ν᾽ προ βγθίοτῃ οἵἉ ΤΠΘΟΪΟΒΎ, γ0]. ἰϊ, Ρ, 629. 



256 Τῆς Μὸύαοῖοβ γοϊαέοα τη ἐΐς ϑογὶρέιγες, 

Βεΐονε {μοῖν Μαοίου 'Β ἀθδῦδβ τὸ 866 ἴποπὶ σΟΥΓΔΓΪΥ, ὑγο Ὀ] ἴπσ, υἰπαϊὰ ἴῃ τὴθ 6Χ- 
ἴγοπιθ, [66 0]6 δθορ ἯὙὮΟ ὙΟΓ6 βοδίςογοά {86 πιοπηοηΐ ὑμοὶγ βῃθρογὰ νὰ8 δι! ἴθ, 
ΑἌεν ταὶ Ἔυοπὶ [ΠΟΥ Ὀδοδπῖα δ᾽ οροί ΟΣ ΠΟῪ 6 ; ἤγῃμ, ΘΟυΓΑσΘΟΙΒ, δηὰ ᾿ἱηϊγορὶα : 
ἈΠΟῪ δϑιοηἰβῃοα 258, ατϑθοο, δηὰ βία Μίμοσ, Ὀγ μον ἀοοίγ6, δπὰ ὃγ {Βοὶγ οἷο- 
4υθποθ. ὙΤθον βροκα Ὀθίογα {86 μὴ ας; ὑΠ6Υ Βρόῖίκα Ὀδέογα ἴδ ἰσἱ θυ 88 οὗ }υδιῖςο, 
δηὰ 4150 ἰο Κιηρβ, τῖτ δἰ ησυϊαῦ Ἰλπονς δῃὰ γθοάομῃ. ΤΟΥ οοπίουπαθρα {{|π τνῖ8- 
ἄομι οὗὨ {Π6 Αὐϑοραρτθ: {86} πιδὰθ 8 ργοοοηβαὶ ἔσθ} ]6 οἡ ἢἷ8 ἰΠΤῸΠΟ ; δπαὰ (Β6Υ 
οχίοτίοα ἴγοπι 8 Κίησ, Ὀδίογα τοπὶ ΠΟΥ ΤΟΥ δοουδοά, ἃ ρΌ]1. δοϊκηον  οὐρταοηὶ 
οὔ {δεῖν ἱπποσοθῆοθ. Ὑδηΐ ΨΟΣῪ δροβίϊθ, νσθο δὰ Ὀδθθῃ 80 ἱπύϊπιϊἀδιθὰ ὉΥ {86 νοΐοθ 
οἴ δ ἴδια α βοσνδζῦ (δαΐύ ἢθ τρεβα ἔτ Μαβίοσ, ἃ ἔδιν ἀδγ8 αἷνον 8 ἀθδίῃ, θη ἴΒ6γ 
ὙΓΘΙῸ δι] 68 Ὀοίογο [06 ὙΘΥῪ Βδηη6 πιδρίϑίγαῖθβ τῦο πα σαυβοα εἶπ ἴο Ὀ6 ογαοὶ- 
δορά, ἀαγϑὰ [0 ΓΕρΡτΟΘ ἢ ἴδ 6ηὶ ἴο {μοῖρ ἴδοα τι Βανίησ ρα ὑο ἀθδῖ “ ἴΠ6 ΗΟΪγ Ομα 
δηὰ {δα Δυδβί, (6 Ρυΐποο οὗ 1.18.7 Τἢ6 πιθῆδοθ5 οὗ [86 1Ὁ ̓υᾶροβ ἀἰβιιαγοὰ [Π6πὶ πο. 
«ὙΓΒΟΙΒΟΥ ἰὰ Ὀ6 τὶσῃν ἴῃ (86 5 οὗ ἀοα," (Π6Ὺ βαϊ, “" ἴο βϑδγίκοη ὑηΐο γοὺ Πιογα 
ἐδδη υηΐο ἀοά, 7ιᾶρσο γ6, Ὁ. γ οαπηοῖὶ Ὀυύ ϑβροαῖ (δα {πΐῃσβ τσ δίοἷ γα ἤανο δ6θι 
δηὰ μοαγά." (Αοίβ ἵν. 19, 20.) Τθογ Ὀτανοᾶ {86 δαίγοα, δπὰ {δου ἰσϊατηρἰιοὰ ονοῦ 
8}} 186 ροτγεσ, οὐὔἔἉ ἴὸ ϑ'γπαρορυθ. ὕὔπδρρα!]οὰ ὈΥ ἰοτπιδηΐδ, ὑΠ6Υ τοὐοϊοοὰ ἰο Ὀ6 
ἀδαοπηοα ΟΣΙΔΥ ἴο βυ δ  ΓΟρΡγΟΔ ἢ [ῸΡ (Π6 πδπια οὗἉ 6808. 1 ΌΟυΓΒ πιοϑὲ δϑυπάπδηϊ, 
ῬεγΙ]ουΒ ουγηθγϑ, ραΐῃ8 ὈΟΪὰ ἴῃ ὈΟΑΥ ἀπ ἰπ πη, σοπυποϊδιίίοῃ οὗὨ Δ}} ργορογίγ, 
γΤοβιρηδίϊοη ἰ0 ΘΥΘΥΥ͂ ΟΥἹ], ΠΥ, οὐθη ἴδο βδουιῆςο οὗ ἐβοὶν 1ἴν68, ---- [ΠΥ δοοουηϊοα 
ποίδίηρ μαγὰ ον αἰ βίου]. Απὰ (ν οἷν 18 πιοβὺ δϑίοπἰβαϊηρ οὗἁὨ 411) {π|18 ὀουγαρα νν88 
ποῖ 8 βυδάρσῃ Ὀυγϑὶ οὗὨ ὑγδῃϑίοπί θη πυϑίθδη : ἴῦ ΠΟΥΘΡ τοϊαχοὰ [ὉΓ δὴ ᾿ηβίδηϊ, πυῖ- 
Υ μδίδπαϊηρ ὑ86 ΠυπΙΘΤΟυδ δηὰ αἰνογθιβοα ὑγἷ418 ἰὸ το Γ[ΠΘῪ τ ΓΘ Θχροβοα ; οη 
1Π6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ͂, ἰὑ νγὰ8 Ιηδηϊοϑίοἃ [ὉΓ ἸΏΔΏΥ ΥΟΔΓΒ, δπὰ ΠΑ τγἃ8 οσοσηθὰ ὉΥ ἃ 
νἱἹοϊθηῦ ἀθαίῃ. 

Ιξ ἴσοι ἱμοῖγ ρυῦ!ς οομάιοὺ 848 τοϊαιθα ἱπ (Π6 Αοἰϑ οὗ {86 ΑΡοβιΐεβ, ὍῸ ἰαγῃ ἰο 
[86 δρίβϑι168 οὐ ἰοἰίοσβ, γι ἰθ ὈΥ͂ {Π|686 τηθη δος ὑμοῖν Μδβϑίθι 8 Τοβγτθο οη, 16 
88}4}} πη {ποὶν τ ΠοΪδ6 8οι}}8 ἰα! ἃ ορθῆ. λ'μβαῦ ποῦϊα δπὰ οἰδναϊθα βαπε πιθηΐβ ἀο τ 
τοοὰ ἴῃ ἰδο} ὙΥΒαῦ οουγαροα, γοῦ Ὑἢδιὶ γοβίρπιδίίοη  ΥΥ̓μδὲ ΒΟΙΥ ἸΟΥ διηλὰ ἐδ6 

γΟΥΒ Ἡ ΒΙΟἢ τηοηδοοα (ἢ δπι, ἀπ [πὸ 6ν}}8 ἐμδὲ Ὀ6 [611 (μΠ6 πὶ} ΥὙΥμδὲ ῥγοίουπποβ5 
ἣν ἐδοῖν ἀοοίγίηο ! Υ δῦ βὈ]᾽πλ6 δὴ} αδοιδηρ ᾿πβιγυσίίομδὶ ὙΒδὶ ὑδπάθσ 80]}- 
οἰξυάς ἔον (86 τίϑίηρ οδυγομβοα ὙΒμδὶ δράθης ομδΓ Υ [ῸΡ 411 πιθῃ, ---- γεα δυθῃ ἰοῦ 
ΓΟ Ιν μαογβθουίου 

Ηον γγ8ἃ8 80 β. 16 δπαὰ 530 τρλγνο ουδ ἃ Ομ δηρο πτουρπῦ ἴῃ (δ 6 ΘρΟΒΙ]68 ἢ [158 ᾿ξ 
ἔπ ̓ Ὴ ἴο οοποαῖνα βυοἢ βἰσι κίηρς ἀἰἜΓΘη 65 ἱπ (ἰδ βδη6 ἱηαϊν υ]8ῦῷ. ΤΉΟΥ ογα 
6ὲ8 {88 τηθη, {ΠῸΥ ὈΘΟΔΠΙΘ ΟΓῈ ἴμ δὴ ἤογοῦδ. Βαϊ [86 ποίΐοῃ, [πὲ {86 αοερεὶ 8 
[86 ἱηνοῃίίοη οὗ τηδῃ, ἃ δ8: 8 Ὧ0 σδ186 [ὉΓ {}}}8 βίγδηρα τονοϊυἰίοη ; τ οἷν, Πούγθ νον, 
ΤΩΔῪ Ὀδ ΤΟΔΟΥ Θοργο θη ἀθα δηὰ δοοουπίρα ἔργ, ἢ Φ6θὺ5 Ὀ6 186 Μαοεδβίαϊ, δηὰ [ἢ 
δοοογάϊηρ ἴο [118 ῥγοταΐβθ, 88 ρουγοᾶ ἀονῃ ἀροῦ ὑπ6πὶ {Π6 οἰ 8 οἵ ἰδ Ηοὶγ ϑρίγιι. 

Τὴ βῃογῖ, {6 οοποϊαδίοῃ γοϑυ ἱηρ' ἔτομι ἴΠ 6 δι κῖηρ σοπέγαϑῦ ἰὴ ὑπ6 σοηάποῖ οΥ̓ {Π|6 
ΔΡΟΒΕ168, δεΐόγε δῃὰ αὐἕον' ἰποῖὶς Μαβίογ᾽ Β ἀθδιὶ, 18 80 οοηνίποίηρ δηα ρογβιιδϑῖνα, {ιδϊ, 
αύϑῃ ἱ 6 Δροϑβι]65 δὰ ποὶ ἱπίοσγιηοα υ8 {μα [ΒΟΥ δὰ τϑοοϊνθα Ὄχιγδογάϊματυ ρα, 
ἰδ 18 ππωροβϑι0]6 ἴο Θοῃοοῖνθ ΠΟῪ 8ΠΥ ΟΥΟΓ τ 88 68 ΟΥ σουὰ Ὀ6 ἱπιερί πο, Ὡς ἢ 
οδῃ δοοουηῦ Ὸγ ἰΠδὺ ἀϑΓΟη βίης ἀἰθογθηοο. 

4, Τ,ΑΒΥ, ἐδο ΜΙΒΑΟΙΕΒ ρον ογηιοα ὧν ἐλέ86 τοϊΐϊπι68868 ἐπ ἐδα παπιὸ 
9Γ᾽ ὕεδιιε Ολτὶδί (οπα οὗὨἨ μοῦ 88 δἰγοδαυν Ὀθθη ποίις64), αὔεν ἐλε 
εὔιμδίοπ ὁ. ἐλ6 Ἡοῖν ϑριγίξ πὶ ἐδε ἄαψ 9.64: Ρεπίδοοεί, απαὰὶ ἐδ διισσοβ8 
ισλιϊοῖ αἰξοπαει {πεῖῦ »γεαολέηρ ἐλτομσπομέ ἐλ ιοογίά, αγε Οοα᾽ 5 ἐεε- 
ἐϊπιοην ἰο ἐλ6 αοὶ ὁ ΟΝ γίδ 8 γοβιιγγοοίζίοπ πὶ ἐδ ἀφαά, αϑ τροἰϊ ας ἰο 
ἐλεῖγ υὐγαοϊέῳ ἴηι ρῥγοοϊαϊπιϊπ ἐξ. 

Νὸο βυδ᾽θοὶ νν88 οὐ τῦοσο ρι Ὁ] 16, ποτα ἱπνβιϊνσαίοα, οσΣ Ὀοίΐας μόνη, ἐπ (Β6 
ἰγαπβδοιίοῃβ οὗ ὑπ6 δροβίῖοδ. [[μὑκὸ, δῃ Ὠἰβίογίδη οἵ ρτοδὶ ομδγαοίοσ, Ὑ8ὸ πὶτηθβϑοὰ 
ἸΏΔΗΥ Οὗ {π6 ἐδίηρβ Ἡλ1ο ἢ Β6 το] αἴθβ, ρα ἢ ἰβθὰ {πΠ6 Αςἰβ οὗἨἩΘ (88 Αροβι]οβ διποὴρ ἴδ6 

ΡΪ6 το δαὺν ἴπ6 ὑγαπβδοίίουβ. [{ γου]ὰ μαννα ὈΪαβιθα εἷ8 ομαγδοίοσ ἰὸ ἢδνε ρυὉ- 
θα ΙΒ μβοοβ Ὑ ]οἢ τπηυβύ ἸΒΙΆΠΟΥ 6 ἀρφίροίαα : ἰἃ ψουϊὰ ἢδνα τυϊποά {6 
οδαγδοῖον οὗ ὑπ6 σμυγοῦ ἰο παγα τοοοϊνρα, 88 ἔδοΐϊβ, ποίογίουβ (4]βοβοοάβ. Νον 186 
Αοίβ οὗ (6 Αροβίϊθβ νσοσῦὸ γι θη Ὀγ ΠυΚ6, τϑοοϊνοὰ Ὁγ ἐμ ουγοΣ, δὰ πὸ [8]86- 
Ὀοοὰ νῊᾶϑ ον ρ ἀδίβοιβα ἴῃ {ΠπΔὺ0 ῬΟΟΚ Ὀγ Φονν ογ ἀϑηῦϊθ. ὙΤμα ῥυγϊονἶνε ΟὨ γί βυϊαπ 

᾿ Αμβρδοῖ, Οουσ ἀἰ ἘξαάοΣ ἀ6 ἴα Εοι βίοι ΟὨγξιθῃῃθ, ρασὶ ἰδ. ὑοι. ἱ, ΡὈ. 2378--- 281. 



γόος 9} ἐλοῖνγ Πιβρίγαξίοη. 261 

ὙΓΓΙΟΥΒ δἰ οϑὺ 108 ἐγαϊὰ δηὰ δ ΒΟ πε οἶγ, πὰ Ποαί ἤθη δι] οῦβ. γθοογὶ βοπια οὗ {116 
ἱπηρογίδηϊ 1Δεἴ8 πο ἢ ΔΓ6 τοῖα Ὁγ (Π6 Ἔνδησο] σα) ᾿νἰδίυτίδη. 

ἢ 186 Βοοοπα ΟΒαρίου, νγα ἅγὰ ἱπίογιηθα {δῦ (86 οβιιδίοη οὗἩ [86 ΗοΪγ ϑρίτῖς προη 
διε ἀϊδβοῖρ!68 οἵ ΟἸτῖϑύ ἰοοῖς υἷδθα οῃ ἐμ ἀδγ οὗἩ Ῥεπιβοοβῖ, δὖ “ υαβα]θῖι, τ Πδσα ΓΠΘῪ 
ὝΓΘΓΘ Δ5ΒΘ ΠΏ] ἃ Διο 18 δϑοθηβίοι ἢ ἴῃ οὈβάϊΐθηςα ἰο δἷ8 σφοπηπηδηα, ναἰἰπρ ἴῸν {δαὶ 
ὙΕΣΥ͂ ρΟΥΟγΙΔποα οἔὗὨ [ιῖ8 ῥγοιηΐβα (Αοἰἴδ 1. 2δ.), Ὀοΐἢ 88 8 ῥτγοοῦ οὔ Ἰιῖ18 γοϑιιγγθοίϊοη 
ἔγοπι {π6 ἀοδᾶ, δῃᾶὰ δἷδο ἴο υδὶ ν ὑμθπὶ ἰοὸ ϑργοδὰ {16 Ὀ6]16Γ οὗ 16 ΤΦθγουρδοιι 188 
ψοΥ] 4. ὙΠ 18 ὑγὰϑ ἃ ρας ἘΛΟΤ ᾿, δη ἢ ρτοάἀυοσοὶ 1ζ8 Ῥγόροῦ οἴΨοῖ; ἔργ, ἰπ ορῃ- 
ΒΕαΌΘΠΟΘ οἵἁ ἰΐ, ποὺ ἔδνγασ ὑμδπ ἴδγθα ἱμουβαθὰ οὐὁὈἹ ἔπο88 ΝΥ ρϑγβοῦβ, γβο ὑαΐ ἦμδὲ 
Ὀεΐοτα μὰα Ἰοϊπϑὰ ἴῃ ρυϊηρ Ομ σῖβὺ (0 ἃ ρβϑί δ! δηὰ Ἰσηουμλίπΐουβ ἀθαί, ἱπηπιοάϊαἰεὶγ 
ΒΆΠ6ἃ ἰο Ὀ6 ὈΔρ(ΪΖΘΟα ἴῃ ΠῚ8 πᾶτ)θ, δηα τηδθ δὴ ὀρβὴ ρτγοΐθββδίοη οὗ {μοὶγ (ἈΠ ἴῃ 
Βίπη, 88 {Π6 ἔγσυ8 Μοβϑίδῃ (δύ νγἂ8 ἴο οοθ. ΤῸ {δ ρἱδ ΟΥ̓ ἰοηριι68 Ὰ8 δα θά. 8 
ὨΌΤΙΌΘΥ Οὗ ἀπαοιυδίθα ΤλΪΓΔ0168 ρου Ὁ] οἷν πτουρί Ὀοΐογα 9678 δηαὰ πολίῃοηβ ᾿παϊ8- 
ΟΥ̓ Δ 6] γ, ἴῃ ΘΟΠΒΓΠΙΔΙΟΙ οἱ {π6 Δροβί]68᾽ ὑββιϊ ΠἸΟΠΥ σΟποοσπίηρ 6818 (γέ. 
ΤΏ6856 ΤῊΪΓΔ0168 ΔΓ γοϊαἰθα ἴῃ [86 Αςἰϑ οὗὨ 186 Αροβί]θβ, δῃ θα ῬαΌΠΒμοὰ ΔΙΠΟΙΡ, 
ἴμ6 Ῥδορίθ Ὑπὸ πίςποβδοὰ ἰμθθπ. ΤΏΘΥ σποσο ποῖ, ᾿ἷκα {116 τηΐγβοὶοβ οὐὁ ΟἸ γί ὲ, 
οοηῆποά ἰο 258 οΥ ἴο (Δ411166, Ὀυῦ {Π6Ὺ τ γα ρουίοσιηθα τθογεσοῦ [86 ΟΌΒρ6] νγῶβ 

. ΒρΓοδα, ὈΘΙΌΓΘ 768 πα ΒΘ δι ἢΠ6}}8 ἴα βου πδίοὶγ, δηά τὴ ἢ {86 ΟΧΡΓα88 ἀθβῖρῃ οὗ 
σοηΒγηϊηρ' {μοῖν τη ἰβδίοη ἔγοτῃ {μοῖρ Μαβίθυ. ΤΆΘΙΣ πηΐγβο]θβ, ἴοο, 6 γα βυ )θοϊοα, 
{|κ6 τοβα οὗἁἩ ΟἸσῖϑὲ, ἴο 186 τηοϑὲ σὶρογοιϑ ἱηνεβιϊραιίίοη ; δηὰ ἐμοῖς δάνογβανϊθβ δηὰ 
ῬΟυβθουΐοῦβ ἭΘΓΘ ΟΟΠΊΡΟ]Ϊοα, 88 6 ἤαγα ΔΙΓΘΘΟΥ βθθη ὃ, ἰοὸ δά πιῖῦ ἐἤθ τ 85 [δοίβ, δηὰ 
ἴο δοκπον]οᾶρθ διμοπσ ἰβθιηβοῖνοα ὑΒαῦ {δεῖν ΡΏ] Οὗ τοπάογοὰ ἰδ ἱπιροβϑί θα ἴὸ 
ΠΘΠΥ͂ {Π6]Γ Ταπην. ὙΒΟΓΘ 88 0 Ὑδηΐ Οὗ ἸΠοΟ] Ἰπαϊίοη διμοὴρ (Π6 ΟὨ] ΘΓ πὴ οὗ δυῖθα 
ἴο ἄδην (Π6 Δροβίο  ἰο8] ταΐγ8 0168 : Ὀπὶ 086 ρ0Ὁ]1ς ποίογϊοὶγ οἵ [86 ἴδλοίβ τοπάθγοᾶ βιιοὴ 
8. ἀ6η14] ᾿πηροββὶ 0186. ὙΒουσῃ μα γ ἀϊὰ πού μοβιίδίθ ἰὸ ρογβϑουΐα ἴπ6 Ομσιβιΐδπδ, ὑπ ὶν 
Ῥογβθουθοη γγ88 ναὶη. ΤῊ ρθορὶα Ὑ8ΒῸ Βοαγὰ [ΠῸ παγγαύινοβ ἀπὰ ἀοοίσίποι οὐ {Π6 
ΦΡΟΒΙ1658, αηα γῆο βᾶνν {δι ὈΟΓΝ τοῦτα οοηβυτηθα ὈΥ ὉΠα ΘΒ. ΟΠ 80 ]6 υλΐγϑοὶοϑ, ΠΘ ὉΠ ΟΡ 
ἀϊὰ ποῦ σοι!ὰ τοϑίϑὺ (μοῖν σοηνϊοίΐοπ. ἴὐροῦ {1686 Ῥγοοίβ πὰ δββισγαηςθθ, ΌΥ {Π|6 
Οἶδα δνυϊάθπος πὰ ρονοῦ οὗ ὑχαΐῃ, κἸμ6 νοσὰ οἵ ἀοἄ πα ΒΕ] στονγ απ ργαναι θα" 
ἀσαϊπδὺ 4} ὑπαὶ ργαϊυάϊοθ, πιϑ]ῖοθ, δῃὰ δυθγυ υἱσα οοιϊὰ ἀ0 ὑ0 ὀρροβδ ἵΐ, ἴῃ Εοπιὸ 
δια αὖ Φογυβαϊθηι [3616 ἘῸΥ, ἴῃ {πΠδὺ ὙΘΙῪ ΟἸἵγ, Βογο Φδόδὰ8 ΟἸιγίβί Βα ὕδθι οτὰ- 
εἰβεά, δῃὰ ψβόγα ἰε σου ἢϑνά Ὀδοη ᾿πηροββι 0] 6 ἴο πιακα ρυοβοὶ γίθβ, "Γ΄ ἢ18. σοϑυγγθο- 
το δὰ ποῦ Ὀδδη δυ ἀθη]ν ργουθ ΒΕΎΟΝῸ ἴ86 ῬΟΒΒΙΒΊΠΙΤΥ οὐ α σοπιαξίοη, στοαῖ 
ΠΌΠΙΌΘΙΒ ΘΓ ἀδγ δἀἀοὰ ἴὸ ὑ86 ουγοἢ. Α Ἑδιιγο ἢ ν88 ἰμηράϊαίο!Υ Του παρα αἱ 
εγιβαίθια ἢ πᾶ Ὀο(Β (ἢ Ὀοὰγ οὗ {86 ρθορὶα δῃηὰ ὑμοὶγ ὈΙβῆορθ (γ8ο χοῦ βἤθθῃ ἰῃ 
ὨΌΤΩΌΟΓ), ἴο {πΠ6 βπ4] ἀοϑιγαοίοη οὗ Φογυβαϊθπιὶ ὈῪ Ααἀγίδη, Το γο 96 νγ8 Όγ παίϊοη, Ι͂ὶῃ 
ΟἵΠΟΡ ρᾶγίβ οὔ {88 πο ουἹά, εἶθ8ο, {π6 σι γοἢ ΔΑΣῪ Γοοοῖν θα ΠΟΤ ΘΟ ΘΟ ββίοΒ ΟΥ̓ ΘΟΏΨΟΓΙβΒ : 
80 {Π|8ῖ, τι ἢ ΓΠΙΓΙΥ γρᾶγβ αἴοσ Ογῖβι 8 τοβυσγθοίοη, οη6 οὗ {Π088 ΔρΟ51|165 ἡρροαδὶϑὰ 
ἴο ἰὑ 48 8 Ὅ6}1-Κπόονη ἐμοὶ, ἰμδὲ (86 (οθροὶ δα ὈΘ6Θη σαγτὶθα ἰπίο 411 (6 οοιηύτίοδ οὗὅἁ 
186 {πο Κηόνα ποσὰ. (00]. ᾿. 6.) 

“Γ(]] οί, βαυβ {π6 εἰοαυθῃξ δ'αυτγιη, ἰο Πποπὶ να δύο ἱπαθθίοα ἔῸγ 
Βοίηθ οὗἉ {86 ργϑοβάϊηρ ορβογυδίιοῃβ ; --- “ (Ο]] οὗ 4}1 {Π686 ῬτοοίβΒ ἰο- 
δοῦμοῦ ; σομβ ον 6 πὶ ̓ἴὰ οπ6 Ροϊηῦ οὗ Υἱαῦ, πα 866 ΒΟΥ ΙΏΔΗΥ͂ 6χ- 
ἰτανδρϑηΐ βαρ ροβι (108 τηδὺ Ὀ6 δαἀνδηοθά, 1 (Π6 ΓΘΒΌσγθοοη οὗ Οὐ 
Βανι οῦῦ 6 ἀρηϊοα, [71 ταυβὺ Ὀ6 Βυρροβοα ἰμδὺ ρσυαγάθ, τὸ δα Ὀδδεπ 
ΡΥ ου Ατν σδα οποα ὈΥ (μοὶν οἴσογβ, βαΐ ἄονῃ ἴο 516 60 ; δπὰ {παΐ, 
ΠΘν ΡΠ 6 1698, Π6Υ ἀδβογυθα ογοαϊῦ ἤθη {ΠΟΥ βαϊἃ ὑπ6 ὈΟΑῪ οὗὨ «6818 
ΟΠ γῖβὲ γγὰβ βίο θπ, [0 πυαβῦ Ὀ6 Βαρροβαοα ἐπ πιθῃ, τ ο Παα Ὀδθη ᾿η)- 
Ῥοδβϑᾶ οἱ ἴῃ (86 τηοβὲ οἀϊουβ δηα οὐαδὶ ΔΉ ΠΘΡ ἴῃ [6 σου], Βαζαγάθα 
{Ποῖ ἀδαγοδί δῃ)ουτηθηΐδ [Ὁ {Ππ6 ΡΊΟΥΥ οὗ δὴ ἱτηροβίοσ, [1 τωσβὲ θ6 
ΒΕ ΡΡΟΒΕΩ͂ {παῦ Ἰρποταπὶ δὰ 1] ϑγῦθ τθη, ὅ80 μα ΘΙ ΔΗ ΘΓ ταρυΐαίίοπ, 
ἴογίαῃθ, ποὺ Θ]Ϊοα ΘΠ66, ροββθββθα [π6 γί οὗ ἰδβοιηδίιμηρ [Π6 6ὁγ68 οὗ 4]} 

1 0η ἴδ βυδῆθοὶ οὔ [9 Αδβοθηβίοῃ, 866 ἔπ6 Αρρϑμάϊχ, Νο. 111, ἐπ) ὰ. 
3 ΤῊ εἰγουτηδίδηςσοϑ οὗ ἴ86 οἰδιιδίοη οὗ [6 ΗΟΙΥ ϑρίγιϊ οῃῃ ἴῃς ἀδγ οἵ Ῥεηίβθοοβὶ ἃγθ οοῃ- 

δἰ ἀογϑὰ 'π τ[86 Αρροπάϊχ, Νο. ΙΥ͂. ἐπ)γὰ. ' 
3. 566 ΡΡ. 168, 169. 174. 280. σεργὰ. 
4 Οπ [δ9 αἰ δου εἶ68 αἰοηάδηΐ οἢ τμ6 γβὶ ργοραχϑιίοῃ οἵ Ὁ τ δε Δ Υ, 866 (6 ΑΡρεπάϊχ, 

Νο. Υ. ἐπ)γχὰ, 
ΥΟΙ.. 1. 5 
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{86 στοῦ, 1 τυβί Ὀ6 Βυρροβοά, δἰἴδμοῦ {μαὺ ἔνα μυπαγρα ρϑύβοιβ 
ὙΟΓΘ 411 ἀοργινοα οὗὁὨ {Ππ6ῖγ ΒθΏ868 δ 8 {1π|6, ΟΥὁ ἐδμαί ποὺ ἡ σα 41} 
ἀφοοϊνεοα ἴῃ {86 ῥ]αϊποδῦ τααϊίοσθ οὗ ἴδοι ; οὐ {παὺ {Π18 του 46 οὗ 
[186 ντύμοβ868 δα Τουπα ουΐ {86 Βοογοὺ οὗἨ παυϑσ οοῃίγδαϊοίπρ {Π6πλ- 
ΒαΙν68 ΟΥ̓ Οὴ6 δῃοίμοσ, δηα οὗ Ὀϑὶπρ' Αἰ σαν 8 ὉΠ] οστη ἴῃ {ΠΕ6}Ὶ ὑθδιϊποηγ. 
Τὸ τηυβδὺ 6 Βαρροβοα {πα {Π6 τηοδῦ δχροσὺ οουγίβ οὗ 7υἀϊοαΐαγο οου]ά 
πού πα ουὖ ἃ βιδάον οἵἁ οομ δ οοη ἴῃ ἃ ρΑΙρΡΑΌ]6 ἱμηροβίυσο. [ὲ 
τχυϑύ 6 Βυρροβαά {μαὶ (86 ΔροΒβίϊ68, Β6}810]68 τβθῃ 1ῃ οἴ Ὶ οα868, οἤοβα 
ῬΓΘΟΐβοὶγ {Ππο86 ρ᾽δοθθ δμα {Π086 ἐἴτηθ8 ὑγῃ]οἢ ΘΓΘ πηοϑὺ ἸΠΙΔγΟΌΓΑΡ]6 
ἴο {Ποῦ νἱθνϑ. [1 τὺ Ὀ6 Ββιρροδοᾶ {πδὺ τὰ] 10 η8 τρδαϊν βυβογοάᾶ 
ἸΠΩΡΓΙΒο τη θηΐβ, ὑογίαγεβ, 8Πη4 οὐυοῆχίομ, ἴο βργθδα δὴ 11 υϑοη. [1 
τηιϑύὲ Ὀ6 Βαρροβαα {μα ἰδη ᾿μουβαηα τλῖγαο 168 6 γ6 Ἡσουρῦ ἴῃ ΤΆΥΟΌΣ 
οὗ (Ἀ]βοῃοοά, οὗ 8}} ἐμθβθ ἔλοΐβ τηιιϑέ Ὀ6 ἀθηϊθα. Απά {θη 1ὖ τηδὶ θ6 
ΒΌΡΡΟΒΘα ἰμαὺ [6 Δροβί]θβ ψοσο 1Ἰοΐβ, {παῦ {Ππ6 δπθιηῖθβ οὐ ΟἾγσῖβ- 
ΠΔηΙΐΥ 6.6 1Ἰοΐβ, δηά ἰδαΐ 411 {Π6 ρυιϊνο ΟἸσιβδηβ ψογ ἸΔϊοίβ.᾽ἤ} 

6 811 [86 ῥγϑοθάϊπρ' ΘΟμβι ἀοσα 008 816 ἀν ποὶρμοα, 10 18 
ἽΤΩΡΟΒΒΙ]6 ποῖ ἴο δάτηϊί ὑπ6 ἐσ οὗ ΟἾγΙβ Β σοβαγγθοίίοη, απϑπᾶ (πδὲ 
ἴῃ {18 Ταΐγ6 16 ΓΘ τηοϑῦ ΟἰθασΥ τὼ Ὀ6 ἀϊδοοσηθα ἰμ6 ἔουν ἢγβί οὗ 
ὍΠ6 ογϊίογῖα δἰγθδαυ 1] υδίγαίθα, Απᾶ νὰ τοραγὰ ἰοὸ {π6 ὕνγο Ϊαβί 
οὐἸύοσῖα, 76 ΤΑΥ͂ Οὔβογνθ, (μα Βαρίϊβια δῃᾶ {86 1οσα ΒΒ ΘΌΡΡΟΙ στ γῸ 
᾿ηϑ θα 88 ρογρϑίαδὶ τηθυλ στ 818 οὐ 1π6 ἀθαίῃ οὗ «6δ8ὺ8 ΟΠ γῖβῦ; δπὰ 
1ῃδὺ 1Π6 οὐβοσναποα οὗ {86 ψ  ]Ὺ ξοϑίϊναὶ οὗ της 1μογαὰ ΒΒ ΠΑΥ (οΥ 
ΘΌΠαΔΥ.) Θομητηθιηογαΐθβ ἢ18 οϑυσσθοῦοῃ. ΤΉΘΥ π6ΓῈ πού ἱηβοταϊοα 
ἴῃ αἰϑογ-αρθθ, Ὀυΐ αὐ ἐ}6 υοῦν ξἴπια ΘΗ [Π6 ΟἸΤΟυτηβίδηοοβθ (0 ψ ὨΟἢ 
{ΠΟΥ͂ τοϊαΐθ ἴοοὶς ρ͵δοθ; δῃα {Π6Ὺ πᾶν Ὀθθὴ ΟὈθοσυθα πιῃουΐ ἰη- 
Τουτυρίοη ἐπγοιρἢ (86 016 ΟἸὨγιβίϊδῃ σου], ᾿π 411 ἀρθ8, ἔγομι ἐδδί 
τίπλ6 ἄονῃ ἰο {86 ργθβοηί. Β}βι 168, (γιβὺ ὨἸ 561} γα δἰ πο α Δροδί]68, 
Δηα ΟΥΠΟΥ τηϊηϊβίοσβ οὗ 18 (οβρ6], ἴο ρῬγθδοῖὶ δῃα δαμῃιϊηϊβίου Βδρίϊδετω 
Δι (16 Ἰμογἀ 8 ΘΌΡΡΟΣ, απᾶ ἐμαὺ αἴσαγ8, “Κ Ἔνθ ἀπο (Π6 ομᾷ οὗ {86 
γγο7]4.᾿ (Μαίι, χχνη!. 20.). Αοοογαϊηρὶν, {Π6Υ μαγα σοπ πο ἰο {818 
ἋΑΥ; 80 ἰδαύ {86 ΟἸὨγϊβίιδῃ τα ϊ ηἸΒίγῪ 18, μα ΑἸαγΒ 88 ὈΘΘΏ, 88 
ποΟίΟΣΙΟΙΒ ἴῃ ροϊηΐ οὗ βοΐ, δβ {86 ἰσῖρα οὗ 1μϑνὶ ἀιωοης (86 Φονγβ. Απά 
88 {Π6 Φῖὰ δηα οὐ]θοΐ οὗ {Π6]Γ δρροϊππηθηΐ ἅτ ρατγύ οὗ {π6 οβροὶ 
παγγαῖϊνο, 1 πα παγγαίγα μδα Ὀ66η ἃ τγτὰ οὐ Βοζοη οὗ βοιὴβ βιιῦβ6- 
ᾳαρσηύ 8ρ6, δὖ 86 ἔταμθ οὗ 108 τοδί. πὸ δυο ογάθυ οὗἩ τηϑθη οου]ὰ 
αν Ὀδθη ἰουηάᾷ, ψ πο του] παν οἰδοίυδ!] [18:8 6 86 ψο]6 
Βίοσυ. 16 ταϊγαουϊουβ δοϊϊοῃβ οὗ Ομ γιδύ δῃηα ὶβ δροβίϊοϑ Ὀθίη 
δίττηϑα ἰο Ὀ6 ἰγ6 πὸ ΟὐΠΟΡΎΤΙΒ6 ὑμδῃ 88 ὑπο γο ὕγοσο δὖ {παῖ Ἰἄθ πη 
τη6 (τ ΏΘ νυ Σ (86 ἀοἰδί ν01}} ΒΌρροβο {πΠ6 (ἀοβροὶ ϊϑίοσυ ἰο Ὀ6 ἔογρϑ) 
ποῦ ΟὨΪΥ ΟΥ̓ ΠΔΠΟ68 οὗἩ ΟἸ Ἰϑίβ ᾿ηϑατατοπ, Ὀὰὺ Κα νσῖθ6 ἃ ΡΌ]1ς τὰ]- 
ὨΪΒΙΤΥ οὗὨ 18 ᾿πβχυ θη το ἀΐβρθηβο {ποθι : πα 10 Ὀδίηρ' ἸτηρΟ 510 ]6, 
ἜΡΟΩ {818 ΒΥ ΡοΟΙ 688, (μαὺ {π τ οου ἃ θ6 ΔΗΥ͂ δυο ἢ ἐμίηρβ Ὀοίογα {ΠΩ Υ 
ὝΘΙΘ ἱηνθηΐοα, 1 18 88 ᾿πηροββὶ 016 {ΠΟΥ Βῃου]ᾶ Ὀ6 τϑοοϊνθα ἀμᾷ 80- 
ογράϊιοα ἤθη ἱηνοπίθα, Ἠρηοο 1 (οϊΐοννε, {παῦ 1Ὁ νγγὰβ 88 ᾿τ ΡΟΒ81016 

1 ΒΔΌΣΙ ἢ 8 ΒΟΙΙΤΏΟΏΑ, ἰζδηδὶαιοὰ ὕ Μτ. Ἐορίηϑοῃ, νοὶ]. ἱΐ, ϑοστω. υἱϊὶ, Ρ. 291. 786 γδαδοῦ 
ΜἘΟ 18 ἀοδίσουβ οὗ ἱηγοδιϊ ζαϊϊηρ αὐΐ [6 εἰχοιπηδίδηοοβ οὗ οὖν ϑδαυϊουγ᾽β γοδυστοοοι ν}}} 
πὰ ἴΠοτ οοπείἀογοά δηὰ 1] πβίγδίθὰ πὶ Μν, γΥ οδι᾿β τγὸ]}}- Κπονγῶ ἰγοδεϊδο οὐ ἴμο Βοξυστοο- 
ἔοι, 'ἰη Ὧτ. Του βοὴ Β Ὀ᾿ΒΟΟΌΓΒΟ6Β, ΟΥ̓ ΊΠ ΑΙ ΡῈ] 5μοα ἰῃ 1792, 8γο. δῃὰ γοργίπιοὰ ἴῃ 1.6 
δοοοηΐ νοϊυπιο οἵ ἷθ ᾿οσκβ, δηὰ οδβρθοῖδγ ἴῃ Ὧχ. ΟοοϊΒ “ ΠΙαυδίγαιίοη [6 ἀομοσαὶ 
Ἐν άοηςς οὗ ΟΕ σΙθι 5 ΕοΘδυσγοοίοι," ὅ8νο. 1808. 



Ῥγοος οΓΓ ἐλιοὶν 1πδριταξίοη. 259 

ἴο μᾶνὸ ἱπιροβαα {8680 ταϊγαουϊοιβ το] δ οηϑ ἀρΟπ τηϑηκιηά ἴῃ αὔου- 
Δρ68 88 1 του ἃ πανα Ὀ6θη ἴο τηᾶῖκα Ῥθυβοβ Ὀ6] 16 να (6 Ὺ βαῪ [86 τηϊ- 
ΤΆΟΪΘΒ, ΟΥ̓́Θ ρΑΓΙ68Β ΘΟΠΟΘΓΠΘα ἴῃ 6 ὈΘηΘῆοὶαὶ οἴἴδοίβ γθϑι τ ηρ 
ἔγοῃι (ἤθτ, 1 ΠΟΥ “6Γ6 ποί. 

Χ, ΟΕΝΕΒΑΙ, ΘΌΜΜΑΒΥ ΟΕ ΤῊΒᾺ ΑΒΟΌΜΕΝῚΤ ΕΥΒΝΙΒΗΕΡ ΒΥ 
ῬΜΙΒΑΟΙΕΒ. 

ΘΌΘΝ 18 ἴΠ6 αἰ γογβι ἢ6α ἀηα δυνμοπίιο ὑΘβΕ ΠΟΥ ἔῸΓ [6 ΠΓ80168 Τ6- 
οογαρα ἴῃ {π6 ογιρίαγεβ, Θβρθ ΟΠ} {Πο86 γοϊδίθα ἴῃ {Π6 Νὸνν Ταβία- 
τηθηῦ; δη 88 [Π6 νἈ γιοῦ ραγίϑ οὗ συ μιοὶ [818 ῥτοοῖῦ οὗ {86 ᾿βρι γα οα 
οὗ [6 ΒΙ1Ό1]6 Θομβιϑίβ ΓΘ ΠΘΟΘΒΒΆΓΙΥ Ρἰδοθα δ βοῖηθ αϊδβίδμοθ ἔγοτα 
ὁδοῦ οἴου, γ76 818} οοῃοὶυ 6 {Π18 Ὀσϑηοῦ οἱ (86 δνιήθηοθα ΟΥ̓ ἃ ὑγιβέ 
ΤΟΟΑΡΙ]ἴϊοη οὗὨἨ (16 βοδίίογθα δυραμπχθηΐβ, ἱοροί μοῦ τι ἃ ἔδιν 8461- 
ἘΙΟΏΔΙ δι ρρ  βϑ. 0:8, [{, (Π6ῃ, γγχὸ ἤᾶνα ἰουπηά, δἴοῦ ἃ ταϊηνθ ᾿ηνοβ- 
βαίοι, ὑπ {Π6 ταϊγδουϊουϑ Καοίς Ἡ ὨΙΟΪΝ ἈΓΘ ῬΓΟΡΟΒΘα ἴῸγ οὐγ Ὀ6] 166, 
Δ ΡΟῸμ {Π6 ογοαϊ οὗ Ὑ βοὴ ἃ ραγίϊου αν βγαύθαι οὗ ἀοοίσίπθθ δπᾶ 
Ῥγθοαρίβ ἀθρθῃάβ, δγθ βυοῖ, 1, ΔΒ ἀο ποΐ ᾿ὩΡΙΥ ἃ 56] [-οομ γδαϊούοη ἴῃ 
ἼΠοτὰ: ---- 2, ΠΠ ἸΘῪ ἈΡΡρΘαγ ἰο αν Ὀθθὴ ἄομο ρα] ον, ἴθ ἰμ6 νἱον 
οὗ ἃ στοαῦ πυυ πα6 οὗἁὨ ρβορῖθ, δπὰ νι {π6 »γο ξ88εαά ἰηϊοποη οἶ 
65 818 ϊπρ' (86 ἀἸνιηθ δίς ου Υ οὐὗἨ {86 ῬΘΥβοὴ ΟΥ̓ ΡΘΥΒΟῚΒ ῆο ρδτ- 
[οστηθα {βθπι: --- 8. 16 ΠΟΥ ΓΘ ΤΩΔΗΥ 1ῃ ὨΌΠΌΘΥ, ᾿πβίϑη Δ ΠΘΟΙΒΙΥ͂ 
Ῥουογπθα, δηᾶ, πα ρομἀθ ΠΥ οὗ βοοοηα οδυδ68, ἔΓΘαΌΘΗΟΥ τορθαίοα, 
διηαἃ τοροαίθα [ὉΓ ἃ. Β6.168 οὗ γϑδγβ ἰομϑίῃοσ : ---- 4. 1 ΤΠ6Υ ν γὸ οὗ δὴ 
Ἰη ΘΓ ΘΒ ηρ πδίυγο 1π ὑμοιηβαῖνθβ, οὐ βυοῖ ἃ παΐατο {Πδὺ [Π6 86 868 οὗ 
ΤηΔη ΚΙπα οου]Ἱὰ οΟἸθαΥΪΥ δηα ΠΥ [παρὸ οὗἁὨ τἤθτη, ---- ἸΚΟΙΥ ἰο πᾶνθ 
1816 ΒίΓΟΠσ' ΣΙ ΡΓΘΒΒΙΟῚΒ ΟἹ. [ἢ 6 ταϊπα8 οὗ 4}} 80 Ὀ6ῃ 61 δηὰ ποαγὰ οὗ 
{Π6π, δηᾶ, ἴον {πα΄ τϑᾶβοῃ ργο ΔΌΪΥ, γγογα Ἰαυοὰ αἰΐαπαρα ἰο, (αἰ κοα 
οὗ, ἀπά ᾿ηγοϑσαϊορα αἱ (9 ἔπη σσμθηῃ {Π6Υ τογο ψτουσῃὺῦ : -- ὅ. 1’ 
ῬΌ]ΙΟ ΘΘΓΘΙΏΟΠ16Β ὙὙ6Γ6 ᾿πβυϊαὐθα 1 ΤΩΘΠΊΟΥΥ͂ ΟὗὨ ἐδ) ταϊγδοῦ οι ἔδοίϑ, 
84 αν Ὀ6ΘῺ Οὐ ΒΟΓυ α ἴῃ 41} βιοοθθαϊηρ ἀρο8 ΘΥ̓ΘΡ δ'ποθ {Π6Ὺ Ὑ6ΙΘ 
80 ᾿ηβεμι6α : --- 6, ΤΕ τπ6 οἴἶβοίβ θυ ἢ ὃν {Βοῖὰ ογο ποῖ ὑγ8- 
βιἰδμί, Ὀυΐ ᾿αβίηρ ; βυοῃ 848 τημδῦ ἢᾶγα οχιβίθα (ὉΓ ἸὩΔΏΥ γϑαγθ, δπά 
ΘΓ ΟΆΡΔ0]6, 8}} ὑῃ6 τ 116, οὗἩ Ὀοϊηρ ἀϊβρτονοα 1 {Π6Υ σοῦ ποὺ Γαδ] : 
- 7. 1 (λον σσογο οοτωχηϊ θα ἰο υϊτηρ α΄, ΟΥ̓ ὙΘΥῪ ποϑῦ, {Π6 {πλ6 
ΜΘ (ΠΟΥ͂ ΔΓ βαϊἃ ἴο βᾶνθ Ὀθθῃ ἄοῃθ, δπά ὈΥ͂ ρούβοῃϑ οὗ ὑυπαουδίρα, 
Ἰπίοατιγ, προ ἰ6}} 18 ὑπαῦ {Π6Υ δα Ὀδθη δυθ-υΤ 6 8868 οὐ (Π6 δυθηΐθ 
Ὑγ 1Οἢ (ΠΥ τα]αΐθ ; ΟΥ̓ ΡΟΓΒΟΏΒ, Ψῆο, Βανηρ Ββυβηοϊοηῦ Ορρογί μιν οὗ 
Κποσίηρ' (π6 ὙὙ8016 ἐγατι οὐ νι μδῦ ΠΟΥ ΘΔ ἰδβυ ΠΟΥ (0, οου]α ποῦ 
ῬΌΒΒΙΌΙΥ θδῸ ἀδοοὶγθά {μοηηβοῖνοβ; δηὰ ψ0, Βανίηρ πῸ σομοοῖνϑῦ]θ 
ποῦν 6 ΠΟΥ ἰοτηρίδίοη ἰο ΓΒ. {Π|6]γ δου άθηοθ, οδπποὶ, τ] ἢ {6 ᾿οαβί 
Βῃδαον οὗὨ ργορδΌ, θ6 βυβροοίοα οὗἩὨ Ιηἰφηαϊηρ ἰο ἀθοεῖνα οἴ 
ΡΘΟρΪο: --- 8. 1 {πογο 6 2Ὸ φῥγοοῖ, ποὺ νυ] -στουπαθα βυβρίοίοη οὗ 
Ρτοοῖ, {μαὺ (μ6 ἰαϑθτοπν οὗἉἩ [μοβθ, γῆ. ὈθδΣ ὙΠ 688 [0 ἴπ686 ΘΧΌΓΔΟΓ- 
αἸΏΑΤΥ ἔδοίθ, νγ88 θυ ῦ δοῃίγδαιοίθα ονθὴ ὈΥ δυο ἃ ργοΐθββϑα ἱμϑιὰ- 
Β6ῖνθβ ὀρθῇ θῃθηηΐθΒ ἕο {πο ὶνῦ ρϑυβοηβ, ομαγδοίοσβ, δῃα υἱϑνγβ, (βου ρἢ 
1 ἔβοῖβ σοσα ἢγϑὺ ρυ 1864, ἀροπ [μ6 βροῦ, ψ ΘγΟ ΠΟῪ Δγθ β8! ἃ ἴο 
μανθ Ὀ66Π ΟΥ̓ΟΏΑΠ]ν ραγίοστηθα, ἀπά διημοηρ ΡΟΥΒΟΏΒ, ὙΠῸ 6ΓΘ 6- 
Βαροα Ὀγ ρῥυϊναϊδ ἰηξογοβῦ, δηα αγηβη6α τι {0}1 δα που, ἱπο}]π8- 
τἴοη, δπα ὁρρογίπηϊγ, ὑο Βαγθ τηδη βία {μα [α]β᾽ ἐγ οὗ {πετὰ, δπα ἴο 
αν ἀοίεφοίοα {π6 ἰτωροθίαγα, μαὰ {Π6Υ Ὀδθη 40}]6: --- 9. 1’, οὐ [89 
ΘΟΠΐΤΑΤΥ, ἴπ6 οχἰβίδηοα οὗ ἴπθ86 ἔμβοίβϑ Ὀ6. ΘΧΡΓΕΒΘΙΥ 8] ονσθα ὈΥ [88 

8.32 
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ῬΘΙΒΟΩΒ Ὑπὸ ἱδμουρἧξ ὑμοπηβοῖνοβ ταοδὺ οοποοσπθὰ ἰὸ ργουθηὺ (Πθ 
θαυ ῃ 6 ΘΟΠΒΘαΌΘΠΟΘΒ ΜΨΈ1Οἢ ταϊρμῦ θ6 ἀοἀπορά ἔγουλ ἴμθια; δπα {ΒΘ ΓΘ 
ὝΘΓΘ, ΟΥἹΡΊΠΆ]]γ, πῸ οἶδας ἀϊδραΐεβ δροὰὺ [μθτὰ, Ὀαῦ ἐο τολαὲ ει ιοϊεπξ 
σαῖι86 ἰΏΘΥ ΜΘΙΘ ἴο δ6 ᾿πιρυϊθᾷ : --- 10. Τῇ, ἀσαΐη, [86 τ ιΐπθββθβ, ΠῸΠλ 
ΜΟΙ 716 δαγα {μ686 ἴδοΐβ, ΤΘΥΘ ΤΆΔΗΥ ἴῃ ὨυταῦοΥ, 8}1 οὗ [πολ ὑπδη]- 
ΙΩΟῈΒ ἴῃ {86 βυϊβίαποα οὗ [86 δνϊάθποθ, δῃα 8411], 88 δ ὃ6 οο]- 
Ἰοοἰθα ἔγομι ὑπ }Ὶ 016 οοπάποί, τηοῃ οὗὨ βυοὶ ππαποβοηδοϊθ ροοά 
ΒΘΏΒΘ 88 Βοοιχοᾶ (Π6ηλ ἀσαϊηδὺ 41} ἀθ] βίοι ᾿ῃ ὑμθηιβαῖνθβ, δῃα οὗ βυοὶ 
ππαουθίορα ᾿ηΐορτ Υ δηά απ ροδομθα ψουϑο ιν δ8 ρἰδοθα ἤθη Ὀογομᾶ 
81} ϑυβρίοίοῃ οὗ Δὴγ ἀδβῖσῃ ἴο Ραῦ δῃ ταροβίασσα ΠΡΟΣ Οἴ6ΓΒ5, ---1 (ΠΘΥ 
ὙΟΓΘ ΙΩ6}, 0 Βῃον α [Π6 Βἴῃοογιγ οὗ ὑμοὲγ οσσῃ οοηνιοοῃ ὈΥ δοῦϊπρ' 
ὍΠ6ΘΡ {86 ὩΠΗ͂Όγτα ἱπἤπθποθ οὗ [Π6 δχίγθου ΔἸ ΠΆΥῪ ΟΥΚΒ ΒΟ ἢ {ΠΟΥ 
ὈοΥΘ 6885 ἴο, 1 ΘΧΡΓΘΒΒ ΘΟΠ ΓΔ οἴζοη, 0 4}1 {861} ἔοστηθὺ ῥσχϑ)υ] 68 
Δα τηοδὺ [νουγοα ΠΟΙΟΠΒ: ἴῃ ΘΧΡΓΘΒ8 ΟΟΒ γα ]οοι [0 ΘΥΟΙΎ Βαίίογ- 
ἱῃσ Ῥγοβρθοῦ οὗ νυ αϊγ Βομοῦγ, ῥτοῦΐ, δὰ δἀναπίαρβ, δἰἴμοῦ ἔῸΓ 
{ποιλβοῖγαβ ΟΥἨ ΤῸΓ {μδὶν ἔθη β; δηα βθη (Π6Ὺ σουα ποῖ Ὀαὺ Ρ6 
ῬΓΘΥΙΟυΒΙν αϑβυγοα (μαὶ Ἰρμουηΐηγ, ῬΟΥΒΘΟΌ ΟΠ, ΤΩΪΒΕΙΥ, δηά δύθῃ 
ἀφδίῃ 1561} πηοβῦ ῬγοῦδὈ]Υ σου] αἰὐοπα {86 σοπδβίδπῦ «πα ᾿ηναγίαῦ ]6 
ῬΘΥΒΟύ υΔη06 ἴῃ ΠΟΥ ἰθβ[ ΠΔΟῺΥ : ---- 1]. 1 {8686 Μ]ΠΘΒ868, ἴῃ ΟΥΘΓ 
{μαῦ {μοὶ ϑυϊάθηοθ ταϊρῦ μᾶνθ [86 σγθαίον σγοῖρσαῦ πγῖῖ 8 ἀουθιπρ' 
γγοἹα (ΘΔ 0 ἢ Ὡδίϊοη ὈΟΙπρ ΔΙΓΟΔΟῪ [ἢ Ροβϑθββίοη οὗ δὴ δβϑίβὈ] ]8π6α 
ΤΟΙ ρΊΟΠ), 66 {Πορηβοῖνοθ ΘηδὈ]θα το ρογίοττα βοἢλ δα γδογα ΠΑΡ 
ὠδρεῖτα 85 ἰββϑίϊ 6 α [Π6 οἶδα δῃα ἱπα!βρυίαθ]α ἱπύθυροβιίιοι οὗ ἃ ἀἰν]πθ 
ῬΟΥ͂ΤΟΣΙ ἴῃ ἴΆνΟΟΣ οὗ {Π6ῚΓ γΘΥΔΟΙΥ ; δπά, δέου παυλησ ἀῃαἀογροηθ [86 
βουνογοϑί 8] ΟἿ ]0η8, νθχαίοηβ, δπα Του θηίδ, αὖ ᾿θμοίῃ ἰδ! ἀονγη {Π6ῚΓ 
᾿ῖνθϑ, ἴη σοπῆσχτδίου οὗ 186 ὑγατῃ οὗὨἨ {86 ἴδλοίβ αϑϑογίϑα Ὀγ 16 : --- 
12, {16 ονϊάθποθ [ῸὉΓ βίοι Πλ1γ80168, ἰηϑίθδα οὗὨ στον ηρ᾽ 1688 Δηα 1688 ᾿ 
Ὀγ {86 Δ086 οὗ ἀρθ8, ᾿πογϑαβϑθβ ψΊ ἸΠΟΓΘΑΒΙρ᾽ ὙΘΑΙΒ : --- 18. 1 1ΏΠο86 
ῬΘΙΒΟΏΒ, 80 μα ἰοϑυ ν δηα δάση [Πθῖω, βθθῖι, οἢ (Π8 ὁπ6 Ὠδῃηά, [0 
δ᾽ πὶ αὖ πούμτηρ 6186 Ὀαΐὺ {Π61Γ Οὐ δα νδίϊοῃ δπᾶ ἰμαῖ οὗἁ ὑμοὶγ Ὀγθίδγθῃ : 
δηα, ου {π6 ΟἰΒοὺ μπᾶ, 1 ΠΟΥ ἀγα ρογβυδα θα {παὺ ὑμὶν βαϊ γαίοη 18 
ἱποοηβιβίθην Ὑ1Π ἱπιροβίυγα πα ἀθοοὶῦ: --- 14, 1 στοαῦ τα υ468 οὗ 
1ῃ6 ΘΟΠ ΘΙΏΡΟΓΆΓΙ6Β οὗ {8686 τ ϊύμθββοθ, τηθη οὗ δ]ιμοδῦ 411 ὩΔΙΈΟΏΒ, 
ΓΘΠΊΡΟΥΒ, 8Π6] ῬΓΟΙΘΒΒΙΟΏΒ, ᾿γ6Γ6 ρουβυδ θα Ὀγ {μ6πλ, ὑμαὺ 686 ἔποίβ 
ὝΘΓΘ ΤΘΔ]]Υ ρου ουτ θα ἴῃ {Π6 τ ΠΠ6Γ το]αίθα, δηα ρανθ {86 δβίσοηροϑί 
ἰοϑύπηοηυ, ΜΏΟΝ 1 γγὰ8 ἴῃ ΓΠΘῚΣ ΡΟΥΘΣ [0 ρῖνθ, οὗἩ {π6 ἤστηηθβϑβ οὗ 
{πεῖν Ὀ6]1οΥ οὗἨ τπθτὰ, ὈοΟΝ ὈΥ̓͂ ἱτωμοἀϊαίο ν Ὀγθδκιησ ἱβγουρὮ 811 {ΠΕ 
δηοιθηὺ δἰδοδιθηῖβ ἀπ α ΘΟΠΠΘΟΙΟῺΒ οὗἨ ἐγ] ΠΏ} 8, ἰηὐογοδϑί, ΘΟ ΠΙΓΥ, 
δηα δνϑὴ οὗ σγϑ!ρίο, δηα ὈΥ̓ δοίϊηρ' ἱῃ ΟΧΡΓΘΒ8 σομἰγδαϊοίίοη ἴο ΤΏΘΙΩ: 
--- 1ὅ. 1 16 γϑνοϊ αι οηβ, ἰηἰγοάυςθα ἴῃ [Π6 τηογᾺ] δπα Γο]ριοιβ᾽ που], 
ΒΙη66 [6 ροΥοα τ ΒΘγθίῃ {Ππ686 ἴμοίβ ΓΘ βαϊ ἃ ἴο αν Ὠδρρϑηῃθᾶ, πᾶνα 
Ὀδοη δῦ Βοἢ 88 ΤΠ6Υ νου], ργοῦ Δ ΌΪΥ, μὰν Ὀ66Π, ὕρΡΟ᾿ 8 βυρροβὶ- 
(ἴοη οὗ [Π6 ἰτυΐὰ οὗἉ [Βθη, ἀπὰ οαῃμποῦ ροΟβϑΙὈ]Υ Ὀ6 δοοουπίθα [ῸΓ ἴγοπὶ 
ΔΗΥ͂ ΟἾΠΘΡ δἀδαυδίβθ οδι86 :--- 16, ΤΥ ([μο86 ΨῈΟ σϑίμβα ἴο δοκπου]θᾶρθ 
811 [1686 ταϊγδοΌ]ουΒ πλαίίοσβ οὗ ἔδοί, τουσβῦ ἀμ νο  ἀΔ 0} [8}1 ᾿ηΐο ἃ στϑαῦ 
ὩΌΠΊΌΟΥ οὗ 86] -οντάθηΐ οοη γδαϊοίίουβ, 843, ῸΓ ᾿πβίδποθ, ἰο θθ ον {πᾶ 
[Π|6 τοΐδο8ὲ ΔΙ ΟΠΡ' ΤΏΘἢ ἃΓΘ [Π6 τηοεὺ 7υοἰϊδῆ, δια [Π6 τηοβὲ ουπδέαπὲ [86 
τηοϑύ (ἰεοοὶ γμἰ : ---- 11. ΤΥ 411 {8686 τηδίίοσβ οἵ ἰοῦ ἃὺθ 80 βίυ οὐ] 
τη! 6 α ἴο Οη6 Δποίδμοσ, ἐμαῦ 10 18 ἸΤΩρΟ ΒΒ 16 ἴο δαμαέ 86 οπα ψιδουΐ 
ἈΟΚυον ]οαἀσίηρ (6 ΟἴμαΥ αἶ8ὸ: ἃμα 80 ᾿μβορασαθὶυ ἱπίογισονθη ὙΠ 
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ΒΟΠ16 ΟἾΒΟΥ ἱπάἸθρυ δ Ὁ]6 τηαίίοτβ οὗ βοΐ, [Βα ὑΒ6Υ σδηποὺ Ὀ6 οΔ]]6 1π 
αυδεῦίου σπου δ Γοποιποῖησ' ΟἿΥ̓ Β6Π86 84 ΓΘΆΒΟΗ : --- 18. Τι αβέν, 1 
γὼ Πᾶνα 8}} {π6 ῥχοοῖ, τοῦ (Π6 οχδοίθαι συ]θ8 οὗ (ἢ6 βονογοϑὺ οὐ]- 
Ἐ]οἴδαλ 8 ΓΘΑΌΪ6. ἴ0 ΘΥΠ66 ὑπαὶ ΠΟ αἰ δσγαξίουθ αν Ὀ66} τηϑᾶθ ἴῃ 
[886 οτὶρίπαὶ γθοοσὰβ δηᾶ τυ ηρδ Ἰοεν ὰ8 ὈΥ {8686 τ ὶζλΘΒ86 8 ἴῃ ΒΗΥ͂ 
τηδύθσίαὶ δίῖο]ο οὗὨἨ {86}Ὁ ουὐϊάθῃσθ, βίποα ὑμ6}γ γα ρα] οδίομ, οἰ ΠΟΥ 
{Βγουρὴ δοοϊἀθηΐ οὐ ἀδβῖσῃ ; Ὀυΐ (8αὺ ἸΠ6Ὺ Βαᾶτο βθθὴ ἰγδηβηί θα ἰο 
118 1. 811 {861} θη ΡΟ ΓΥ, 88 (ΠΟΥ γογὰ ἰδ ὈΥ ὑπο ὶγ δ ΒΟΙΒ. ---- 
Ιῃ βυοῖὶ ἃ βιἰυδίίοι οὗ {πῖηρΒ, θγα 80 ὑτοδαῦ ἃ νυν οὗ οἰγουτῃ- 
βίδῃοοθβδ, Ποῦ πα θοα 8]} ᾿πγδρὶ Δ Ὁ]6 οἰτουπηβίδηοθθ, τη αὐ] 7 ΘΟΠΟῸΓ 
ἰο οοπῆστῃ, βίγηρίμθη, δηα Βυρρογῦ δδοῦ οὐ μου Β δυϊάθησο, δπα οοῆ- 
ΟΟμΐΓο, 88 1Ὁ ὝΘΙΘ, ἴῃ δἰζοβίδί οι οὗ Π6 ϑαῦμθ 1ῃηὐθγϑῦ ηρ Β6.168 οὗ 
ονϑηΐβ, ψιΠουΐ ἃ δ᾽ ηρὶο δυρυμμθηὺ οὐ {πῸ ΟἾΠΟΙ 8146, υὺ [06 πιθῦθ 
ΟΣ ΥΔΟΥἸΠΔΥΠ688 οὗ ἰπ6 ἰλοί9, ---- 814}} γγα ποῦ Ὀ6 7801} δοουβϑᾶ οὗ ἴη- 
ἀυϊσίπησ ἴῃ 8 ὈΠΓΘΑΘΟΠΔΌΪΟ ἹΠΟΓΘΟΆΪΠΥ ἴῃ ἀθηγηρ ΟἿΣ δϑδβϑθηΐ ἴὸ 
πο ἢ Απὰ Μ}]}} ποῦ διιοῖ ἹΠου ΠΥ Ὀ6 88 ἀδη ΘΓΟῸΒ 88 1Ὁ 18 ΣἹα]- 
ουϊουθὴ [{ [Δοΐβ αἰοβίθα 1 80 οἱϑαγ, ἀθοϊβῖνθ, δπη4α Ὁποχοορύϊοη]6 ἃ 
ΤΩΔΠΏΘΥ, δηα (6᾽ γεγο ἀονῃ [0 Ροβίβυ ὙΠ 80, ΤΙΔΏΥ ΘΟΠΒΡΙ ΓΙΠρ; 
ΒΙΡῺΒ δα τηοηυπλθη [8 οὗ γα ἢ, ἀγ6, πα νθυί 6 1688, ποὺ ἴο Ὀ6 Ὀο]ονϑα ; 16 
18 ΠΆροΟΒϑ 016 ἔοῦ 186 υπὶϊοα νι ϊβάοπη οἵ τηδηκιηα ἴο ροϊηΐ ουῦ ΒΥ 
Θυ ἄθποα οὐ διβύοσ!οα] δνϑηΐθ, ΠΙΟ ἢ {11 ἸΟΒΟΙῪ ἃ 86 δηα οὐαουβ 
ΤΏΔΠ [ῸΓ ρσΊν!ηρ᾽ ογϑαϊζ ἴο {μοτα, --- Δα, σομβοαυθηίν, 1 ταραγὰ ἰο 
ΕΠ ἀρο8, 411 ψ1}} Ὀ6 οουάβ δῃηα {πιο ῖκ ἀαγκηθϑα (0 18; 411 ψ}}} δ6 
Θδι Ο ΔΠ4 βοορυϊοϊβιῃ ; ΠΟΡ ὙΨ1Π1 δηγίδηρ Ὀ6. οΥΓΘα]Ὁ]6, ποῖ 

ΟΟΙΏΘ6Β οὺ ΘΟΠΒΓΠπΘα ἴοΟ τ18 ὈΥ (Π6 τοροτὺ οὗ Οὐ ΟὟ Β6η868 δπά 6χ- 
Ῥεθηθθ. ἴῃ β)ογί, ψβοτο {Π0ῖ6 18 (86 Βϑίγοπρεβῦ δβϑυσαηοθ οὐ [86 
ΘχΙδύθμοθ οὗἨ ΔΠΥ ραγίϊου δν βουῖθβ οὗ ραβὺ [δοΐβ, οὶ 76 ΔΓ6 ΘΑρ4Ὀ0]9 
οὗἉ δοαυϊτῖηρ᾽, Δοοογαϊηρ' (0 ὑπ6 ργοβοηῦ ἔγδιηθ οὗ ΟἿΓ πδίαγθ, Ἀεὶ {π6 
βίδίθ οἵ {διπρ ἴῃ [86 ψοῦ]ά, ἴο τοὐθοῦ ὑμθβθ ἔβοϊβ δον 41}, δῃὰ ἴο 
Ρτοίθη ἴο Ἄὅχοιβα ΟΌγβονοϑ ἔσο ποὶ ὑδ]ονίηρ [6 Ὁροὴ {πῸ6 Ὀασα 
ΒΌΒΡΙΟΙΟΙ οὗ 8 ῬΟββι ὈΙ]ΠΠΥ ὑμαῦὺ ΤΠΘῪ ΤΩΔΥῪ ὍΘ ἴ4͵86, 18 ἃ τηοβῦ δρϑυσα 
σοη γϑαϊούϊοη ἴο {86 ῬΥϊποῖρ]68 ΟὐἮἨ Θουλτηοη 86η86, 84 ἰο {Π6 υπίνθυβαὶ 
Ῥγδοῦιοα οὗ παδηκιηα." 

ΧΙ. Α ΟὈΜΡΑΞΒΙΒΟΝ οἵ (86 δουρίατο ΜΊγαοΙοθ τὰ ῥγοίθπαθα 
Ρ Δῃα Ῥορίδῃ ΜΊΓγβΟΪΘβ. 
Ἤοεντριδηδιας 1η:6 1η888 οὗἨ Ἔυνάθποα ἀῦονο δα ἀποϑα, [Π6 ΟρΡΡοΟβϑυβ 

οὔ τονοϊδιίίοη ἤάνο οηἀοανουχοα ἰὸ ΘΑ κοι 118 ΌΤΟΘ, οὗ, γαίδθοσ, ἴο βοὶ 
10 45146 αἰϊοροίδδν, ὈῪ ἱπεϊπυδίηρ (μαΐ {Ππ6 ΓΘ ἃ΄Θ ῬΑΥΓΟΌΪΑΥ δοοουῦπὶδ 
οὗ τη οΌ ]ου 8 ἐμοῖθ, γΒ1Ο ἢ ἈΓΘ 88. γ176}} δυϊ πο οδιθα 88 ὑπ086 τοΪαιοα 
ἴῃ [86 ουιρίιτγοβ, ἀπά. Παὐ [86 Ἰαςίον δα ἴο 6 Γοὐθοίβα δ8 ἔα]86 δῃὰ 
ἸΠΟΥ 1016. Βαΐ οουπῃίογίοι 64 ταῖγϑοΐθθ ἈΓΘ πὸ Ῥσοοῦ (παῦ {ποῦ ΠΟΥΘΡ 
ὝΘΟΙΘ ΓΘ68] ΤΩΪΤΆΟΪ6Β ; δηα [86 τρογο {Ππ686 ργοίθη 64 ΤηΪΤ80168 ΔΓΘ ἴηγθδ- 
Πραἰοα, [Π6 τλοτο ἀοίδοϊνα 8 (μ6 δυϊάθποα δαἀποθᾶ ἕο ἤθη. ἘΕὉσ, 

1. 1ῃ {δΒο ,γεὲ ροἷδοθ, [06 δοθῆβ οὗ τπῃηοβί οὗ ἰθθπὶ 18 ἰαϊὰ ἴῃ ἀϊβίδης οουῃίγίοβ δὰ 
Τοιηοῦθ δρ68: ὙΠΟΓΟΔΒ [86 ΤαΐΓΔ 6165, τοοογάοα ἴῃ 86 ϑοτίρίυγοθ, γογο πτουρθῦ ἴῃ δὴ 

δηὰ ρογὶοὰ τ οϑα ΠἰΒΌΟΣΥ ἰ8 γχο}}] πόνη, πὰ 85 {Ὁ]}} δϑοουίδι πο 88 {86 Ὠἰβύοσγ 
οἵ ἴπ0 ᾿α5ὲ σρη ΌΓΣΥ. 

2. ϑεοοπάϊῳ, [μ6 τάοτα δποίθηϊ μοδί θη τοΐγϑοΐθβ δσὸ δοϊπονϊ οἀροαὰ ὈΥ [86 δᾶνϑ;- 

" Ανϑδβαϊΐο, Ττυαϊεδ ἃ 16 Ὗ ἐτὶτό ἀθ 1α Ἐοϊ σίου Ομγέξξοπηο, ἴοσαο ἱΐ, ΡΡ. 147---149. δυο Β 
Τηάιδογζοπος ἴοσ ΒΘ] χίου ἱποχουβ8]6, ϑεςῖ. 48. : 

ὃ 3 



262 716 Μιχαοῖοδ τοϊαϊοα ἐπ {16 ϑογίρἐιγο8δ, 

ΒΆΤ]68 ΟΥ ΟἸγ ΙΒ ἰδηγ, ο μανα ὈΘθὴ ρου Ὁγιηθα ἰῃ δρθ8 οὗὨ φγοβϑδ ἱρτότγαηοθ, ἩΒ6Ὴ {16 
ΘΟΙΏΠΊΟΠ ΡΘΟΡΪ]Θ ὝΘΥΘ ὙΘΥῪ αἷς (ο Ὅς ἀφροοϊναᾶ. ὙΉΘΥ Μ6ΓΘ ΒΟ] ΑΤῪ Θχοσίϊοη οἵ 
ῬΟΥΘΥ, ΤΑΓΟΙΥ͂ ΠΕΡ εἰ ὙΠ1ΟΒ οουἱὰ ποῖ 6 βυὺ]οοίοα ἕο [186 ἰοβὺ οὗὨ 8 τἱρογοιθ 
ΒΟΤΙΏγ, ὈεΙηρ ἸΏ ΔἸπιοϑῦ ΘΥΘΥῪ ἰῃϑίδποθ ὙΤΟΌΡὐ [ἢ βοογοὺ γΘΟ688568 ΟὗὨ [86 δ) ρ]68, 
ΘΘΠΘΓΘΙΠΥ ἴῃ {δα πρὶ} -ηλ6, ἀπ ὈΘ(ΌΓΟ ΟΠ]Υ͂ ΟΠ6 ΟΥ ἔνγχο βούβΒΟἢ8 ὙὙΠ0 Ἀδβα σοπλ6 νεῖ ἢ 
16 οχραοοία[ου οὗ βθοΐησ ἃ πηῖγαοΐθ, δηα 80 πιῖρς ΘΆΒΙΪΥ Ὀ6 ᾿ἸὨροβθα ΡΟ ; οὐ ψο, 
Ὀαΐηρ [Π6 Δοσοι 1668 οὗ 186 ρσίθϑῖϑ 1 ὑπο ῖν ἴσα ά8, τ σα δἰγοά [0 δῃποῦηοθ ἰμδὺ ἃ 
ΤΏΪΓΆΟΪ6 Βα ἰάθη ρἷδοθ. Ἦ ἤθγθαβ [86 “Δ γ8 0165 τοϊαϊοα ἰη {86 δογιρίυγοβ 676 
στουρῦ Ὀοίογα του ἰτιἀ68, ψμῸ Πα ΘΥΘΟΥΎ ῬοΟΒββ ὉΪ6 ορρογίυμε οὗὁὨ ἰῃνοβι σαι 
{86 πὶ, εὐὰ τηοϑὺ οὗἩἨ ἩΒΟτΩ 66 δανογβατίοβ (0 [6 ῬΘΥΒΟῚΒ ΟΥ̓ Τ᾿ ΒΟΠᾺ (86 ΤΣαΐΓΔΟΪΘ8 ΘΓ 

28 ὙΤΟΌΘΕΙ. 
8. Τλίταῖν, 186 Βολίδοπ ῥσθϑίβ, Ὀθῖῃρ πι ΒΟΥ ΡΘΓΒΟΠΒ οὗὨ ΒΙρἢ γδηκ, σογο τοραγἀοά 

τὶ 026 αὐπιοϑὺ γϑηδγαύϊοη ὈΥ {118 σοπητοη Ῥθορΐθ, ὅγι0 σου ΘαρογΥ ἀπ "ρ]}- 
ΟὟ γτϑοοῖνα ΘΥΘΣῪ δοσουπῦ ΟΥ̓ ΙΑΙΓΔΟΪ6Β 8818 ἴὁ Ὀ6 πτουρδὺ ὈΥ {Βοη. Ιῃ {κα 

᾿ΤΩΒΠΏΘΙ, ΒΌΟἾΝ πιΐγ 0168, Δἃ8 {86}. ΒΟΥΘΥΘΙΡΉΒ Δηα ᾿ορἸβ᾽δίουβ ὑγούθπ θα ἴο ῬοΥΌΓΩΙ, 
ἍΘΙΘ ΤΟΔΪΥ δηα ᾿ρ] οὐ} }γ τοοοϊνοὰ ὉΥ τπ6 πιὰ; δηὰ ονθ ῬΘΥΒΟΠΒ οὔ 
Ὀουοῦ υπμαογδίδηίησ, Ἰτοπὶ (δα ΟΥ̓ ΒαίίοΓΥ, ταϊσδΐ αἰδοῖ το Ὀο]ΐονα ἵποα. 7}}}8 οἱγ- 
Ουπηδίδῃοα. ΠΟΙΩΡ]ΘίΟΙΥ ἀἰβογθ 118 {π|6 ὕπο παΐγβοὶςβ, δϑαϊά ὕο Ὀ6 ρδγίογιμθα Ὀγ Ὑ168- 
Ῥδϑβϑίδῃ αὖ Α]οχαπάγία, ἀυσίην 8͵8 ὁοπίοϑι (Ὸγ [86 δι ρίγο, δηᾶ τυ ΒΟ ΤῈ ΘΧ δηλ ηθα [ἢ 
8 ΒΕ Βοαποηΐ ρᾶσθ. ἴῃ ββοτί, 'ΐ 15 οογίδίη τμαῦ Ποπ6 οὗὁὨ 186 Βοδίμθη τ Γ80165 ἀπ 6 Γς- 
ὙΘΩῦ ΔΗΥ͂ ὈΓΟΡΟΙ ΘΧΘΙΙΠΔΙΙΟῺ : τ ῖϊ6 {Ποδ6 οὐ ΟἸγὶδὺ δῃὰ 18 δροϑὶϊθβ, σο μ8αὰ 0 
Ἰυδίγτα οἵ Ὀιτμ οὐ αἴρῃ! ἴο ἀ82216 οὐ Ῥγοουγα {π6 νϑηδσγαίίοῃ οὗ [88 τη] ῦα 6, Το ΓΘ 
Β δ] οἰοα ἰο {πΠ6 βὑτιοίαϑὺ ροβϑϑὶ 0]6 οχδιη!ηδίίοῃ οὗἁ ὑμαὶς δάνθγβαγιθϑ, 0 ἴἢ ΠῸ ΟὯΘ 
ἰηβίαπος σου] ρα Βα ΟΥ ἀδΘΥ {Π6Π|. 

4, Ῥοιγίλίν, (Ὰ6 ΒΘΑΓΒΘΙ ΤΏΙΓΔΟ168 ὑγοτα Ῥογ τη α Ὁ (86 ϑαρροτὶ οὗἩἨἁ {86 6δβ80- 
᾿Ιβ6α τε] !ρίοι, πὰ γγετ 811} δισταῦιοα ἀρομ ἴμ6 βυρογβί ου8 Ὠού!οἢ8 ἀπὰ ργθ 1668 
οὔ ἴ6 νυϊραν, 0 πσογο, ὑπογαίογο, ἀϊβροβοα ἴο σϑοθῖνα ἔμθῖα ; ἤθῆοθ, ΠΟΥ σαϊηθα 8ῃ 
ΘΑΘΥ͂ ΓΘΟΘΡΙΟῊ διιοηρσϑὺ ΠΘ. Βαῦ {86 ΤΩΙΓΔΟΪ68 γθοογδὰ ἴῃ ἴμ6 ΒΙΌ]6 νγεῦα ορροβϑὰ 
ἴο 811 (86 {6 ἐδέΔΒΠεηθὰ ΤΟΙ Πρ οη8 ἱπ {86 που] ς δηά ἰμοβα συουριῦ ὈΥ ΟἾγΙδὲ δπὰ 
Ηΐ8 Δροβί!θ8 δοῦι!γ ονοσί γον Π6 το] σίου ΘΒ. 18 }πγοηΐ8 οἱ 411 οοιμη γ 68. 80 ἐμαῖ, 
1 τον ,Ζογοοα τἈουλβοῖγοα οη {Π6 Ὀεἰἰαΐ οὗὨἨ τιδηκίηά, ἰῦ νγ88 τη ΓΟ ὈΥ 016 ρόνασ οὗ 
186 ᾿γτοβίϑι10]6 ονυϊάθηοα τ]ὰ τ Ὁ] Οἢ ΠΟΥ ΘΓΘ δοοοιῃρϑηϊθα. 

ὅ. Τὰ τἴδ6 ΜΛ ρίας, {886 ᾿Ἀθδίϊιθη σαῖγϑο]68 ἃτὸ νουσῃοά ἰο 8 ὈΥ πὸ δυσὶ ἰθ68- 
ἘΠΠΟΠΥ͂ 88 ὁδὴ ἱπάμπος ἃ ῥγιυάθηῦ τηδη ἴὸ ρίγα ἐμθηλ ΔῺῪ ογραϊ. ΤΏΘΥ ΔΓῸ ποῖ 
τοροσίοα ᾿ ΒΏΥ ΟΥ̓Θ-ὙΪΓΏ65868 ΟἵἨὁ {86ηι, ΠΟΙ ὈΥ͂ ΔΠΥ͂ ῬΟΙΒΟΩΒ ὁ ἩὮΟΙΩ [ΠΟΥ͂ ἸΤΟΓΘ 
Ὑτουρηῦ. ΤΏοβ6 8ὸ χοίδία ἴμθῖ Ὧο ποὺ θυ ργοίοπα ἴο βανθ τϑοοϊνϑα {θὰ ἔγοσα 
ΘΥΘ- ]ΓΠ68868: ΝῈ ΚΠΟΥ ΒΘ 1 ΟὨΪΥ ὈΥ ἃ Πα ΌΘΓ οὗ νγαρὰθ σοροσγίϑ, (86 οΥἱρίηδὶ οὗ 
Ὑ ὉΙΟὮ ΠΟ ΟἿΘ σδῃ ΘΧΘΟΙΪΥ ἴγαοθ. ΤὮυ8, {Π|6 Πλ1Γ80165 δβουιθθαὰ (0 Ῥγίδβαροσγαδβ ψ γα Ὡοῦ 
τϑρογίθα 1001} ΒΟ ΓᾺ] Βαμα γα Ὑ6ΆΓΒ ΔΙΌΟΣ Πἰ8 ἀθαί, δπᾶὰ ὑμοβϑα οὐὁἨ Αρο]]οηΐι8 ΟΠ 6 
Βυπάγοα γραῦβ δου ἢ18 ἀθαίι. [Γΐ, ἱπάθϑά, δὴγ οἵ 86 μιϑαΐμθηῃ πιΐγϑο 68, τ μοί ΒῸΣ 
δηοίθηῦ ΟΥ τη 6 γη, Πα ΔΠΥ ἩΪΓΏ6Β803, ΠΟΠ6 Οὗ (μ6πὶ) ἰγάνο!] θα ἔγοηλ σου ΣῪ ἴο 
ΘΟ ΤΥ, ΠΟΘ οὗ [Πθπὶ ΡῈ} 186 {Π|686 ΠλῖΓ8 0168 ὉΠῸΘΥ ρογβθουοη ἢ ΠΟΩ6 οὗὉὨ ὑδθπλ 
Β6Δ]6α {Π6}} ὑδδβι ΠΠΟΩΥ σΟΠοΘγηΐησ {Π δι ἩΠ0Π {πο ῖγ Ὀ]Ϊοοά, [ἢ 81} {π686 τοβρϑοίβ, [86 
Θνϊάθηοα αὐῤθηαϊπρ {86 ΟΠ τ βυίδη πιῖγϑο 88 Βα8 ᾿Ἰηἢη εἰν {μ6 δΔαἀναηίαρα οὗ 186 ῥγοοίδβ 
Ὀγ Ἡδοὰ [86 παλεμοα ὍΟΠΆΘΓΒ ὉΣ6 Βυρρογίοα. Τθ6 τη γ80168 οΟΥἨἁ ΟΒειδί ἀγα νουςμοᾶ 
ἴο Ῥοβίοσυι υ ὈΥ ἴδ ἐοΒΌ ΠΔΟΏΥ ΟΥ̓ ἸΏΔΏΥ 6γ6- ὙΠ ΓΏ68868, 80 ὈΣΟΔΟΒΘα ἴῃ ΘΥΘΕΥ͂ ΘΟΌΠΙΣΥ 
ἐπιηιοσιαίοῖν αὐ ἰλον σογὸ Ὑτοῦρσι ; νὯΟ 4}} οοπουγτοα ἴῃ {86 Βαπὶ6 ΓΟΡΟΥίβ; δηὰ 
Ὑ80 ΠδΔ6 ΠΟ ἰδηιρίδυϊ 8 ἔγουῃ ἰμύογοϑὺ ὕο [Όγρὸ 8Β00}} βίογι 68, Ὀαὺ σαῖθμου ἱπΠΊΘΥΔΌ]6 
ἰοιιρίδιϊοῃβ ὑο (6 ΘΟΠΊΓΑΓΥ, ὈθΘοδαΒ6, ὈῪ ρΓοδοβίηρ (86 ΒΙΒίΟΥΎ οὗ {ποεῖν Μαβίοσ, {86 
ΘΥΟΙῪ ὝΒΟΥΘ ΘΧΡΟΒΘα ἐβϑιηβοῖνοθ ὕο {Π|0 βθυργοϑῦ Ῥουβοσ 1 0η, δηα οὐδ ἰο ἀθβδὶ 
1156. ΕᾺΡΟΒ ον, [Π686 ὙΠ ᾿Ὶ Π68868 (0 [86 ταῖγ 0168 οὗ «6818 χοπάδγοα {μοὶρ ἐδδί μη 
ΚΘ Ό]6, ὈΥ ῬοΥὈγαληρ δἰτη} 8 ταί γΆῸ 168, 80 (μα πο ταδηκιηἃ 8 πβμαὺ ὑδημθ 
ΠΟΥ δοοοιηρ 864, (ΒΘ οουϊὰ Θηὐογίαϊη πὸ ἀουθδί οοποογηΐηρ ἰμ6 οἰμοῦ. Τ]ιθβθ8 
ΤΑΪΓΒΟΪ6Β ΟΤῈ 4180 γΓοοογ θα ὈΥ (ΟῸΓ Εἰ βίου 88, Ἡ ΠΟΒ6 πιθηλοῖγβ ποῦ ΟὨΪΥ δρτοα ἴῃ 186 
δοοοιπηίϑ ἴμον σίγα οὗὨ ΘΒ γΙβ6᾽Β πιῖγδοΐθβ, θα0 ΔΥῸ 4180 δοηβγηηθα ὈΥ (6 Γορογί8 ρσίνοη 
ΟΥ̓ ΤΏ πὶ ΟΥ̓ ΠυΙΏΘΓΟΙΒ ΟΘΙ ΘΥΘ- ἩἸΓΠΘΒ868, ἴῃ (Π οἷ" ἀἰΒΟΟΌΓΒΟΒ ὕο (6 (6 1168, ἀπηοη 
ὙΠΟ. (ΠΘΥ ἔγαν  } 6 πὰ Ῥγθδοβϑῆ. 

6. Ζαδίΐψ, ἰθῈ6 τῆοτα δποιθηῦ Βοδί θη τλῖγοἶθ8 οσο οσῆοτα ογοαϊ θὰ Ὁγ {πα 1π- 
16}Πρσοη δ᾽ δηὰ 7υάϊοϊουβ; δὰ [86 Ὀεἰ1οῦ οὗὨἨὨ {Βδτλ δπιοηρ ὑμ6 νυϊρὰγ ργοαυσοα πὸ 
εβδοίβ Ὀγ σοὶ ἐΠ0 οογέαϊπ μογβιαδίοη οηϊογίδι πο ὈΥ πιδηϊὶηὰ οοποογηίηρ ἐπ θηλ 
οου]α 6 ἀοπιοηδβίγαίθα, ΤΉΘΥ σ6γ6 ψΥΟΌρΡΗῦ ἰ0 σΟΠΗ͂ΣΠΙ ΠΟ ἀοοίτηθ, οΥ 686 ἰο δϑίδ- 
ὈΠ|5}} ἸΔΟΙαΙγΥ, δηα σομβοαιθηῦγ οουϊὰ ποὺ θ6 ἄοπα Ὀγ ἀἰϊνίπθ ροσσοσ.0 Οἱ 86 ὁ0ῃ- 
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ἘΓΑΓΎ, (86 ἐσϑεϊτη Ωγ οὗἁὨ {86 Δροβίῖ68 δῃὰἃ ογο- Ἠϊζη68868 οὗὁὨ 86 ΟἸγἰθυΐδ ἢ ΤΡ ΟἾ68 γγ88 
ει γδοθὰ ὈΥ ἰμβουδαπάβ 'π ΘΥΟΤΎ ΘΟΙΠΙΓΥ, δποηρ ὙΥΒΟΠῚ ὙΓΘΓΘ ΤΩΒΗΥ͂ ΡΘΥΒΟΠΒ (18- 
εἰσυ ϑοα ὉΥ {μοῖρ Ὀἰγί, {ποῖν Ἰδαγηΐηρ, δηα {μοῖτ Β6Ώ8Β6 ; δῃηα 4]] οὗὁἩἨἍ τ ὨΟΩΣ 
ἔοσβοοῖ 86 τοὶ σίοῃ ἱπ τοι [ΒΥ πδὰ Ὅδθη οἀὐποδῖοά, δὰ δι ργδοοᾶ (μα ΟἸ γί βίΐαπ 
Ῥγοΐδβδβιίοῃ ; ὑβοιρῇ 800} οοηάυοί οχροδοᾶ ἰβοῖὰ ἴο {86 βουδγοδῦ ροσβθουϊοηβ δηάᾶ 
ΒΌΟΥΙΉΡΒ, δηἃ ουθη ἴο 1088 οὗ 118. 

ΤΏ ρῥγθοράϊηρ ἴλοίβ δα ΤΘδϑο ηρ᾽ 64 181}Υ ἀοδίσου ἔμπα ογοᾶ! οὗ (Π6 
ἰγίπσ τοοπάεγς ', Ι ϊΟ μαγα Ὀ6Θη Δρροϑδὶϑα ἰοὸ 'π θϑμ] οὐ Ὁ γἰϑίϊδηϊώ 
1861. ὙΤΏΘΥ ΜΓ 811 ρογίοστηθα ἴῃ βυρροτί οὗ {Π6 1410} Θβίβδ] ]βῃ6ά, 
δηά, τιηδῦ 18 σου υ οὗ ποίιοθ, [ΠΟΥ ΒΑΡΡοηΘα ἴον {π6 πιοδὲ ραγὲ ἴῃ (ἢ 6 
πΙρσ υὐειπλο, αὖ [ἢ 6 Βορυ οἶγοβ οὐ [86 ΤΩΆΥΓΥΣΒ, ΟΥἩ ἴῃ ἀδβογίβ, οὐ ἴῃ ἐῃθ 
ΤΘΟΘΒ868 οὗἉ Θμυχοθαδβ, ἀπά Ὀοίοσθ πὸ τϊΐηθθβθθ ΟΥ1, 1 ἃ δίῃρ]θ τ λίηθ88 
ΟΥ̓ ὑγὸ ὝΟΥΘ δατηϊ6α, [ΠΟῪ ΤΟΥ ΖΘΏΘΓΑΙΙΥ ἐτϊομάβ 0 (86 σαιθθ, Οἢ 
δοοουπῦ οὗὁἩ ἜΘ [86 τηΐτϑο]6 τγδϑ ἰο Ὀ6 Ἔχ Ι ιοα ; δπα {Ππογϑέογα {Π6Ὺ 
ὝΕΤΘ ἴῃ 8 αἸΒρΟΒ Ποη [0 Ὀ6 ᾿ηροΟΒΘα ὩΡΟῺ ὈΥ͂ ΘΥΘΣΥ͂ ΟἸΠΠΙΩρ᾽ ὈΡΓΟίΘΒαΘΥ. 
ἘΠΙΡΓΠΟΥ, 88 {Π686 ΤηΊΓΆΟ] 685 ὙγΟΓΘ Ῥογ ουταθα ἴῃ δυρροτῦ οὗ 8 χο]ρίοη 
ΑἸτολαυ ὈΘ6]]ονοα Ὀγ {Ππ6 τη] υἀ6 ἰο Ὀ6 ἀϊνίπα, [86 τοροτίβ οὗ τγομάουρ, 
Βαϊά 9 Ὀ6᾽ Ὑτοῦσῃῦ ἴῃ 118 θΟΠΑΠ ἢ, σου αν Ὀθοὴ ΘαροσΥ ογοαϊ ρα 
αὶ πουΐ οχϑηϊμδίΐοη. ΟΥ, 1 ΔΗΥ ΟὁΠ6, τιοσα ἠυαϊοϊουϑ πη {Π6 ταϑβί, 
Θηΐοχίαϊ πο δὴν ἀουδίβ οοποογηϊηρ' {μοῖὰ, 6 ὙἸαϊσηῦ τοΐγαϊη ἴγομι 
ΡΌΡΠΙΒΠηρ᾽ Π18 ΒΟΓΈΡΪ68, οαὐἱ οὗἁἨ τοβροοῦ ἴο {Π6 σδῦδθ ἴῃ Ὑ16.} Π6 νγ88 
δηρφηρσοά,. Οτ {818 δοοουπί ὑμ6Ὺ βυβογοα {86 Ταρογίϑ οὗ βυοῖ {πῆρα ἴο 
Ῥδ888 ὑποοη γδαϊοίθα ; ΟΥΓ, ρϑύθδρϑ, ουὖῦ οὗὁὨ 8 τηϊβίδ θη Ζθαὶ, {Π6Υ 7οϊποα 
16 τυ] 6 ἴῃ Βργοβαϊηρ' γορογίβ οὐ τηδίίογβ, ἔγοπλ το 80 ταῦ ἢ 
ογϑα! γθἀοπηάοϑά το {16 ὙΠ0]6 θοαγ.᾽ δυσὶ 18 [86 ον] άθησθ οὗ {Π|6 ἴα]βα 
4 Τα. 1). 9, Τέρατα ψευδους ; ἩὨοΝ ποτά, τοί τσ ΒΕ Οὔδοσνοδ, ἄο ποῦ στοδῃ 

,αἶθε νεἰγσαοῖες, δὰ ταΐγ 0168. ἩΠΙσ ἢ οδι 6 Ὁ} 8 ἢ 4186 ἀοος 68. 
2 ΤὮΘ δοϊδροηπίδιβ οἵ ΟἸ τί δι δη ον πδνὸ {ΥΩ ΔΗΟΥ ἀειηδηᾶοᾶ, αὐ τολαὲ ἐΐπεα τ ΊΓΔΟΙΟα 

οοαϑοα ἴο θ6 Ῥοσίοττηοαῦ Απάᾶ, ΜΕΥ δγῸ [ΠΟῪ ποῖ ποιὸ στοῦρῃιῦ Τηθδ0 ατοβιίοηβ δαπιὶῤ 
οὗ ΘΑΘΥ͂ Δη ΒΑ ἘἰδίβοιΟΥΥ ΔΗΒΎΤΟΤΊΕ. νι ΤηΐΓΔΟ]6 5 ΣΏΔΥ ὈῸ διὰ [0 οϑϑδο, ψ 0 Τοδροοῖ [0 ΟἿ 
ΒΟ Ἰοῦ, ΟΠ γὸ ΟΘΔἢ 20 ἰοπροτ οδίδί ἢ πδεϊδίβοιουυ ουὐϊάθηοθ οὐ ἐποὶτ οοηῃεϊηπδοη. ὙΠδῖ 
ΤΑΙ ΟΌΪΟΙΒ ρον ΟΥΒ ΟΓΟ Ἔχοσοϊβοα δῦ ἴΠ6 ἀοδίῃ οὗ [η6 δροδβίϊοβθ, οὔ οὐσίδιη οσοσββίοῃΒ, ἱ8 
ἃ ἴδεϊ δαρρογίοα ὈΥ 16 πηδηϊπηοῦβ δηἃ βιοοσοβδῖνο ὑθδι ΠΩ ΟἿΥ ΟΥ̓ [Π6 ΤΑΙΠΟΓΒ ἄονγῃ ἴο (16 
Τοΐστι οὐ (ἰδ οιροσοσς 7π]184π. [π ἴμ6 δροβίο! σαὶ αρϑ πιίγωοὶοθ τγοτὸ ἤϑαπϑηὺῦ ; ἴῃ [Π6 8ι16- 
οοοαϊηρ, ΟΟΠΓΠΓΥ ὑμοὶγ ΠθτΩΌΟΥ ἀεογοαδοὰ, πὲ 8ι}}} γψγὸ Βδνθ βδεϊβίδοίοσυ δυϊάθῃηςθ, ἴῃ [6 
ΔΡΡοδὶβ τοδάϑ [0 (ῃθηϊ, ἃ8 τηδιίογβ οὐ ἴαςῖ, ΕΥ ἴπ6 Ομ γίβοίδη δροϊορίβίβ, [δὲ (ΠΟῪ Ἰθέγε δο- 
(ΠᾺ}}Ὁ ρετίοιτηθ ἃ, (866 Ῥαγι σα! ΑΙ Υ Τοτί!}}18π᾿ 8 ΑΡοΙορία, ς. 22., δῃὰ {πὸ Οοίδυϊυβ οὗ 
Μιηπιίυθ ΕῈΙΙΣ, ο. 27., δηὰ αϑ9ο ἴΠ6 σϑίδγθμοο ἰῃ Μτ. Κοῖ᾽ " Βαιωρίοη 1,ϑοἴθγεβ, Ὀ. ἵν. οἵ 186 
Νοίεϑ δῃὰ Απιβογίτῖοβ) Αἔαγ ἴδ επἰτὰ ΘΘΏΟΤΥ τὸ παν πὸ δι δποπίς ὑΘδΏ Δ ΟἿΥ ἴογ ἴπῸ 
πουκίηρ οὗ πιίγαοϊθθ, τ τ[λ6 ὀχοθρείοη οὗ ἴπ6 τηϊγβοῦϊουβ ἐγαδιγϑίίοη οὐ ἔπ ΘΙΏΡΘΙΟΥ 
δα] η 8 τηρδὰ αδἰἴξοιηρὶ ἰ0 γοῦαὶ κὶ [Π6 ἐθίαρ]ο οἵ Φογιβδὶοπι, Ἡυἰ ἢ 18 80 ΟἸΘΑΣΙΥ διίοδιεα ὈΥ͂ 
Βοϑῖῇθη δνογβασίθθ 85 γΓ6}} 88 ὈΥ͂ δος] δι ϑεῖοαὶ τσγίθοσβ, [πδὲ ἴμ6 80ε ΡῈ 681 Ὠἰϑίογίδῃ οἵὗἨ ἁ [Π6 
16ο]π6 ἀπά ἘᾺ] οἵ 1Π0 Βοτηδὴ Ἐτηρίγο (Ἰπβοῦρἢ Β6 δἰοπιρίβ ἐ0 ἱπυδιδῦθ βόπιο οὗ ἰδ 
Ῥτοοίβ, δπᾶ ἱπδίηπδίοβ ἃ νηί οὐ ἱπυρδει δὶ δαιῃοσ 168), ἰΒ σοιαρεἶϊεα τοῦ ΟΠΪΥ ἴο δοκπον- 
ἰοάρχο 6 σοποσαὶ ἔβοῖ, Ὀαΐ αἷἶδὸ την ΟΥ̓͂ 6 ῬΑΥΓΠΟΌΪΑΓ οἰγουτηδίδῃμοοδ ὈΥ ὙΠ ἢ ἰδ γγ89 
δοςοϊηρδηΐϊεα δηὰ αἀἰβεϊηρτίβῃθα. [π ΤΟΡΙΥ ἴο ἴπ6 ααρδίϊοῃ, --- ὙΥΆΥ δγθ ποῖ τηΐγδοϊθθ ποισ 
ΤΟ ---- τὸ σοιπασὶς [Πδὲ, [86 ἀοδίση οὗἨ πιίγβοϊοβ θεϊηρ [0 οοπῆστα δηᾶ δαυίποτγίθο [Π6 
ΘΟ γβιίδη το ρίοη, ἐΠ6Γα ἰθ ἨῸ ἸΟΠΔῸΣ ΔΗΥ͂ Οσσαδίοη [ῸΥ [Π6 1, ὩΟΥ {μδὲ 1 ἰ8 6δ ὉΠ βηθα πῃ 
1ὴ6 νοι], ἀπὰ ἰβ ἀδι|}γ οχίοβαϊηρ 118 ἐγ απ ρθο ἴῃ οδίμθῃ ἰδπ 8 ΕΥ̓ ἴΠ6 ἀἰϊνίηθ Ὀ]οβαίηρ Οἢ 
1Π6 Ῥγοδομθὰ αοθροὶ. Βοβίαϑβ, 1 ΤΉ Ὺ οτο οοπεππεά, πο ποῦ]ᾶ θ6 οὗὨ πο 86, Ῥασδη80 
1Π|οῖγ ἴογτοο δῃὰ ἰωβασϑησο πουἹὰ Ὀ6 Ιοδβὲ ὈΥ τῃ6 ἔθ Θ ΠΟΥ οὗὨ [ποῖ ; [ῸὉΓ, ταΐγαοὶθβ θεὶς 8 
ΒΘΏΒΙ0]6 ΒΌΒΡΟΠΒΙΟ ΟΥ̓ΆΘΟΒΙΓΟΙπιοηΐϊ οὗ --οὐἨ ἀουϊδιίοι ΕΤῸΠῚ ---- [6 ΘΒ ΔΡΠΒΠΘα σΟΙΓ856 ΟΥ 
ἴατβ οὔ παΐμγε, {ἢ ΠΟΥ ΜΟΤα τοροδίθα Οἡ ΟΥ̓́ΟΤΥ Οεςαβίοῃ 411 αἰ βι πο Οἢ 8 οὐἨ πδίυγαὶ δπὰ 
ΒΙΡΟΓΠδίΌΓΑΙ ἡγοῦ] υϑηΐβῃ, δπὰ νὸ βΒῃου]ὰ Ὀ6 δὲ 8 1088 ἴο Β88Υ, γι ἢ γΟΓῈ [ἢ 6 ΟΥΑΙ ΠΑΥῪ 
διὰ π ΒΊΟΝ [Π6 ΟΧΙΊΓΑΟΓΑΙΠΑΤῪ τ ουΐ8 οἵ Ῥγουϊάθηςθ. Μουθουεγ, Ὁ ᾽5 ργοθϑῦ]ο (πδὲ, 1 ὙΠ Ὺ 
ΟΤΟ οσοηξίησποά, [Π6γ νουἹὰ ὈῸ οὗ πο 86, Ὀεσδῖιθ6 ἔΠ086 ΡΟΓΒΟΠΒ 50 Γαίδ6 ἴο "6 σοηνποθα 
ΒΥ ἴ86 τοΐγβο 168 τοοογάοα ἰη ἴ[Β6 Νονν Τοδίδιηθπι νου] ηοΐ ὃ6 οοην]ησοα ὈΥ͂ ΔΗΥ͂ ΘΝ ΟΠ6Β: 
ἴοΥ ἰδ ἰβ ποῖ ἴοπι ψγϑηῖῦ οὗ ονίάθηςο, δι ἔγοτὰ ννϑηῦ οὗἉἨ ΒΟΟΣ, δηα ουν οὗ ρῥϑβδϑίοη δηὰ 
Ῥγο)πάϊοο, [μδὺ ΔΩ πιδιι τοὐδοὶβ ἴῃ 6 ταΐγϑο 68 τοϊβέοα ἰη ἴῃς ΒΟΥ ΠΓΟΒ ; πὰ [ἢ Βάπιὸ ψδηῖ 
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τοΐγϑ 0168 τηθηομποα ὈΥ βοπιθ οὗ {π6 δποϊθηὺ (τ ϑίΐδηβ, ΤΉΘΥ σδῃ [ΑΥ̓͂ 
οἷἰαπα ἴο ποπ6 οὗ {86 ῥγοοίβ ὈΥ ψΠ]ΟὮ {86 ταΐῖγαοὶθβ οὗἨ “6808 δηα ἢ 18 
ΔΡΟΒΙ]6Β ἅγθ ββίβ 86 ; απὰ [Π6 ταῖγϑ 68 δαίά ὕο ἢδνθ (8 Κθὴ ρἶδοο 

᾿ἴὴ τιοάθγῃ {ἰπη68 816, 1 ῬΟΒΒ1016, 80}}} τηοσθ ἀδϑεςαία οὗ εν άθπος. 
Βοβι4θβ ἃ}} {86 τιδῦκβ οὗ δυϊάθηδθ ἀῦουθ τῃθη Π!οηθα, ὈΥ ὙΠΊοι [86 8η- 
οἷἰοπὺ ταν β ἀτο οοηδαϊρα, [μ6Ὺ πᾶν βίδιηϑ ρϑοῦ αν ἴο ὑμϑηλβοῖνθβ, ὈΥ͂ 
ν ΠΙΟἢ {Π 611 ΓΘ ὈΙΠΠΥ 18 αὐΐογὶν ἀοβίσου θα. 

Τ,οἱ 8 ΠΟῪ ΔΡΡΙΥ͂ {86 ρῥγϑοθαϊηρ ἰθ8[8 0 [86 Ῥυ]ηοῖραὶ τα ]ΓᾺ 0168 88- 
οὐ θεᾷ ἰο ρασδπηβ δῃὰ ἰο ἐμ Βιοπιϊβῃ οἰυτοῖ, τ οὶ Βανα Ὀ66 πα Ὀτουριῖ 
ογγαγᾷ Ὀγ [6 ορροβϑιβ οὗ τοναϊδίϊοη, τι {Π6 ἱπβιϊοιβ θαῦ ἔγα 1688 
ἀοδίρῃ οὗ ᾿ηνα!αδίίπρ {Ππ6 ογρα Ὀ]}γ οὐὗἨἁ {π6 (ἀοβρβϑὶ ταΐγαοϊθθ ΤΠ 
ομοῖ ργούθπαθσβ ἴο "1 γ80168 διιοηρ [ἢ6 δηοϊθηῦ ὨθαίμΘΩΒ 6 τα Ατὶβ- 
648, Ῥγίμαροταβθ, ΑἸθχϑηάον οὗ Ῥοῃίυδβ, Υ' δϑραϑίδῃ, δηᾶ Αροϊ]οῃῖιβ 
Τγδηθυϑ: δηᾷ 1 νγχ8 Θχδηλη6 ({.6 Τη]Γ86168 ΔΒοΥ 64 (0 {ΠΠ6 1, 6. 8}18}} 
βηᾷ {μαῦ ΠΟΥ στ τα δἰμον {γἸΠ]ηρ οὐ ἀρβυγά, ἀπά στοῦ στουρμῦ ποῖ 
ἴο Ῥτοιαοΐθ {6 Ββοποὺγ οὗ αοα δηᾶὰ {π6 ροοά οὗ τρδηκὶπα : πα {πα 
{Π688. ΤΆ 6168 ὑγουθ ποιῖμασ ἀδβισποᾶ ἴο οΘομῆττα ΔηΥ αδοία] ἀοοίχίπο, 
ΠΟΥ ἴο τϑίοστω ταϑῃκὶπα ἔγοιη βυροσβίϊ οι δα νἱοθ, ὑυΐ ἴο σαὶπ σερὰ- 
ἰλίοι ἢ {86 ναϊραγ, δηα ἰο βέγικθ τλθῃ [ἢ βίο ἸΒῃ πη. 

[..1 Ἡοτγοἀοίαβ το]αύθβ, ἐμαὺ 6 λεαγά 8 βίοτυ ἰο]4 δἱ ῬσΧοοοῃποβαβ, 
ἐμαὶ Αγἰβίθαβ 416 μογα, θυΐ {μπαὺ 15 ὈΟΑΥ σοου]ᾷ πού Ὀ6 ουπα ἴον 

οἵ δβἰποουγ, [π6 8812 6 Ῥδββίοηϑ δηἃ Ῥγοϊπϊσθθ, σοῦ Ἱὰ τῆλ ὮΐτῚ Τοβὶδὶ ΔΠΥ͂ ὑτοοῖ, ΔΗΥ 
τηΐγβ οἶα μδίονοσ, [Γ,ΑΒΏΥ, ἃ ρογροῖα 8] ροῦν οὗ ννογκίηρ οὗἁ τιΐγϑοὶοβ νουἹὰ ἴῃ 811 δρδβ γῖνθ 
οοοδϑίοῃ ἴο ΘΟ ΠΑ] τα ροβίτισθβ, ψν ἰϊο Ὁ ψουἹὰ χοδοϊη διὰ σον σα δ] [πὸ δοιι]οαὰ αν 
Δηὰ σοηῃδηϊαιίοηβ οὗ Ῥτγονίάθηοθ. ΕὙΘΑΌΘΗΣ Ταγ 6198 νοῦ] Ὀ6 Τμβουραϊ ἴο Ῥτοοθθα τηοΓῸ 
ἤτοτῃ βοὴ ἀσίοος ἰπ πδίτσο ἔπ δῃ ἤγοτα [6 δυο αν Ἰη ογροβιτἴοη οὗ {86 ΤΟΥ ; δπᾶ τθη 
ποῦ! Ὀθοομηθ δίμοἶβίβ ὈΥ̓͂ ἸΠ68Π8 οὗ [Π6 1, ΓΑΙΠ ΘΓ ἤδη ΟΠ τ βιϊδηδ. ΤῈ6 ΤΟΡῚ68 ΠΟΓΘ ὈΓΙΘΗ͂Υ 
ποιίοοα τὸ πιο ΠΥ ἀϊδουδβθοὰ Ὁ Βρ. Νονίοῃ, οσκϑ, νο]. υἱ. ὑρ. 198---208., δπὰ 
ὉΥ͂ γ΄, Φοπκίη ἴῃ Ηἷ8. ΕΟΘΒΟΏΔΌ]Θ 688 οὔ [86 ΟἸ τ ϑδη ΗδΙ ίοη, νο]. 11, ρρ. 484---494. 

λ ΤῊΝ χιοβὶ ἀἰβερ  Β6 ἃ τιΐγας]65, ΠΟ Ὦἢ ΔΓΘ ογοάϊτοα ὈΥ [86 ομυτοῦ οὗ Εοχηο, τὸ ἴῃ Οδ60 
αἰὐγθαϊοὰ ἴο Ισηδιυ8 Τογοῖδ, [Π6 ἔουποΣ οὗἨ [16 ΟΥ̓ΔΟΓ οὗὨ «6818, ἀπὰ ἐο ΕὙΔΏς 8 ΣΧ ΑΥΙΘΓ, 
ΟὨΘ οὗ κιἷδ οαγίἰοδὲ διβδοοϊδίοα, ὙΠῸ ννὰ8 δυγηδηγχοὰ {πΠ6 ΑΡοβιὶϊα οὗ [86 Ιηἀΐϊοβ. ΝΟΣ οὗ 
[686 τχρῃ, ἀπσίηρ ὑποῖγν [1γ68, οἸαἰπηοὰ [Π6 ΡοΟνΤΟΣ οὗὁἩ τοῦ Κίηρ; Πιῖγαο1]68. ΣΧ δυο, ἱπάροά, ἰπ ἢεἷ8 
ΠΟΥΓΟΒΡΟηἄθηςθ ὙΠ 18 ἐγ 8 ἀυγίηρ, ὮΪΒ τη 58ἰοη, ποῦ ΟἸΪΥ͂ τηδθ ΠΟῸ τηθηςοη οὗὨ ΤαΐΓΒΟ]68, 
πὲ ΘΧΡΙΘΒΒΙΥ α 180] Αἰ πιοα 4}1 Βα Ροστιδίτγαὶ δδϑἰβίδηοθ. ἘΠ Ρδάθηοίγα, ἃ Φοδβυϊδ δηὰ σοηίθηι- 
,ΌΟΥΔΙΥ͂ {1 ΤΟγο]4, πῃ ἴ8ὸ οαγ] οεὶ δοοοιπης οὗἁ ἰθ 116, οοηΐεδδβοα ἴδαξ Τογοΐα μα ποῖ 
ἩΤΟΌΡὮΩΣ ΒΗΥ͂ Τ]ΓΔΟ]68, δηὰ δηιοὶραίοα (86 ΟὈ]ΘΟΌΟη8 ἩΙοἢ ταὶρς δ6 πτροὰ ΠΌτα {118 
οἰγουτηβίβηοο διαὶ ῃμδὺ ἢ 18 οἸαἰ 8 ἴο βδι ηιδΐρ ; ὃ δοη γοαγβ Δ ουσαγάβ, ἤθη 1Ογο 18 8 
σϑποηϊβαίϊοη ὙγᾺ8 ἴῃ δρί διίοη, μ6 χοιγδοῖθα [ἢ}8 δοκπον]οάρτηθδηϊ, δπα τηοη!οποα 8 Ὑδυ ον 
οὗ τηΐγϑο 165 τ Πο ἢ 6 δαϊά πα Ὀδοὴ στουρθῦ ΟΥ̓ δἰ, Ὑἢ6 ἰΠΒΙ ΠΟΟΥΠῪ δπὰ ἔγαυα οὗἉ «18 
δίδίθιηθηϊ ἈΓῸ Βαυ ΓΟ Υ ὀχροβοᾶ Ὀγ ΒΑγ]6, ἴῃ 8 ΤΟ ΟΠΑΥΥ, ατῖ. δογοῖα, ποῖ (.Ν.) ὙΤΠῸ 
ΘΑ }168ὲ ᾿ς οὗὁἨἁ ΧΑΥΘΓ 8 ποῖ μι 5μ64 τιη0}} ἀρουΐ γυγίψ γϑδτβ αὐίενγ ᾿ἷδ ἀβδιἢ ; δπὰ 1 18 
ἴο Ὀ6 οὐδοσνυϑά, (δῦ, οὗὁἨὁ [06 ΠΌΙΩΘΓΟΙ8 Ὠλέγαο 168 ἩΏΪΟΝ ἀγα βρβοσί υθα ἴο Εἶτα, [ἢ6 δβεϑῆβ οὗ 
δοίίοη ἷ5 ἸαἸὰ δ ἃ στοϑὶ ἀἰβίβηοο ἔγοσῃ ἴῃ 6 σΟΌΠΓΥ ὙΒΟΓΟ [ΠΟΥ Οσο ἤσθι τεροσγίϑα ; Ὀοϊπα 
διρροδεά ἴο ἢν ὈΘΘΠ ροχίοσιηδα ἴῃ ΟὨΐπα δπὰ Ψ98ρδ8ῃ, Ραϊ τοροσίϑα δηὰ υοϊϊονθὰ οὔΪν ἷπ 
Εστορθ, ὮΘΓο [Π6 ῬΘΙΒΟῺΒ 0 βοτὰ ΠΟΥ νγ γ6 Ῥσοροβοᾶ (Ὀδίηρ, ἀπδυοϊ ἀΔΌ}]Υ ἀορσχίνοα οὗ 
4}1 ορρογίπηϊεἶθ8 οὗ Ἔχδσηϊηΐπρ ἔμοτλ δηὰ δδοοσίδιηΐπρ {π6 ΤᾺ} ΤΟΥ ᾿ἰδΌϊς ἴο Ὀ6 ἱπιροδοά 
ὍΡΟΙ ΟΥ̓ 1086 ψ]086 ῥγίνϑίο ἰηνογοϑίθ γα σο σοηηροίοα ἢ [6 ργορδρδίίοῃ οὔ δὰ ἱτροβ- 
ἴυγο. Οη [πὸ Τηΐγδο}68 δβοσὶ θα ἰο Τογοΐα δηᾶ Χανίὶοσ, 866 ΒΡ. Ποῦ ͵45᾽8 Οττοσίο, ὈΡ. 
θ4---78. πῃ τῃ6 ΟἸ γβίίδη ΟΌΒΟΥΤΟΥ ΤῸ 1817 (γο]. χυΐϊ. ὑρ. 782----790.) [ΒΥ δ.ὸ 50Π|6 
ΘΧΟΘΙ]οης βίγ οἴ ΓΟ ΟἹ ἃ ῬΟρ ἰδὲ τηΐγδοὶθ, ργοϊθηαοά ἴο παν Ὀθοπ Ὑσγοῦσῆϊ οἡ ομο ἮΝ ἰἰτοὰ 
ὙΥΜΪ 6 δἱ ὅς. ὙΥ πιο 611. Ιῃ τὸ Βυ δ ΟΥἰτὶς ἴοσ 1828 (νο]. χίχ. Ν. 8, ὑη. 48--- 
δ7.} 1ῃ6 ΓΟΒΘΥ Μ}}} πα βοιὴθ δουῖθ το ΓΒ οἡ ἃ ρχοϊοηοὰ τηΐτϑο]ο, βαϊά ἴο να Ὀθθη 
ἩΤΟΌΡὮΣ ΟΠ. 8η ΕΠ ρ] 15} πη, πθϑν ΟΒοἰτηβίοσγά, ἰῃ δρος, ὈῪ Ῥγίηοθ Αἰαχδηάθῦ Ηομθη]ΟἢΘ 
τοι ϊης; δ Βδιθογω, ἱἰπ Ογπιαπψ. Απᾶ ἢ Ὦτγ. Βτγονπ Ἰ)εΐθηςο οὗ Βονθαϊοὰ Βοχζίοι 
(ρΡ. 205---212.}, [86 τοδάου νν1}} ἥπηἃὰ δῆ Ὄχροβυγο δπὰ σοδιϊδιίοη οἵ (Π6 τηΐγϑοΐθβ ὑρσχγοϊθπ θὰ 
ἴο ὈΘ τοῦ Ὁ. ἴῃ ΒΟΙΥ οοδὲ οὗἩ ἸΤτόνοϑδ, ἰη 1844. 

3. Μδοκι ἢ Ττυἢ οὗὨἩ [180 ο8ρ6] Η]ΒΙΟΓΥ, ΡΡ. 86] ---878. 
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ΒΟΥΘΏ ΥὙΟΔΒ; ἐπα, δἴϊοσσαγάθ, 6 Δρρθαγο δηᾶ τηδᾶθ σοσβοβ, απ 
(ἤθη ἀἀἰθαρροαγθᾶ ; δηὰ ῃδὺ ἴζχθα Ὠυμάγοα Δηα ἔοσγυ γϑᾶσθ δου {118 
[6 "γα 8 βθϑὴ εὖ Μαοίαροπίυτω, ψῃθγ ἢ6 ογθοίθα δὴ 8118 10 Αρο]]ο, 
ϑηα ἃ βίαϊιιθ ΤῸ ἢ π]86]  οἷοβα Ὦγ 1, 161Π1ρ ἔθ ἐπαὶ ἢ6 μα ομοθθ 
ὕδθι [Π6 ΟΥΟῪ ΜΈΝ δοσοταριηϊθα Α ρ0}]0 ἰηΐο ΠΑ ]Ὺ ; δήϊον σῇ 0} ἢ6 
ΥΔΏΙΒΠΘα ἀσαῖῃ. ΤΠ6 ργοίθπαθα γοβυγγοοίοη οἵ [818 ταδὴ ὅγχἅὴαλβ οογὰ- 
Ραγρᾶ Ὀγ (ἰεἴβιι8 ψτἢ {Ππαὶ οὗἩ «“68ὺ8 ΟΠ γῖβῦ; Ὀυΐ ον δοβυγὰ 18 10 ἰο 
ΘΟΙΏΡΆΓΘ ἃ ΒίοΥΥ, Ν ΠΙΟἢ Πὰ8. ΘΥΘΙῪ τρδγκ οὗ δοίίου, τι {Π6 δοοουῃίϑ 
οὗ ΟἸ γι Β γαβυσγθούοη  Εὸγ, ἢ {86 Ετβῦ ρἷδοθ, ΗἩογοἀοΐυβ, ψ 80 "γδὲ 
ΤΩΘὨΓΙΟΠΒ ἴῦ, Ια πού ψυγιίθ Ὁ}1 ζῶασ λωπάγο ἀπά ἐθῆ ὙΘΔΥΒ ΔοΥ ἴἴ; 
ΒΘΟΟΠΪΥ, μ6 σΊΥΘΒ 10 ΟὨΪΥ͂ ΟἹ ὨΘΆΓΒΑΥ͂ ; δηά, ἸΔΒΕ}γ, 10 18. δὴ 1416 (416, 
ἴο ὙὨϊοἢ ΠΟ τρδῃ οὗἨ 86 η86 δὴ δἵγα [{Π6 ᾿οαδὺ ογϑαϊῇ: 1ὑ Ὀοϊησ τὰ - 
ῬΟΒΒ101]6 {μαῦ Δὴγ Μεαοίαρομπίίηο, ἐθθη ᾿ἰνῖηρ, οομἰαά ἸΚΏΟΥ͂ ἃ τῆλ ὙΠΟ 
μδα Ὀδθὴ ἀθδα ὨΘΑΥΪΥ Κ0Ὲ7 σομἐιιγίο8 Ὀδίοτο. 

[11.1 ΟΟΟΌΓΓΘΠμΟΘΒ. ΘαΌ ΔΙ Υ οσχίγαναρϑηῦ 88 {Π686 ΔΓ τοϊαίθα οἔ Ῥγ- 
{παρόγαϑ, 88 ὑμαῦ Π6 ἔογοίο]α ἴο βοὴ ββῃϑσιηθῃ {Π6 δχδοῖ πυσθογ οὗ 
β8ὴ νυ ι ἢ (ΠΑΥ δα σαυσμῖ, δηα μανηρσ ραϊὰ ἔποῖ ΓῸΣ ποτὰ, οοπι- 
τηδηαἀοὰ [ῃ6 τ ἴο γοΐυγῃ ὑπο δἰϊνα ἰοὸ {μ6 8684.3: ἰδὲ δα ἀσίδιηςά 
{π6 βανῆαρα ϑδυμδῃ ὈΘΆΓ, πα μανϊηρ [δα 10 ψὶ ΤηΔ1Ζ6 86] ΔΟΟΓΉΒ, 
σοι 6 ]]6α 10 ΟΥ̓ δῃ οαὔδι πῸ ἸοησΘ [0 τουοῇ ΔῊΥ ᾿ἰνίησ (ϊηρ ; [Βα ὈῪ 
Ἡ ΠΙΒροσηρ ἴῃ {Π6 ΘῈΣ οὗ δὴ οχ ψῃ ἢ γ88 οδίϊπρ ρΥΘΘῺ Ὀ6ΔΏΒ δ 
᾿Γαγοηΐαμι, μ6 ποῖ ΟὨΪ οδυβοα {π6 ᾿οδβϑί ἴο σϑίγαιῃ ἔσομαι ἔπϑιῃ, Ὀυΐ 
{παᾶΐ {πὸ Ἰαύίου πόνον δέον ἰδϑίθα {που ὃ: δηά {δαὶ 6 βδϑῃονρᾶ ἴο {ῃ6 
ΘΟ δὴ ΡΠ] ΟΒΟΡ Υ, ΔΌατβ, 818 σοϊάθῃ {μι σἢ, (6 Πρ ϊτὰ δ6 πιδᾶ 
οοΙὴ6 ἀον ἴσοτῃ μοᾶνθη, δηά δϑϑυπθα ἃ Ὠυγηλη [ΌττΩ, ἔῸΓ ἐπ 6 ῬΌΓΡΟΒΟ 
οὔ σοπιθάγίηρ δηὰ Ὀθηοβίηρ ἰδ6 σοπα! 0 οὗὨ τρδηκὶ πᾶ. ᾽σαι] ὁχ- 
ὈΥΔΟΓΟΙΠΑΤΥ ἈΠπΙηρΒ ἀγα στοἰαίθα οὗἩ Ῥυ ΠαρσΌΓΑΒ ὈΥ δἷ8 Ὀϊορταρῆογ Ῥοσγ- 
ΡὮΥΓΤΥ ; ὙΠ0, 88 γ06}1} δβ δι ]}]οἶυ5, Δβίσταβ, {παὶ μ6 οΘοτητπηϊοαίοα 
{πΠ6 ΡΟΎΟΥ οὗἩ ψογκίπρ ταῖγο] 68 ἰὼ οἰθοσθΊ ΟἹ [Π686 Δϑβογυίοῃϑ 76 
ΤΟΙΔΥΚ, 1. ὙΠαΐ ῬΟΓΡΏΥΤΥ δηα ΙδιὈ] Ομ 8 (νγιο σοταρ!] θα {Ποῖν ᾿ἴν88 
οὗ [πΠ6 γΒ1]ΟΒΟΡΠΟΥ οπῖν βοπιοίλίηφ πιοτὸ ἐδαπ εἰσλὲ ἀμπάγεα ψϑαγ8 
ΑΡ̓ΤΕᾺΒ Ἐ18 ἀραί}) στοίθ δὖ ἃ ὑπ μοπ [86 Τηΐγ80168 οὗὁὨἨ [Π6 (ὐοΒρ6] 
γγογα Κπόν {πγουρσμουῦ {16 Βοιηδῃ ΘΙΏΡΙΓΘ, Δ Πα ΘΥΘ ΘΥΘΙῪ ὙΠΘΓΙΘ 
ΔρΡΘδ]βα ἴο 48 {86 ῥχγοοίβ οὗ {μ6 ΟΠ γιβδῃ ῥα τον : --- 2. Τα ἰῃοΒ6 
δα ποσβ ἐποιηβοῖνοδ ψγοίθ ἴῃ (ῃ6 ΟΠ ΓΟΥΟΙΒΥ͂ θούνθθη {π6 (Οὐδ μ 1168 
δα ΟὨγβιδηβ ; -- 8, Τα (Π6Ὶν ῥυϊμοῖραὶ ἀδβίρῃ 1π ΡῈ ΒΒϊηρ {Π6ῚΡ 
ΤΩΘΙΏΟΙΤΒ οὐ ῬυΓΠαρόταβ γγχα8 ὑὸ ἀιβογθαϊ {86 ΟἸγΙδδῃ ταϊγϑοὶθβ, ὈΥ͂ 
Ρἰδείηρ ταΐγϑοὶθβ, θη 8] ΟΥ στϑδίοσ, 88 [860 ἱπιδσὶ πο, ἴῃ ΟρρΟΒΙ Οη ἴο 
ἴμθη. [0 οσδημοί, ὑμογθίοσθ, οχοὶΐλα αϑίοηιβῃπιθηΐ 1, 8116 ὑπο Ὺ Πδα 
{118 ὁμα ἴῃ νἱθν, [Π6Υ τωδάθ (86 σοι ρθη 88 οἴοβθ ἃ8 {μ6ὺ σου], 
αηα οπαἀθανουγοά ἰοὸ σῖγα {Π6 ῥγϑίδσθποθ ἴο {ποὶν ΠΘΓῸ; --- 4. 1, ΑΒί]ν, 
16 ρον οὐὗἩἨ ψογκίηρ᾽ ταΐγ80168, ργοίθηθα ἴο 6 ἱπηραγίοα Ὀγ Ῥυίδα- 
θοΓΑΒ, οοΟηβιβίοα ΟὨ]Υ ἴῃ (Π6 Βθογϑίβ οὐ τῃαρὶο δπα Ἱποδηΐδίοη. 

[1.7 Ιἢ ογᾶθσ [0 βΒῇονγ ΠΟΥ͂ ΘΑΒΥ ἰύ 18 [ὉΓ ουπηϊηρ' πα ᾿ηρυάθηοθ 
ἴο ἸΠ]ΡΟΒ56 Οἢ ἴδ6 οΥΘα ΠΥ οὗὁἨὨἁ Ὀαγθατῖδηβ, Μυ. Ἠσμης ᾿πίἰγοάμποθβ {Ππ6 
ΒΙίΟΥΥ οὗ ΑἸδχαπᾶδν οἵ Ῥομπίῃϑ, δὴ ἰπἰθγρσοίοσ οὗ βου ϊδρῖι8 ἀπά ἃ 

1 Ἡετοάοί, 110. ἱν. ος. 14, 1. νοΐ. ἱ, ῬΡ. 354, 25. εἀϊξ. ΟΧχου, ΒΡ. ἴζϑηρ, δὲ [86 Βου]θ 
Ιδοΐασγεβ, νοὶ]. 11}, Ὁ. 188. [0110 οἀϊέ, ᾿ 

2. ἸΑΠΒ]ἰςομπι8᾽ 8 1.6 οἵ Ῥγίβαρογαδ, ἰγαπαϊαίθα Ὦγ Μγ. Ταυΐοσ, ομδρ. Ὑἱ]]. ῥ. 23. 
5. ἸΌΙᾺ, ομδρ. χὶδὶ, ΡΡ. 40, 41. 4 [ὐϊὰ. οἢδρ. χίχ. ρρῃ. 67, 68. 
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ζοτ ηοίθ!]οσ, ἀμ ΘΟ ραγοΒ {818 υρν]οΓ ἴο [86 δροβίϊο Ῥαυϊ. Α]οχ- 
δηάογ, βοσονοσ, ἢσγβὺ ρυϑοῦβοα Π18 Ἰτηροβιύοηβ, ποῦ διπμοηρ' [ἢ6 Ῥ}110- 
ΒΟΡΒοσΒ οὗ Δίμϑηβ, θυῦ δπιοηρ [86 τας δηα Ἰρπογδηῦ ῬΑΡὨ]ρΟΠΙ8Π8 ; 
ψ 8116 Ῥ8ὺ] ργϑδομϑᾷ αἱ (ὐουϊηί, αὐ Βοτηθ, δπα αὖ Αἰμθηβ, θοίοσα {868 
ϑύοιοβ δῃά ΕρΙ συσθδηβ, δπά ον Ὀοΐογο [86 ΑΥΘΟρΡαρῸΒ, (86 τηοβὺ γο- 
ΠΘΙΆ]6 Ἰυἀ᾽ιολίαγα ἴῃ ατθθοθ. ΕἼγΒοσ, ΑἸοχδηάον οαπαοα 8 1πι- 
Ροβιοη8 ὁπ {86 δβίβ! βῃθα δ ρογβιϊοπθ; Ὑ 116 [Π6 Αγροδβέίθ, Ὁγ 
Ῥτοραραύϊηρ, ἃ ΠΟΥ το] σίοι, δμσουηίογοα {86 ᾿γο) 4160 68 δηα ἱπουχτοά 
106 Βεαίϊτοά οὗ [16 μοαίμῃθηβ.υ ΑἸδχαμηᾶδσ οηγίολεα Ὠϊτηβ6] ἢ, 8116 [86 
Αροβίῖϊα (Ὁ 18. νψ6}} Κπονγ) Ἰαυουγοά τιδὰ δ18 μαπμᾶθ [ῸΓ 18. οὐ 
ΒΌΡΡροτί, 1μἀβϑγ, Ῥϑὺ] πσουρῦ Ἀ18 τῖγ8 0168, δῃα ργεαοΐεά ΟἸὐγιβέ 
ογμοϊεαά, Ὀοΐογα [86 δῃθηλϊ68 οὗ [π6 (ἀοβροὶ, νΟΥῪ τδΩΥ οὗ συ βοῖὰ ΓΘ 
Τ6ῃ οὗἁ Ἰοαγηΐηρ; ΜἈᾺ16 ἴμ6 Ῥοπίϊδῃ ἤυροοῦ Ἔχ ιυοα Ὠ18 ΟΠΘΥΒ 
οἠἷγ "δίογο {ποϑα 80 ἡγοσα ὑπογουρῇ 6] 1 νυ 8 ἴῃ {16 ῬΟΡΌΪΔΙ βυβίθμι; 
δηα [18 ποούασηα! ΠΥ βίου 68 Ὑγ6γ6 αἰγᾶγ8 Ἰπτοἀυορα τ} πὶ ασαππὲ 
ἰο αἰμοϊβίβ, Ὁ γιβίδηβ, δπα ΕἸΡΙοΌγΘδῃΒ; ποηθ οὗἩ ψβοτὰ οὐ] πᾶνθ 
θδθη ργθβοηῦ δὖ πολ ψιϊμουΐ οχροβίηρ {Ποιηβοῖνοθ ἰο οογίδιη ἀδηροΥ. ὦ 

[᾿ν.] Βυὺῦ {86 ῥγίποῖραὶ ἰῃβίδποθ ποίϊοοά ὃν Μγ. Ηυμμβ πὰ ἢ18 
ΟΟΡΥ ἰβίθ, δῃά ψῖοἢ ἢ6 Δβίγτηβ (0 θα {Π6 "δῦ αὐξοβίθα 1ῃ 41} ῥγοίδῃθ 
ἰβίοσυ, 18 {παῦ οὐ {Π6 ταγδο]6 βαϊα ἴο ἤᾶγθ θθθὴ ρογίοστηθα Ὀγ {μ0 
ΘΙΏΡΘΙΟΥ Υ οβραβίδῃ αὖ ΑἸδχδαπασγία, ἴθ Εργρί, ἴῃ ουγίηρ ἃ ὈΠπα τηδῃ 
ὈΥ τηθϑῃβ οὗ ἢ]18 βρι 116, δῃα ἃ τῶδῃ 0 ν᾽ 88 ἰδπὴ6 1 [18 ἤδηα ὮΥ [86 
τοιοἢ οὗ δῖ8 ἔοο, Τὴδ ὑγδῃβδοῦοῃ 18 (μ8 τοἰαίθα Ὀγ Τδοιίαθβ: --- 
“0)ηε οὗ (Π6 δοτησωοι ρθορ]6 οὗ ΑἸ]οχαπάσγια, Κηοόσγῃ το Ὀ6 ἀἸΒοΔΕβθα ἴῃ 
Ὧ18 ουθβ, ΕΥ̓͂ ἴπ6 Δατηοηιοη οὔ ἴδ ροα ϑὅδσδρὶβ, πόπὶ ὑμαὺ ΒαροΓβιὶ- 
(Ἰοὰθ πϑίϊοῃ ΜψΟσΒΡ ἀῦονθ 411 οἴποσ ροῦβ, ργοβίγαίθα Ὠϊπ)86 1 Ὀοίογα 
[6 ΘΙΊΡΟΙΟΥ, ΘΑΥΠΘΒΌΥ ἱπρ] οσπρ' ἔγοπὶ ᾿ἰπὶ ἃ ΓΟΙΊΘΑΥ͂ [ῸΣ 18 ὈΠΙΠάΏ6Β8, 
84 ἰηϊγοδίϊηρ ἰμαῦ ἢ6 που] ἀοῖστι 0 δποϊηὶ τ ἢ 818 βρι 16 18 
Ομ ΘΟΚΚΒ δηα [ἢ6 Ὀ4118 οὗ δὶβ θογθβ. Απμοίμου, αἰβοαβοα ἴῃ 18 μβαπά, τὸ- 
ᾳυθϑίοα, ὈγΥ {86 δαμπλομι οι οὗὁἨ [86 βαΐῶθ ροᾶ, {μαῦ πθ τηϊρμὺ θῸ 
τΤουομοα Ὀγ {δπ6 ἴοοί οὗ {Π6 ΘΙ ροσοσ. Ὑοδρδβιδῃ αὖ πγε ἀουι θα δπὰ 
ἀεθρίβοα {πεὶν Δρρ]ϊοδίίοη ; δβοσνγαγάβ, βθα {Π6Ὺ ΟΠ παφα [0 ὈγρΘ 
{86}. ρου οη8, 6 Βομπλοῦϊ 68 Δρροαγϑὰ ἴο ἀγοδα {86 ᾿τωρυϊδίϊοη οὗ γὰ- 
ΠΥ ; δη4 αὖ ΟΥΒΟΣ {1π168, ΟΥ̓ (μ6 δαγηοβὺ βυρρ]οδίϊοη οὗ {Π6 ρα οηί8, 
8η4 {π6 Ρογβυδβίοη οὗ 18 δαϊθγογβ, ἴο Ὀ6 ἱπάπορα ἴο ΠΟΡΟ ἔου βυιοοθβϑ. 
Αὖὐ Ἰοηρτῃ μ6 Θομμμδη6α 8ῃ Ἰπαῦτν 0 Ὀ6 τηδᾶθ ὈΥ̓͂ (86 ΡΒΥΒΙοΙΔηΒ, 
ὙΒΟΙΒΟΥ διιοἢ ἃ ὈΪπάποθβ δηα ἀοὈΙ 1 τσοσα νἱποὶδίθ Ὀγ Βυμηδῃ ]α. 
ΤΠ τοροσΐ οὗ {π6 Ῥῃυβιοῖαπβ οομίαιπθα νυ ουΒ ρῬοϊηΐβ; {μαὺ π᾿ {Π6 
0η6, [ῃ6 ΡΟΥΤΟΙ οὗ νἹβίοη 88 ποῦ ἀδβίγογϑα, μαΐ που]ὰ τοίαγῃ, 1 (86 
οὐβίδοϊθβ τ γα τοιηουϑα ; {μαὺ ἴπ {π6 οὐδοῦ, (μ6 ἀἸδβοαβθὰ 7οϊηΐϑ ταῖρῃΐ 
6 τοβίογα, 1 ἃ θα! ηρ ΡΟΥΘΙ ΜΈΓ ΔΡΡΙ16α ; {μαὺ 10 γγᾶϑ ρδυῃδρϑ 
ἈΡΥΊΘΟΔΌΪΟ ἰο ἴη6 σοαβ ἴο ἀο {μ18; (Πα {16 δι ροΟΥ τγ88 οἰθοίθα ὈΥῪ 
ἄϊν!πα δβϑιβίδησθ ; ἰαβύν, {παῦ (86 ογδαϊί οὗἨ {π6 βυισοθαθ ψουἹα 6 {π6 
Θλ ροσοσ δ, {Π6 γἹἀ]οὰ]6 οἵ {Π6 ἀϊδαρροϊηίταοηῦ σσου]α 181] Ὡροη {Π|6 ρᾶ- 
οηΐθΒ. Ὑ δϑραβίδῃ, θϑ]ονιηρ {μαῦὺ ΘΥΟΥΤΥ (πϊηρ τγα8 ἴῃ (μ6 μόνον οὗ 
86 ἑοσίμψῃθ, δηᾶ {πδὺ ποίμϊπηρ νγᾶ8 ΔΗΥ͂ ἸΟΏΡΟΥ Ἰπογ 10]6, τ }]δὺ (86 
τυ] πο γμοἢ βἰοοα ὈΥ Θαρ Ύ]νῪ ἀχροοίθα {πΠ6 δνθηύ, ΜῈ ἃ οουη- 
[ΟΠ8Π66 ΘΧΡΓΘΒΘΙΥΘ οὗ 10Υ, δχϑοιυϊθαὰ τι θμαΐ ἢ6 γνγὰβ ἀοβδισϑά ἴο ἄἀο. [πὸ- 

Σ Οδιηρῦ6}} οὐ ἴδιο Μίγδοϊςβ, ρασὶ ἰΐ. δεοῖ. 4. Ρη. 158-- 16]. 
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τα θ Ἰδαίου {π6 παπᾶ νγὰ8 σϑϑίογϑα ἰο 18 86, δηᾶ ᾿ἰσπέ σοίασηθᾶ ἰὸ ἐπθ 
ὈΙΠπά τδη. ἜΠ6Υ, 0 6Υ6 ᾿γοβοηΐ, γοἰδίθ Ὀοΐῃ {π686 ουγοθ, ουθῃ 
δὖῦ {18 ὑϊπ|6, ὙὙΏ6Ὼ ὕΠ6Γ6 18 ποίδιησ ἰο Ὀ6 ραϊποα Ὀγ [γιηρ.᾽} 
Βα ἢ ἰ8 {πΠ6 παγταίλνα οὗ {86 Πἰβίογϊδη, δηα μον {Π{{16 ἐπα χα τβο 68 

το Ια θα ὈΥ͂ μἰτὰ ἅτ δη  ]6ἃ ο οΥΘαΙ Ὀ1ΠΔΓῪ νν}}} Θαϑι]Υ ἀρρθαῦ ἔγομι {ἢ 6 
[Ο]]ονσίῃρ᾽ σομϑ ἀΘΓ 1088 : ---- 1. ϑαρροθβίηρ (8π6 ἔδού οὗὨἉ {818 Δρρ!οαοπ 
ἴο Υ εθραβίδῃ ἴο αν γϑδ ΠΥ ἰάθη ρα 6 88 Ἰδοϊίαϑ τοἰδίθθ, ἐμ6 ἀἰδείφη 
οὗ {θὰ τγαβ ὈοΓΝ ροϊἐέοαϊ δυιὰ ἱπέεγεπίοα : ἴῦ 88 ἴο σῖγα νεῖρμὶ ἴο 
[Π6 δυϊπογῖιγ οὗ Υ᾽ οβραβίδῃ, [86 ΣϑοΘ ΠΥ οἰθναίθα ἰο {μ6 Τῃσομο οὗ 
ἸτΡΟΥΙ4] Βοιηθ ὈΥ͂ [Π6 στοδὺ τηθ δηᾶ [Π6 δύων, δηὰ ἴο ᾿ἱπάυοο (86 
ΒοΠοΐ ταῦ 88. οἰθναίϊοη γχ88 ρργονϑᾶ ὈΥ̓ [89 ροάβ. Νοῦ βὸ {89 
ΤΑῖΓΆ 6168 οὗἩ ΟΠ γῖδὶ δπα {86 δροβίϊθβθ, τ μοι ΕΚ οχροβϑᾶὰ {παῖς ρχο- 
ΡΘΥ πα {μι  }ὶγ Ῥϑύβοῃβ ἴο τυΐῃ. 2. Τδοϊΐαϑ ἀἸὰ ποῦ νυσῖΐθ ἔγοπι ὀου αν 
Ἰπβρθούΐοη δηα Ῥϑύβοῃδὶ δχδπλϊπαίίοη οὗ ἴ8μ6 τηδπ ; Ὀαυΐ, ἐισεηέψ-δουολ 
ψοατϑ αἰογισαγάδ, πιτοῖα ἴσοσω ᾿θασβαυ, αὖ Εόπιθ, δὴ δοοουηΐ οὐ ἰγβη8- 
Δ Οη8 ὙΠΊΟΒ ᾿δα ἰδκθη μἷδοθ δ Α]δχαπάγ ἴῃ Εσγρί: οπ {ἢ 
ΘΟΠΕΓΑΓΥ͂, [6 παγτδίλνεϑ οὐ ἔῃ ΟΠ ΓΙ βία ΤΩΙΓΆ 0168 6 ΡΟ] ]8Π64 [ῃ 
{Π6 ΨΘΥῪ ΘΟ ἰΓ168, Δηα δ] πχοβὺ ᾿τ αἸδίθΥ αἰθον {Π6 ἰΐτηθ, θη {Π0 
ΤΑΊΤΘΟἾ68. ὨΔα δούμα! νυ ὈθΘη πτΟυρῦ, 8η4 ΘΠ ΤΩΒΔΗΥ ῬΘΥΒΟῺΒ Ὑ6ΓΘ 
᾿Ἰν]ηρ Ὑλὸ Πα τιίῃθββοα {μο. 38. Τβουρῃ ἸΤδοϊΐαβ τηθηϊοηβ (89 
ΤΆΪΓΔΟ]68 οὗἩ Ὑ᾽ αβρϑβίδῃ, ἢ6 4068 ποΐ βαὺ {μδ ΤΗΝ ΒΑῪ ἰῃ 61, ΟΥ 6υϑῇ Ὀ6- 
Ἰιενοᾶ {παὺ {Π6Υ στ γΘ ῬουΟΥπιθα : ΠΥ, 6 ὙΘΡΥ͂ Ρ͵ ΔΙ] ᾿ἱπδιυδίθβ 
{μαὺ ἢ αἸά ποὺ Ὀδ]ΐανο ἔπθῖὰ ἴο Ὀ6 τϑὰ]. 4. Τη6 ἀἴβθαβθβ γϑῦθ ποῦ 
ΔΌΒΟΙ ἴον ᾿ποῦγαὈ]6 ; {Π18 18. πηδηϊεϑὺ ἔσο {Π6 ἀθοϊδγαϊζοηβ οὗ [δ 
ῬΠγβιοδπβ, το ἰο]4 Ὑ᾽ αβραβίδῃ {παῖ {π6 βιρῃῃῇ οὗὨἨ [86 ὈΠ]Π πὰ τηϑῃ τοαϑ 
ποί ἐχέϊποί, ἀπὰ ἰπαὺ {π6 ἰδηθ τηδηβ ᾿οϊπίβ πιϊσλέ ὑϑοοόνοσ {μοῦ 
Βίγθηρίῃ ; δηᾶ βούνθθη Ὑβομλ, [Π 6 ΘΙΏΡΟΓΟΥΓ, δπα {μ6 ραϊπίβ, {86 
ὙγΠ0]6 Βθθῖηβ (0 πᾶγθ Ὀθθῃ δοποογίθα. Βαΐ {Π6 ΤᾺΪΓΆ0168 στουρηῦ ὈΥ͂ 
ΟἸγῖδὺ τ γα ροσίοιταθα οἡ ἀἰβθαβθβ δηᾷ ἴῃ οἴπιοὺ οα868 Ὑ ΒΟ ΠΟ υχαδῃ 
8.1} οου]ὰ τοίϊοσο. ὅ. 1,Δ51}γ, σοπβιθσ {π6 υυϊΐπθββοθ ΤῈ ΤηΪγΆ 0168 
οὗ Ὑ᾽ οβραβίδη σσοτο ποὺ (1Κ6 {86 Ο γι βίδη πλῖγαο 68) ρογίοσπηθα 1π [86 
ῬΤΈΒΘΩΟΘ οὗ δουΐίθ δπά ἱηνοίογαϊθ δανθύβαυῖθθ, 80 ΒΟΥ 1866 [Π 61 
τὶ (86 αἰτηοϑὶ τἱσουγ, δηα γἱο] ἀρ6α ἃ τοϊιποίαπῦ δοκποπ)θαρσιηοδηύ οὗ 
ΠΟ ΤΘΑΙΥ ; δαὺ {πΠ6 τιϊηθδϑοθ οὗ {ποθ 6Γ6 (Π6 [Ὁ] 8 δηᾶ 
βαξίθγευβ οὗ Ὑ δβραβίδη, δηὰ {Π6 ἱσπογαηῦ δια βυρογϑιουβ Α]6χ- 
ΔΠΟΓΊΔΗΒ, ὙΠῸ ὙΟΓΘ ὙΠΟ] ἀσνοίθα ἰο (86 νγουβὲρ οὗὁἨ ϑδγαριβ, δῃὰ ἰὸ 
ἢϊ8 Ἰηἰογοϑί. 

[ν.7 Τῇ Ἰαβὺ ἱπείδῃσθ οὐ ραρϑῃ ταῖγϑοῖθβ Ὑ ΒΙοἢ τγο 88}}4}} ποίϊοθ 15 
ἐμπαῦ οὐἨ ΑΡοΟΪ]οπῖιβ οἵ Τγαπα, 8 Ῥυίβαρόγθδῃ ῬἈΠΟΒΟΡΠ ΟΡ, ὙὙ0Ὸ Ὑ͵88 
Ὀοτπ δρουΐ τῃ6 ἔθ οὗ {86 ΟἸ σϊβίιδῃ θτα: ρυῦ ψῃοβα 11 τγὰβ ποὶ 
τ ὕδῃ {1}1 ριον ἐλανι α σοπέμγῳ αὔἴεον δὲβ ἀδαξἑ ὈΥ ῬὨΙοβίταϊαβ, τ μῸ 
ΤοοοΙ γα ἢ18 ΠΕΣ ΓΟ ΘΑΓΟῪ ΠΌΤ ΓΟροῦῖ, δπὰ ῬᾶγᾺΥ ἔοι [86 
Θοτητηθηὐδυῖο8 οὗ δμλ18, [86 Θοτηραπίου οὗ Δροϊοηῖαθ. [πὸ {}}18 
ὙΟΥΚ, 65] 468 ἃ πυταθ  . οΟὗἨ τηοῃδίσγοιβ, τ] ἀϊοα]ου8, δα 8.}} 7 ψοΒάο ΓΒ, 
ΡΙμ]οϑίγαϊαβ 88 τοϊδίθα τωϑηῦ ἐδῖηρθ τ ΙοΝ σΘβθη} Ὁ]6 {(Π6 τηΐγα 0168 οὗ 
“688, 88 ἐμαὶ Αροϊοηῖιβ ουγοά αἀἴβθαβθθ, οχρϑ]θᾶ ἀβθῃοηβ, σᾶνθ 

. Βισαῦ το 186 ]1πᾶ, ταϊβοά {π6 ἀδδά, δῃὰ ἰογοίοϊ ἃ πυγταθσοῦβ γϑιμδυκδῦθ 

Ἰ Τροΐϊαβ, Ηΐϑι. 116. ἦν. ς. 81. ὙΠῸ 8810 18 αἰδὸ τοϊδίοὰ ὉΥ βιαρίοηϊιβ ἴῃ Υ ἐδρβδίδη, 
5. 8.» ἯΠΟ 568 [86 Τηδὴ Ὑ85 ἴαηιο ἰπ ἀὲδ ες, ---- ποῖ ἴῃ μἷ8 λαπά, 88 Ἰδοίτι8 588. 
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δυθηΐβ, ΤῊ ὈΟΟΚ οὗ Ῥμι)οβίγαϊαβ τν88 οοταρ!]οα αὐ {16 τοαποβὺ οὗ {86 
ΘΙΏΡΓΕΒΒ 470]16 θοτληα, το Βαϊοα [86 ΟἸΥΙβ8Π8 : {Π6 Τουλλγκϑ, {πο γὸ- 
ἔογθ, ψ ΆΟ. ἤᾶνθ ΔΙΓΟΔΟΥ 66 η τηδ4θ οἡ {86 ὈΙΟρΡΤΆΡΏΘΙΒ οὗ Ῥυίμα- 
θΟΥΑΒ ΠΊΔΥῪ Ὀ6 Δρρ|ϊ6α ἴο ἔα. Τὸ ποῖ τὸ τᾶν δαά, ἐμαί ἀπε. 
Ἰοηϊὰβ γγὰβ συἹαϊουϊθα 48 8 ἱπμροϑίοῦ. ὈΥ {86 Βδϑίμθη ῬὨΙ]ΟΒΟΡΠΘῚ 
Τμποίδη, 80 τψτοῦθ ΘΕ Υ γοαγβ Ὀοίογο ῬμΠοδίγαΐυβ, δηα {παὺ ΠῸ 186 
88 τη 46. ΟὗὨἨ 8 ργϑίβῃη θα τηΐγϑοῖ8β ἔοσ ἴμ6 ἀἰβραγασειηθπὺ οὗ ΟἸγῖδ- 
ἰδηϊέν ὑπ0}] [Πη6 οΘομμγηοποοιλθηῦ οἵ {πὸ ἔουτίν ὀοηΐαγυ ; ἤθη Η]Θτοοο8, 
Θονοσθοῦ οὗ ΒιΙγπῖα, ἃ τηδη οἵ ̓ δαγηϊηρ,, ἃπα ἃ ὈΥΪΠΟΙ͂ρΑΙ ᾿πβυραϊοσ οἵ 
1Π6 ραγβεουθίοι πρᾶον Ιοο]θβίδῃ, οοποοινϑα {Π6 ἀθβιρῃ οὗ βῃονίηρ 
{86 ΘΠ οὗ [6 ταϊγαοὶθβ οὐ Ὁ γῖϑὲ δ ὑγοοίβ οἵ ἃ αἰ νίμ6 ταϊββίομ, ὈΥῪ 
ΟΡΡοβίηρ ἴο ἰβϑῆλ οἴ ῦ Ῥϑυξουσωδηοθβ δα ῦΔ}}Υ θαγοπα [Π6 τϑϑοῦ οὗ 
Βυϊηλη ΡΟΎΟΥΒ, δια, 48 6 Ἡ1Βη6α 1Ὁ ἰο Ὀ6 Ὀοἰϊονοθα, Θαυδ]]γΥ ν16}} 
δα ποημοαίοα, ἨἩογοοΐθβ, μόούγονθῦ, αἸἃ πού αἰζοιαρί οἰ ῸΥ ἰο 68]] ἰπ 
φυσδίίοη {π6 σΘΠ]6Π 688 οὗὨ {Π|6 ὈΟΟΚΒ οὗ {π6ὸ Νὸυν ΤΙ δδβίδιηβηϊ, οὐ ἴῸ 
θην ὑμαύ πλγαο]65 τοῦ ττουσῃῦ ὈΥ «6808 ΟἸγϊβὺ; δῃηα [18 ᾿ΌΥΚ, 
ὙΠῸ ἢ 88 Τοαηἀοα οη {(ἢὯ6 παγγαίινο οὗ Ῥμ:]οβίγδίαβ, γγ88 δηβιγ γα δὖ 
{π6 ἴπ6 ΌὈΥ ΕἸΒΘΌϊ8, ἴῃ ἃ ἰγασὺ {πα 18 511}} οχίμηί. 

[ν1. Τὴ παχύ ἱπβίαποθ ργοάυοθα ὈὉγῪ Μγ. Ησπλθ 18 [86 ταῖγ80}6 
ΡΓοίθῃἀβα ἴο μαγα θθθα πγουρῃΐ αὐ ϑαγαρόββα, δηα τη θη] οηθα ὈΥ ἐδ 
οΔΓάἴη)4] θὲ Βοίζ. 8 πογάβ, 110 ΓΆΠ]Ὺ ἰγδηβ]αἰθα, ἀγα, ---- “ 1η {δαὶ 
ΟΠΌΓΟΙ (ΠΥ Βῃονγαα τὴοὸ ἃ τη, ὙὙΏΟΒ6 υΒΊ6 88 1 γ8 ἰο σῃῦ [86 
Ἰδιηρ8, οὗ νιοὶ ΠΟΥ ἢδνθ ἃ ρυοαϊρίουβ παμηθοσ, [δ ]Π1ρ τὴ6 (δαὶ ἢ6 
Πα Ὀθθη βθθῃ Β6ύθῃ Υϑᾶγβ αὖ 1Π6 σαΐθ ἢ ΟΠ6 Ἰ6ρ' ΟὨ]γ. 1887 ἢ] πὶ 
ποτα 1} ὑπο. 32. ἘΎΟΙΩΣ {818 τοϊδίοῃ 1 18 αυϊἀθηῦ ἰδῇ {πΠ6 σΑγαϊπαὶ 
ἀἸὰ πού δἰΐδοςβ. ΠΥ ογϑαϊ ἴο (Π6 Βίοτγυ ; 6 αἸά ποὺ δχδιαϊπο {Π6 πηδῃ 
ἈΠ 861 Θοποοσπίηρ {86 ἔλοί. ΤῊ18 τηϊγλο]6 ᾿μηαἀθοα τν88 σουομθα ὉΥ 4]]} 
186 ΘΑ ποη8 οὗἩ [86 ομυτοῦ, ἀπά (μ6 016 ΘΟΙΏΡΘΗΥ ἴῃ ἴον ΟΓῈ 8Ρ- 

- Ρθϑ]θα ἴο ἔογ ἃ οοπῆσιηδοι οὗ 11, ψ ομὰ [6 οαγάϊη8) Ἰουμα, ὈΥ {Π6ῚΣ 
Ζοϑίοιιβ ἀδνοίίοη, ἰο 6 ἱμβογουρῇ ὈΘ]ΙΘνοσβ οὗ {Π6 τηΐγαοὶθ. Βαυί 
τμουρὶι {Πο86 ϑοοϊοϑιαϑίϊοϑ δρρϑδὶ θά ἴο [ῃ6 δσουιρϑηῦ ἴῃ {86 ἴονῃ, 10 18 
αἰθαν ἔγοῃ [6 ἈοὶζΒ οσῆ δοοοιπύ ἰμαὺ πὸ αἀϊα πού δβὶκ ΔΩΥ ἤδη ἃ 
ΒΙΠρ]6 αποϑίιοη οα (Π6 8ι0]6οἱ. [Ι{ 18 ΘΑΒΥ [0 οοποοῖνο ἰμαῦ βοὴ 8 
ΒΟΥΥ, τηϑηϑροα ὈΥ [86 ῥγἹθβίβ δῃα Ὀδοκθα ὈΥ ὑπμοὶν δυϊπουιίγ, που]Ἱὰ 
οδίδίη ογοαιὺ τὰ (86 ἱρπογαηῦ ΡΟρΌΪδΟΘ: Θβρθοὶδ!γ ἴῃ ἃ ΘΟΥΒΙΥ 
ὙΠ 6Γ6 {Ππ6 ᾿παυ δι 10. γγα8 {π6ῃ ἴῃ {}} ρΟΥΤΟΊ, ---- σβοσο ὑπ6 δι ρογβ- 
{1018 Δηα ργουαϊοθ8 οὗ [86 Ῥ6ορ]6, ἀπ (86 δ ΒοΥΥ οὗ ὑπ 6 οἷν] πιᾶρὶϑ- 
ἰγαῦθ, ὑχ 6 81} σου! πθα ἰο βαρροτί {Π6 ογϑα!ῦ οὗ βυιοἢ τ ϊγ80168,--- ἀπά 
ἤοτο 1 που] ποῦ ΟΕ μάνα 66 ΟΣ ΓΘΠΛΟΙΥ ἀδηρογουΒ 0 τρᾶΚῈ ἃ 
ϑύγιοῦ Ἰπαυϊγσυ ἰηὔο ἴμθτὰ, θὰ ανθὴ [86 Ἔχργοβϑίηρ οὗ (86 Ἰοαβῦ ἀουδὲ 
σΟΠΟΘΓΠλη σ᾽ ποτα ταϊρῦ πᾶγα ἜΧροβϑα {86 ἸπαΌϊΓοῦ ἴο {886 τηοβῦ ἰογ} ]6 
οἔ }} 6ν118 δηὰ βυβοσίηρβὃ - 

[ν11.1 Τὴ αϑὺ δχδῃ}]6 οὗ ργοίθηβα ταῖγϑοῖθϑ τὸ Ὀ6 δἀάδυοοα 18, 
ἴΠο86 τϑρογίϑα ἰο αν θθθῃ ψγουρμῦ δὐ ἐμ ἰο οὗ (μ6 Αὐδό ἀ8 

1 ΟδιηΡθΕ6}} οἡ Μίγδοϊθθ, ρῃ. 161---169. Βρ. Ὁουρ αβ᾿8 Οτγ οτίοη, ρῃ. 49---60. Ῥδὶου 
Ἑνϊάθηςθ8, νο], ἷ. ΡΡ. 851---3Ξ.556.. [Ιῃ 1Π6 Ἐπογοϊορεοἶα Μοϊτοροϊ!ἰΐαηδ, νοὶ. χ. ΡΡ. 619---- 
644., ἴΠΟΥῸ β 8ῃ 800]6 ἀγίίοἰϊθ οὐ [06 ἍἽμδγδοῖθσ δηὰ ργοϊθηἀϑα ταΐγαο θβ οὔ ΑΡρο]Ἱοπλυ8 
ἐνὶ τόνον ἴῃ [6 οουγδὸ οἵ ψϊοἢ (6 διιδ͵οθοῖ ΟΥ̓ τηῖγ8 0168 18 ἀἰδουδδοὰ δὲ οοῃδίἀογαοϊο 
οΏρΙΝ. 

Ὁ ΜόχοΙσοβ ἀὰ Οδγάϊηδὶ ἄς Ἐοί2. Τῶντο ἵν. "δὴ 1654. 
3 (δρὈ 61} οἡ [6 Μίγβοϊεβ, Ρρ. 170---181 
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Ῥατγίδ, δῃὰ ἴῃ ὙΒ1Ὸ8 μοί Μγ. Ηυμηθ δπᾶ 18 δοργ ἱβίβ ἴῃ Ἰαίδυ {1Πη168 
Ἰᾶν δχυ!θα, δ8 1 1Π6Ὺ γ6γ6 Ἀ]οη6 βυβηοϊθηΐ ἴο ἀδβίσου {π6 ογβάϊξ οὗ 
16 πγδοΌ]ουΒ ἔδοίβ τοοογάοθα ἱπ (μΠ6ὸ Νὸν Ταβίδιηθηθ. Τὴ οἱγ- 
ΟὐτηβίϑῃσεΒ οὗ [686 ργϑύβαθα τη]γΆ 0168 ἈΓΘ 88 [Ὁ]]ΟΥΒ : --- 
ἌΠΟ ΘΟὨ ΓΟΥΘΙΒΙ6Β ΓΔ ΠΙρΡὮ ἴῃ ΕὙΔΏσΟ θούνγθοη (ἢ6 «“680118 δηάᾶ 

186 «[δΔῃβεπὶβίβ ', δροὰΐ {π6 τ1Δ]6 οὗὁὨἉ {μ6 οἱ θθηίῃ οοπίυτγ, (89 
ΑδΡέ ἀ6 Ῥαγῖβ, δῃ ορυ]δηΐ δηα Ζβϑαϊουβ «7 2ηβ8θηϊδί, σαᾶνα {π6 8016 οὗ 
Ἀ18 Ἰποοῖὴθ ἴο 1886 ῬΟΟΥ; 8δηᾺ, οἰοίμίησ ἈἰτηΒ6 1 'π ταρβ, ἰΔῪ οὰ {π6 
στουπηά, [δα ου Ὀϊδοῖς Ὀγθδα, νυδίου, ΠῚ ΠοΥθ8, δπᾶ οιρ] ογοα νγαίοῃ- 
ἸῺρβ δηἃ Ῥθῆδηοθβ ἴο τηϑδοθσγαΐθ 18 δον. Οὐ ἢἷ8 ἀθαίῃ, 'ἰπ Μααν, 
1727, Ἀ18 ΡΑΓΓΥ ΟΑΠΟΙΙΒ6α ἢΐτα, δηα ργοίοπαθα {παῦ τηϊγϑο] 68. ΤῸ ΓΘ 
τ τουρύ αὖ 18 ἰοῦ; ΜΝ ΒΙΠΘΥ Ὁπουδαπβ βοοκοά δηα ρῥγδοιϊβοᾶ γστῖ- 
Τη8068 8Π4 ΘΟΠγ ]ΒΙΟΏΒ 1π 80 αΙΒοσ οὐ] δηα τἹαϊοιιϊοιιβ ἃ τϑηπου, παῖ 
186 σονογηπηθηΐ οὗ ΕἾΔΩΟΘ νγ͵ὲ8 δὖ ἰθησίῃ ΟὈ] σα ἴο ραΐ ἃ βίορ ἴο {μῖ8 
ἀο]υδβίοι ὈῪ ογαοσϊηρ' [π6 ΘΟ ΤΟ γαγα, τη τ ἰσἢ 6 τγ88 ἰηζοιτοά, ἴο Ὀ6 
8164 ὉΡ ἴῃ δηυδγυ, 1732. Αοοουηίβ οὗ {(Π6 οι γ68 βαϊα ἴο αν θθθῃ 
ὙτουρὮς αὖ [86 ΑΡΌέ᾽Β ἰοπὶ τγεσθ οο]]θοίθα πα ρα] θῃοα Ὁ Μ. ἀθ 
ΜΙοπίρθγοι, ἃ ΘΟ ΏΒΕΙοΣ οὗ ἰμ6 ρϑηΠ!δπιοπὺ αὖ Ῥδγῖβ, ἴῃ ἰἴγοο αὐυαγίο 
πΟΪΌΤΩ68 ; ΜΈὮΙΟὮ ΧΟΓΘ ΟΥ̓ ΓΠΟΔΙῪ Θχϑιϊηθα, δηά (Π6 ἀ6] ΑΙ ΟἢΒ ΤΟ ΥῸ 6χ- 
ῬοΟΒΘα 88 ΒΟΟἢ 848 ἰΠ6 Υ Δρῃθαγοα, Οπ {π686 ργϑίθηἀοά τηΐγβοὶεβ (τ ΒΙοἢ 
ΘΓ ῬΑΓΆ]16]6α τ] ἢ Ποβςε οἵ ὁ ὁβὰβ Ὁ σίβὶ 1) τῦϑ ΤΠΑΥ στοιλάτκ, 1. Τηδὶ 
{ΠΟΥ 6 γ6 οχίο!]θα 8ἃ8 γθαὶ ὑφ ζοῦ [ΠΘΥ “σοσο βυ)θοίθα ἴθ Θχδι Δ ]0 ; 
Δηὰ {πδΐ, τσθη Ἰηναδβίϊραίθα αὖ βγβί, {ΠῸ Ὺ σγοσθ ἰγιθα Ὀαίογα Ῥβθγβο8 
ὙΠῸ ὝΘΓΘ ὈΓΘαΙΒροβοα ἰο ἔδνουν"» [π6 «᾿Δηβθηϊδίβ ΟΥὁΎ δρ ρθη 8 : --- 2. 
ΟΥ̓ [16 πιδηυ {πουβαηά 810 Κ, ΟΥ ΒΌρροβαβα ἰο 6 βῖοἷκ, γβο γϑβογίϑα ἴο {Π6 
του οὗ 186 ΑΌΡέ ἂς Ῥαγὶβ, Μοπίρογομ, ψῃοὸ οο]]δοίθα {6 συγοβ βαϊὰ 
ἴο ΡῈ ππτουρῃύ δὖ Π18 Το, ργοάυοοα νου ἢ ΓΒ ἴῸγ οὨ]Ὺ οἱρἢξ ΟΥ πῖηθ ; 
Ὑ}116 ϑοῖηα οομ ϊπυιδα ὑπο Γ6 ἴοσ ἀαγ8, δῃα θυ θη τι πῃ 8, σι ποὰΐ τσοὶ νην 
ΔΗΥ͂ ὈΘηοῆϊ: --- ὃ. ΤῊΏΘ πυμθοσ, ταροτγίθα ἰο Ὀ6 ουγαά, ντ88 Ὀυΐ βιμδ]} ; 
ΠΟΥ 18 {Π6Γ6 ΔΩΥ͂ ὑγοοῦ ἐπα {818 Βγ18}} πυση 6 Ὁ τγὰϑ ουγοα Ὀγ [86 ρβϑιάο- 
ΒΆΙΠ [8 ̓ π ογοθβϑίοη. ΤΠ6 πηροδβίυχο οΟΥὗὨ ἴπο86 ργοίθπαθα σαΐγβοὶθϑ τν 88 
ἀοιοοϊοαὰ Ὀγ (86 ΔΡοΒΙβθορ οὗ ῬΑΓΙΒ ἴῃ ομ6 βίπρὶθ ἰηβίδποα ; δπᾶ {6 
Διο ΠΌΙΒΒορ οὗ δ5ὅ'6η8 δῃα οἴμυβ, 'π τλοσο {δὴ ὑΥΘΗΔΥ Ἰηδίδηοοβ, ἀ18- 
ΘΟΥοΓΘα ἰδ δι ῆοθ Ὀγ ΠΟ 10 γὰ8 Βυρροτίοα: --- 4. ΤῊΘ ῥδίϊθηῖ8 
ΘΓ 80 αἴοοίοα Ὀγ ὑπ6ὶγ ἀσνοίίοη, [6 Ρ]406, δηα {Π6 βυπρδίῃυ οὗἉ ἰμ6 
ταυϊτυᾶθ, {παὸ ΤΏΔΩΥ 6 γ6 ἐπγόνγῃ ᾿μἴο ΘΟΏγ]ΒΙΟη8Β 3, Ἡ ΠΙΟἢ 1η 66 Υ- 
ἰαὶπ ΟἸΓΟουτηϑίδῃοοβ τσ ὐ ρσοάθοθ ἃ γϑουδὶ οὗ ἀἸβογάθσβ οοοδδιοηθά 

᾿ ΤὮο80 ψΟΓῸ ἃ 86οἱ οὗ Βοιηδηϊδίβ, ἰῃ ΕὙΔΠΟΟ, ὙΠῸ δαἀοριοα [6 Ορἱηίοη 5 οὗ ζδηβοηΐαβ 
σΟΠΘΟΓΗΐηρ ὕτδοα δηᾶ ῥγοἀδβεϊπδιίοη, νυ ἢ γοσο ορροδοὰ ΕΥ̓͂ ἴδς Ψ6δ 18. 

3 ὦ (ρὨγ Ἰδοηβ τοῦθ 80 σοΙιηπιοὴ δὲ ἰπα ἴοπιῦ, [δὲ (86 Ὑθοϊο βοθπα Ὀοοδπλα ἰη [6 
Ὠϊρμοβὲ ἄοστοο ἀϊδογοα 8 Ὁ]6 ἴο τοὶ χίοη, δηἃ 8δὸ ἀδηρογοῦβ ἴο Ρῃ]}}ς τποτα]8, ἐμαὶ ἴῃ ὈΌΓΥ- 
ἴπρ στουηά, ἰῃ τ ἢ ΙΔΥ 186 τοιηδίηβ οὗ [56 ΑὉδέ, τγδβ οἱοββὰ ὈΥ͂ οσγάθγ οἵ [89 ΕΥ̓ΌΠΟΝ 
δονογηταθηΐ. .. .. Το οσούττοῃοο ΟΥ̓ [6 σΟΠΤΏΪΒΙΟΙΒ ΒΠΟΥΒ ἴο [86 τηράϊΐοα] τηδη, (πᾶς 
τἰϊὸ ἀΐβοδδβοβ, ἔὺσ ἴη6 σγο οὗ Ἡ]Πςο ἢ γτοβοτὶ ᾿γ͵ὴἢβ τρδᾶθ ἴὸ {μ6 ἰοῦ, ὈΘ]οηροἀ --- τ δηγ οἵ 
ΤΠ 61 --ἴο [ἢ6 ᾿τη  ἾΠΑΥΥ͂, ΟΥ̓ ΠΑ  ἔ-ἰππδρ  ΠΑΡῪ ο61888, ἴῃ ὙΠΙΟΝ [ΠΟΓΘ 8 80 τη πο ἢ ΒΩΟΡῸ [ῸΓ 
ἀεοορίοῃ δηὰ [8118 07. ϑυσνυουίηρ 4}} [0 ΟἰΓοΌΓΩδίδης 68 οὗὨ [8 ὙΘΓΥῪ δὺθιγᾷ βοθηθ, δπὰ 
οοπδβίἀοσίηρ οβρθοΐδ} }Υ 16 ργορογίου οὗ σεσονοσίθθ δηα [Π6 τἰπη6 τοαυϊγθα ῸΓ δοςουηρ] 5}- 
πᾳ ᾿ἸΠοπὶ, 80 δ γ ἔγομ {πον Γαγη βίης οὐ άοῃοθ οὗ ἀἰγίπο ἱηογροβίτῖοπ, [ἢ δι ̓εοῖ οἵ δβίο": 
ἩΪΒὨπηθης 8, (μδὲ [Π6 τηρη:8] οχοϊομηθηξ απ ΧΡΟΒΌΓΟ [0 [Π6 δἷν "δὰ οβδβοϊεα 80 1116, ΟΥὉ 
18 δὲ, σίποῦϊ ΔΩ δα)πηοῖ, [μ6 οοΌΓΒΘ οὗὨ παῖπγο πδὰ ποῖ ργοάυςθα πιογθ0 Ἐνεῃ Ββοῆοο- 
ῬΑΙΒΥ ΟΥ΄ ἃ ἀϑιτηδη βρὲ ψου]ά μᾶγνθ οθοϊθα (θη {{π|68 ἃ8 τηθοἢ. [1 (Π6Γ6 ὙΥΔ8 ΘΗΠΥ͂ ΤΑΪΓΔΟ]Ὸ 
εἰ ΚΙ ἴξ σομδἰδιοα ἴῃ ἴῃς ῥὑϑας! Υ οἵ τεῖος Ὧγ. Βτγονηβ ᾿είθμος οἵ Βονθαϊοά 16] κίοῃ, 
Ῥ. 204. 



270 ἡΗίταοῖος τοϊαϊεοα ἐπ ἐδ ϑεγίρέμγεα, ΤΥΟΟΥ͂Σ ΟΣ ἐλοῖγ Ζριορεγαἰίοη. 

Ὀγ οδδίγιοίϊοη : ---- ὅ. 411 γῆο πωρ]ογοᾶ {86 δ] α οὗ (πὸ ΑΌδό σϑγβ ποὲ 
ουγοά; τ Έ116 ΟἸγιδὺ ἀπά (6 Δροβίϊθβ ὭΘΥΘΥ ἔμ] 6 ἢ ΔΗΥ͂ 6886, πᾶ 
ὝΘΓΘ ΠΘΥ͂ΘΡ οοην!οίθα οὗ ἱτπηροδβίυχα ἴῃ ἃ βίῃρ]ο ᾿πδίβποα : δῃὰ 1ὑὺ νγᾶ8 
ΟΡ] θοίοα αὖ [16 ἴπλ6, δῃὰ πουοσ σοίαἱθα ΟΥ̓ 18 ἔγι θη 8, (μαῦ 1Π 6 Ῥγοβ- 
ἰγαῦίοηβ δὖ ἢὶ8 ἰοὰ ργοάμοορα τοῦτα αἀἰβθαβθθ ἰθϑῃ ΠΟΥ σμγεά : --- 
6. ΟἸυῖθ ΒΒ τα 860168 τ τῈ στουρῦ ἴῃ ἃ στάνα δηᾶ ἀθοθηΐ, ἴῃ ἃ στοαί Ὀαΐ 
ΒΙΤΩΡΪ6, ΔΉΠΟΥ, ὈΘοομληρ' 0η6 Βοηὺ οὗ (ἀοά, νι οὰΐ᾽ ΔΩΥ ΔὈοϑυτγα ΟΥ 
τ] ἀἸουϊοιιβ ΘΟ ΠΟΏ168, ΟΥἩΘ Βα ρογβύϊ ουβ οὔβουνδηοθθ Βαῦ {Π|6 τηῖγα 6168 
αἰγὶ θαΐοα ἰο ἴ86 ΑΌδό 46 Ῥαγὶβ ψϑῦθ δἰὐδηαθα νυ ἢ οἰγΟυ Πηδίδῃοοβ 
τμαὺ μαᾶ 411} [Π6 τηδῖκβ οὗ βυρογβι θη, πα ἡ ΠΊΟ ἢ Βθαπηθα ἀοϑσηῃοα δηᾶ 
Βιίοά ἰο βίγΚα {π6 Ἰτηδριηδίίοη. ΤῊΘ δαυῖῃ οὗ ἰδ ἑοῦ γ)͵χὰ8 οἴὔζβη θι- 
Ῥἰογοά, οὐ {86 νγδίδσ ἔγοτα {86 γγ6]} οὗ 18 ἤουβθὸ. οΔῆἴπο ἀν ἀδυοίοη 
Ὑγ88 ΘΟΠΒΙΔΠΌΥ πι866, Δηά ΓΑΙ ΘΗΟΥ τοροαίθα αοϑῖη δηα δρϑὶη ὈΥ͂ [Π6 
ΒΆΙΏΘ ῬΘΥΒΟΏΒ : --- 7. Α11] {86 οὐυγτο8 τϑοοσθα ὈΥ̓ Μοηίροιοῃ 88 ἀυἱγ αὖ- 
ἰοβίοα γγοσο ραγίϊα! δπα στδᾶυδὶ, ἀπ 6 γ6 βιος 88 ταῖρί δα ὅκα 
εἰἴεβοιίοα ὈΥ παίισαὶ ταθδηβ. διοέ ογιδ οΓ ἐλόπι ισαϑ ἱπβέαπέαποοια. ΤὮΘ 
ΡΟΓΒΟΩΒ δ {μὲ ΑΕΒ ὑοτὰῦ ΠΟΥΟΥ δἰ θιηρίοα ἰο Ταϊβο {16 ἀ68Δ4, ΠΟΙ 
18 {Π6Υ6 ΔῺΥ δυϊάθησθ ὑπαΐ οἰτμον {Π6 ὈΠΠα οὐ {π6 ἀθαΐ ττογα δοΐυδ!]ν 
ουτοά ἴμογθ. Ὅὴ6 ποΟίδυυ, ὙΠῸ τϑοοϊνοα δῇιάδνι8 τοϊαύν ἕο {Π 0886 
ΤΩΪΓΆΟΪ68, γγχ88 ποῖ ΟὈ]ρϑα ἰο Κηον {6 πδίηθ8 οὗἉ {Π8 Ῥ ΥβοΒ ὑ7ῆ0 τη86 
[Π6Π, ΠΟΥ ὙΒΘΙ ΟΣ ἸΠΘΥ σάνα ἴῃ {Π6ῚΓ ΟὟ ΟΥ̓ ΟὨΪΥ βού1οι18 ὨΔΠΔ6Β : 
-- 8. Τα συ γα8 ττοῦε δὶ δ {π6 ὕογα χοῦ ποὺ ἱπάδροηάθηΐ οὗ βεοοπά 
οδι868; τηοϑὲ οὗ {μ6 ἀδνοίθοβ μδα Ὀθθῃ υδὶησ ΤηΘ 6] οἴη685 Ὀοἴοτο, δηᾶ 
σοηὐ θα ἕο 86 1Π6 πὶ ἀυγὶπρ ΠΟΙ ΔΡΡΙΙοδΟὴ8 ο {86 βυρροβοά 
Βαηῦ; ΟΥ (Π6ῚΓ αἰδίθιαρουβ πδα δραίθα Ὀδίογο ποὺ ἀδίοσιηϊηθα ἴο βο] οἱ 
[18 Β6]ρ : - ϑ. ϑοιὴθ οὗ [86 ουγαδ δἰζθδίθα νοῦ ἱποοηιρίοἶο, δα [ἢ 6 
Το Ια Γ σταῃίθα 1 ΟἴΠΟΥΒ γγ88 ΟὨΪΥῪ ἐφηροτατῳ ; Ὀαὺ {86 ουγοϑ σου ὈῪ 
ΟἸγῖδῦ δα ἢἷ8 Δροβϑίϊθβ 6γ6 σοπιρίοίο ἐπί! »ογπιαποηξ: -- 10. Ἰμαϑίγυ, 
{Π6 ἀοεῖφη οὗὨἨ [Π|6 ταΐγβοὶθθ δβουϊ θοὰ ἰο 106 ΑΌΘΝΕ 46 ῬΡΑγὶβ νγὰβ πϑι Ποῦ 
᾿πηρογίδηῦ ΠΟΥ νγα8 ἰῦ σουίγ οὔ ἀοα,. Τῆ6 πιῖγϑοὶθϑ οὗ ΟἸγῖβί ἀπά οὗ 
Ὧ18 ΔΡΟΒΙΪ6Β, 48 ἯὙὸ παᾶνθ ΙΧ αῪ βθθη, ψγοτα ἰηὐθηαἀοα ἰο ργουθ {86 ἀΪ- 
ν]Ὼ6 Δι οΥν οὐὗὨ {Π6 τηοϑί θχο}]δπὶ σοὶ σίου : {πο86 τορογίϑα οὗ (86 
ΑΒΡό ἰο δῆβυγεῦ {Π6 ρυγροβθβθ οὗ ἃ ραγίγ᾽Υ. ὙΤδδ ἔοσιηον δηβυοσγοά [}6 
Θῃα (ὉΣ τ μοῦ {πο ποτα ἀθβισῃθα: (86 Ἰδίιθγ σὑαὶβθα ἃ ργο)υαϊοθ 
Ἀρδιηϑῦ «Δηβοηΐβιη, δῃα ἀϊνι θα 1.5 Δα μογθηίβ, βαύθσαὶ οὐ ὙΠΟ 6 ΓΘ 
ΡΓονοϊοά δ {μ6 ἔγαυᾶβ οὐὗἁ {π61Ὁ ῥδιΐγ, δῃὰ Ὀϊ ΘΥΪΥ τοργοδομθα ἀπά 
δοσιιβοα 680} οἴμοσ, ὙΠ6 ταοταθηῦ {Π6 οἷν] ΡΟΥ͂ΤΟΓ ᾿ηἰογεγοα ἴο ρΡαΐ δὴ 
6πα ἴο {Π6 ᾿τπηροβίιγοβ ὑΠ6Υ οΘα5866 ; Ὀιυΐύ 411 {Π6 ῬΟνΘΥΒ οἡ ϑαγίῃ, θου ἢ 
Οἶν}] δῃηα βαοογάοίδὶ, σου] ποὺ αὐτοϑὲ {π6 Ῥγόστθββ οὗ ΟἸσἸ ΒΟ ΔὨΣΥ, ΟΥ 
Ρυΐ ἃ βίορ ἴο {86 σοῃαθγ ] σσοσκϑ στουρῦ ἴῃ σοπῆτγιδίοι οἵ ἢ, ΤῸ 
οομοίυαθ, ψ ἢ τοραγὰ ἰο {π6 αἰξοβίδιϊοῃβ δῖνθῃ ἴο ΟἸ τἸβυ δηγ, 4}} 
ὙὙ8Ὰ8 Ὑ7186, δοῃβιβίθηΐ, γουΠΥ οὐὗἨ (ἀοά, ἀπά δβυι δα ἰο [86 6δπά ἴον ψ ῃϊοὶ 
10 γψγὰ8 ἀϑβίρῃρα; μαΐ [Π6 οἴΠοΥ 185. ἃ ὈγΟΚΘη ᾿ἱποοδμογθηΐ βοθϑιηθ, ἡ ]οἢ 
σϑηηοῦ Ὀ6 ΓοοοποΙ θα ἰο 1186], ΠΟΥ τηδᾶδ ἰο οομϑῖϑὲ Ὑ1ῚῈ {π6 τ ]Βά ΟΣ 
δηἀ ΠΑΙΤΩΟΠΥ οὗ {π6 αἰνὶπθ ρῥγοοθϑάϊηρβ. Τὴ πηΐῖγϑοὶθθ οὗ ΟὨσιβέ, 
ὑμπογθίοσθ, ἃγο ἱπαιβρμίαθὶν ἰσαθ; Ὀαΐ ποθ δϑουιθοα ἰο 6 ΑὉδό 
μὴ "Π ΔΘ ἰοία!ν ἀεδβιςαϊα οἵὁἩ χγϑϑ]γ, ἀηα ἀγο αὐΐουν ἀμ ουΠΥ 
οὗ Ὀεἰτοί 

1 ΟΡ Ό6}} οὐ Μίγδοϊθβ, ῬὉ. 181---2038. Μογηοῖ, Τταὶτό 6 ἴα ότι δ ἂς 16  εἰῖς. ΟἸ τότ, 
ἴοπη. νἱ. Ρῃ. 68---185. 1.184 8 Υἱόν οὗἩ τς Πεἰδιϊςαὶ ὙΤΙΟΓΒ, νο]. ἱ. Ρρ. 819--- 285. 41|} 
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ΒΈΟΤ, ΠῚ. 

ΟΝ ῬΒΟΡΗΞΒΟΥς 

Ι. ῬΕΟΡΒΕΟΥ ἀοβηοά, 
ΤῊ ναγΐουβ ογιζοσῖα δηα σοηβι ἀοσα 08. ΒΟ Πᾶνα Ὀδοη βἰαίθα 1η 

{μ6 ργβοθάϊηρ βθούϊοῃ 0}}} Θῃαθἷθ [86 ᾿τηραγί14] ᾿παῦϊγοῦ ἰο ἀἰβιϊρ 8 
Ῥοίνθοῃ ἔσθ δηά ἔἈ]86 τηϊγϑο]θ8β. ΥΥο δαὰ, {πα 10 18 βα 8} ΘΆΒῪ ἰο 
ἀἰβηραϊβῃ Ὀοίνγθθη ἐσθ δα ἔβα Ῥγορθοὶθβ; ὉΓ ῬΕΟΡΒΕΟΥ 18 ἃ 
πεϊγαοῖε 07 ἀποιοϊοάσε, α ἀεοϊαγαξίοπ, οΥ' ἀδδογίρέϊοτι, ΟΥ̓ τορτοδοπέαϊξίοπ οὗ 
ϑοπιεί]ϊησ ἐμέμτε, δεψοπά ἐΐδ ροισεν οΥ" ἔμππαπ βασαεὶΐῳ 0 ἤν 6566, ἀΐβοεττι, 
ΟΥ̓ σΟπ)οοέμγο : δα 1 18 {86 ἢ ρμοῖ Θυάθποθ ἰμαῦ οδῃ ὃ ρίνρῃ οὗ δβΒι- 
Ῥοσῃδίαγαὶ οοιμσασηΐοη ὙΠ [86 Ποῖ γ, δα οὗ {86 ἰσυΐῃ οὗ 86 τϑυβὶδ- 
οι ομι οὐ. 

ΤὮΟ Κηον]οᾶρα οἵ Γαΐαχα ουθηΐβ 18 [πδὺ οὐ]οοί, τυ Β1Ο ἢ τηδη, τ ἢ 186 
στοδίοϑι ἀθϑῖγθ, ἢ88 {Π6 Ἰθαβί ΔΌΣ] ΠΥ ὕο αὐϊαϊηῃ. ΒΥ ἰγδοίηρ' σδιβα πὰ 
οἴΐβοι ἴῃ {ποῖ υδυ8] οροταίοηβ, ΟΥ̓ ΟὈΒθσυληρ Ὠυσηδη ΟΠδγδοίοσβ, δπά 
ὈΥ τρλυκιηρ ργϑϑϑηῦ ἰθῃἀθηοῖθϑ, ἢΘ ἸΏΔΥ ΤΌΤΤΩ Βολθ ρ]8ι1810]6 ὁοη]60- 
ἴυτε8 δρουΐ ὑπο αΐαγο; πα Δῃ Θχρϑυθησθα ρο] Ἰοίαῃ, 80 18 ἘΒΠΟΓΤΟΌΡΕΙΥ 
Δοσαεϊηίοα τὶ {86 οἰγουτηδίδηοοβ, Ἰπίογοϑίβ, μα ὑθιαροσβ ὈΟἢ οὗ ἢ18 
ΟὟ ΘΟΙΩΠΙ ΠΥ πα οὗὨἨ [086 γῆ 86 [18 μοῖρ ουγθ, Μ11}} γα θα] Ὺ 
δηιϊοῖραία ουθηΐβ ὙΠῸ ἃ ΒΑΡ ΔΟΙΥ Δ Πα Ββυοσ ΒΒ ἡτΏ]Οἢ ὈΘΆΓΒ ΒΟΠῚ6 Γ6Β6Πι- 
Ὀ]αποα ἰο ἀϊγθοῦ ργοβοίθποθ, πα δχοϊΐθβ {Π6 δϑίοῃϊβησηθηΐ οὗ 1688 ρθη6- 
ἰταϊληρσ ταϊηἄβ, 111, Βοσσουοῦ, ἢ6 18 ᾿πιπι θα ἴο 8 Κιπᾶ οὗ οοπίδοι ψἹ ἢ 
ῬΓοβοηῦ οἰγουτμαϑίβηοοθ, ΤΠδῦ ΜΟΙ Ἦ6 ἔΌΓΘΒ668 τηυδὺ ἤᾶνα Βοι6 60Π- 
ποοίΐοῃ πὰ ταῦ 6 δοίυδ!γ Ὀθ 0148, ΟΥὁἨ βοῖηθ ἀδβροηάδποθ οἱ ἴῦ: 
Οὐδ ]86 818 ἸΠΑΌΪΓΙΘΒ ΔΓ6 νη, ἃπα ἢ18 ΘΟπ) οί ΓΕΒ 1416 ἀπά ἀρ] αβῖγα ; 
Δ ον ΜΠΠῚΠ [Π086 ΠΔΥΓΤΟΥ͂ ᾿Ἰταϊΐ8, ον οὔθ 18 818 ρϑῃοίγαϊοη 
θεΒ]64, ἀπᾷ ͵8 νγιβάογω ἀβθοοῖνοα Ϊ Το β]:ρξεβί ᾿πἰγυβίοη οὗ Ὡποοιλ- 
ΤΏΟΠ ΟἰΓουμηβίδηοϑϑθ, ὑπ 6 81:18} 6δῦ ροββι Ὁ1Ϊ6 ἀσνιαίϊοη ἔγοσῃ συ ]68,  Ὠϊοἢ 
σδηποῦ ὈΥ ΔΩΥ͂ ΠΊ68Π8 δ6 ΤΟ ἀογθα οχδοῖ, ἀθβίγουβ [Π6 Ὑ᾽ΒΊΟΠΑΥῪ οΠδίη 
ὙγΒΊΟΩ μ6 ᾿848 οοῃβίγυοίεα, Δηα ΘΧΡΟΒ68 18 ἸρΏΟσΆΠΟΘ [ο Ὠἢπη861} δηὰ 
οἴμεσβι ΤῊ ῥγϑβοίθῃοα οὗ {Π6 τηοβῦ θχρϑυθηοθα ρο] Ἰοἴδη, ἴῃ ΒΠοσί, 
ὈΘΑΓΒ 8 Οἶοβθα βου} Ὁ] 8 ησ6 6 (0 ἐπαὺ οὗὁ Δ ΘΧΡΟ θη Θα σΘηογᾺ} ΟΥ 8 ΒΚ11] 
Ομ688 ρίδγονυ. «“υάρίηρ μον 6 Ὠἰμηβοὶ ἢ, χοῦ 6 1ῃ [18 Δάγθυβασυ Β 
Ρΐδοθ, νου] δοὺ ἴῃ Θοῃβθα 6 η06 οὗ ὁ0η6 οὗ Π18 ΟΥΤῚ ον θιηθηΐβ, 6 Ὀ811.18 
ὍΡΟΙ Ὦ18 Δα ΘΥΒΑΤῪ Β δοῦπρ' ἴῃ {Π 6 ΒΔ 6 ΤΩΔΠΠΟΥ ὙὙΠ6η ρῥ]δοσα ἴῃ {Π6 
ΒΆΙΤΩΘ ΟἸΤΟΙΤΩΒΙΔΙΘΘΒ ; δα [Π6Πη06, οἡ [86 Ῥγοβαχηρίϊοη οἵ 18 {ΠῈ8 δού- 
Ἰηρ, Ἦ6 ΡΥΟΥΙ468 ἀραϊηδὺ γμδὺ Π6 ΤΌΓΘΒΘ6Β τασβὺ Ὀ6 {Π6 Τα 80} οὗ 1δ; δη- 
ἐϊοιραῦπρ ἴῃ (818 ηδηπον [86 πα] πα ηρ παρ οὗ [Π6 αθαῖγ, θσνβὴ στ μθα 
6 18 δῇ ἃ. σΟμβι ἀογϑῦ]6 αἰβίδμοθ ἔγτοσα 108 ἰϑυτηϊηϑίοη. Ρχαβοίθῃοο, 
ἴΒεη, οὗ [88 ργϑϑθηΐ ἀθβουρίοη, .71}} αχίθηα 7180 80. ἔᾺΓ 88 {Π6 Ῥυϊηοῖρ]6 
ἹΡΟΩ ΒΊΟΝ 10 186 1}. Βυΐ {π6 ἀδαποὶηρ οὗἩ οἴἶβοίβ ἔγοτῃ 8, σου πᾶ- 
ἄοη οὗ σαι1868 οϑἢ ΠΘΥΘΥ Ὀ6 ΟΑΥΤΙΘΩ ΟΣ ὕ0 ΔΏΥ ΨΟΣῪ Τοιηοίθ ροτϊοᾶ; 
Ῥδοδῦβθ ΠΟῪ ΘΔΒ68, ὙΓΒΙΟῺ Ἐποτηβοῖνοβ ρδὶη τηϊϑὺ Ἠ6 οἰ ποᾶ, νν1}]} 
Ῥοσρϑίυδ!ν Βρυῖηρ ἋΡ ; δπα ΘΟΠΒΟΑΠΘΏΪΥ, 88 Π086 ΠΘῪ ΟΔΊ1868 ΓΘ 88 
γοῦ ἈΠΚΠΟΜΏ, Π0 Βυτηδη βαρϑοιυ οδη ἀθάμοο ονθηΐθ ἔγοσα δυσὶ οδυβοΒ. 

εἀΐϊ. Βρ. Ῥϑουρ δδ᾿ 5 ΟἸϊοσίομ, ῬΡ. 139----238.: ἴῃ γῃ. 388---28. δο ̓ 48 δοῦλο Οὐϑοσυδίζουϑ 
οἢ (Π6 Ῥγοϊοηἀοα χαΐγδ0168 οὗ [ὸ ΕὙΘΠΟΔ ρῥγορδοίξ. 
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Τὸ ἴογθβϑ δηᾷ ἔογοίθ]] ἔαϊυσο δνυθηΐβ 'β ἃ πιΐγαοΐο οἵ ἡ Ἀ]οἢ [86 ἰαδιῖ- 
ΤΩΟΠΥ͂ ΓΟΙΏΔΙΏΒ ἴῃ ἰἰ861, 10 18 ἃ ταῖσϑοΐθ, Ὀθοδιδθ ἴο [ΌΓ6Β66 δηᾶ ἔὈγοίς6]}} 
Γαΐατοα ονθηΐβ, ἴο ΒΙΟὮ πὸ οἤδησα οὗ οἰσουϊηβίδῃσοβ ἰθδβ, 0 ὑγαὶη οὔ 
ῬγΟὈΔὈΙ]1166 ροϊηύβ, 18. 88 το Ὀθγοπά [86 4010} οὗὁἩ Ππυχηδη ἀρϑηίβ, 
αϑ ἴο οὐΤ6 ἀϊβθαβαβ τὶ ἃ ποσὰ, ΟΥ Θυϑῃ ἴο γαϊβ6 ἴπ6 ἀθαᾶ, νυ πιο ἢ τηϑγ. 
ῬΣΟΡΟΙΙΥ θ6 ἰοχιηθα πιΐγαοῖοβ ΟΥ ροισογ. Ταῦ δοίίομβ οὗ {π6 ἰαϊίον Κἱπά 
ὝΟΥΘ ΟΥ̓́ΘΡ ΡΟΙοσθα δὴ ΡῈ ρῥγονϑά, αὖ ἃ ἀἰβίαπῦ ροσιοά, οαἱν ὈγΥ ψ]ῦ- 
Π6Β8868, ἀραϊηδῦ ὙΏΟΒ6 ἰθβ ΠΟΥ͂ ΟΑΥ1]Β ΤΩΔΥ Ὀ6 ΓΑΪΒΘα, ΟΥ̓ ΟΔ1568 [ῸΓ 
ἀουδὶ δἀνδηοθα: θυΐ {86 πηδῃ, ὙΠΟ ΣΘΔα8 ἃ ῬΥΟΡΏΘΟΥ ἃπα ρϑγοθῖνϑβ (Π6 
σογγθϑρομαϊηρ ονθηΐ, 18 λώμβο Κ ἴπ6 τίη 688 οὐ [86 τ 1Γ8616; ἢθ 8668 [Πδὶ 
1808 10 18, δηᾷ (μαὶ {Π8 ὈΥ πλδΔη τηθϑη8 10 οου]ἀ ποὺ ΡΟΒΒΙΟΙΥ πᾶνθ 
Ὀδθη, Αὶ ργόρῇθου γοῦ πῆι} ]]6α 18 ἃ ταῖγδ 616 αὖ ργθβϑοηΐ ἱποοιῃρ]οῖα ; 
δη4 {Π|686, 1 ΠΟΤΆΘΙΟΙΙΒ, ΤΔῪ 6 ΟΟΠΒΙ οΓΘα 88 {Π6 8668 οἵ ἔυΐαγο οοπ- 
ΨἹΟΙΟΠ, ΤΟΔΟΥῪ ἴο Ρ,ΟΥ͂ ὉΡ δηᾶ ὕθᾶν {ποῖγ ἔσυϊ, τ θηθνοῦ {86 οοΥ- 
ΤΟΒΡΟΠἸηρ ἔλοίβ 888}} Ὀ6. Ἔχ ἸΣ 164. οα {π6 {μοαΐγα οἵ {π6 νοῦ. ὅ0 
ΘΠ ΓΌΙΥ ΠᾺ8 (18 βοσί οὗ ουϊάβθῃοθ θθθη σοηἰγιγοα ὈΥ {6 νιὶβάοτα οὗ 
αοά, {μαῦ ἴῃ ργοροσγίίοῃ δ8 {ῃ6 ᾿αρβθ οἵἉ δρϑϑ τωϊρῇιῦ 8θεηι ἴο πϑδοη {Π 6 
δὐρσυϊηθηΐ ἀογινϑα ἔγοσῃ τα γ8 0168 ἰομρ' Ββῖη66 ρογίοσιηοά, [παῇ νΟΥῪ ἰαρ88 
ΒΟΥΥΘΒ ΟὨΪΥ ἴο βίγθηρίμοῃ {86 δυρυμηθηΐ ἀογινϑα ἔγομη ἐμ οοταρ]οίοη 
οὗ Ῥσόρθθογ. 
1 (16 ὈοοΚ8 οὗ {π6 Ο]α διὰ Νὸιυν Τοβίδμηιθηίβ Ὀ6 σϑησϊπο δηά δὰ- 

ἐποηίῖς, {πὲ 18, 6 γ6 τυσϊ ἔθη Ὀγ [86 ΡΟΥΒΟῚΒ ἰο ἡ Ποιὰ {ΠΟΥ͂ ΔΓ6 βου οά. 
Δηα αἱ οὐ ἀροιΐ {6 ὑ1Π168 θη ΤΠΘΥ ῥτοίδβϑβ ἴο ἤανθ Ὀθθη νυϊθη (πὰ 
{μ686 ροϊηΐβ παᾶνα δἰγθϑαυ ὈθΘη ρῥγουθα ἴο ἀθιηηοηβίγ 0), {Π6 ΥΘΓΥῪ πὰ- 
ΤΩΘΙΟῸΒ ΓΘ ΟΟη8 ἩΒ1Οἢ ΠΟΥ οοπΐαϊῃ τηυδῦ ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ 6 αἰν]Π6. 
ἘῸγ [ΠΟῪ 8.6 ἃ σορ!ϊαν ομαῖη, Θχίθπαϊηρ' αἰπηοβῦ ἔτομι {π6 θαρὶπηϊηρ ἴο 
186 οπά οὗ ἴλπη6 ; δῃὰ τηδην οἵ μοχ γοἰαίθ ἰο δυθῃΐβ δὸ ἀϊβίϑηϊ, 80 ὁ0}- 
τηρθηῦ, 8ηα 80 ΔΡΡΑΥΘΏΕΙΥ ἱαρτοῦ80 16, (μα πὸ βπϊΐθ ταϊπα, ἢ0 πυτηδῃ 
ἔογθβιρηῦ οουἹα ουοῦ δηθοιραΐα {Π6πΔ.0 ϑομηθ τοΪαίθ ἴο ἀαἴθϑ δῃα οἱγ- 
Ουμηβίδῃοο8 {πᾶΐ Ταῦτα {86 τηοβύ οχδοῦ δοσοι:ρ] Βῃτηθῃΐ, Πα Β0Π16 ἈΓΘ 
ΤᾺ] ΗΠ ὴρ ἕο {π6 ῥγθβοπῦ {ἴτηθ, πα Ὀθἔοσα οὐὐ 6 γ68: 80 ἰμαΐ, (Πουρἢ {818 
Κιπὰ οὗ ονϊάδβποα τηῖσῃς Ὀ6 τοπαοσοα ἀοι Ε{π] ΟΥ Βυδβρίοϊουβ, γοῦ 1 18 

. 6΄ΟἸἸγ δοουταυ]αίηρ, δπα ρα μουῖηρ βίγθηρ ἢ δ8 10 ἀοουτην]αύθβ. 
11. Οὐ {886 ΘΙΕΕΈΒΕΝΟΕ δούνοοῃ (86 ρῥχοίθπαρα ρῥγοαϊοίίοηβ οὗ 

Ποδίμοῃ ογδοΐθβ πα {Π6 ρσόρῃθοῖθβ οοηίαϊηρα ἴῃ {πη 6 δουρί ΓοΒ. 
ὙΥΆΘη νγὸ τηϑοῦ 1 ἃ. ΡΓΟΡΏΘΟΥ, (86 ἀνονϑα οπα οὗ ψἈ]ο ἢ 18 ἰο 

ΒΓ ΒΕῪ Βοιμθ ἰγῖν.α] ΟυΓΟΒΙΓΥ, ΟΥ ἀροῦ {π6 ἀθβὶρῃβ οὐἁ βοὴ δι 1 1οι8 
Ἰοδάθσ, βιιϑριοΐοῃ πλιϑὲ ΠΘΟΘΒΒΑΓΠΥ δίκα {Π6 αἰασα. ΤῊ]8 νγαϑ δου θεν 
186 οπαγαοίογ οὗ {86 δποϊθηῦ οσγϑοΐθβ.0 Ηοννοῦ αἰτοοίρα, τ μοίμοσ ὈῪ 
61] τΏ6ῃ ΟΥ 601] Βρ γ1{8, {ΠΟῪ ΟΟΥίδΙ Ὠ]Υ ΒΡΟΚΘ 88 {Π6Ὺ 6Ι6 ρα! οΥ 1η1}- 
τηϊἀαίοα ; δπα {π6 Ἰοῃσ- Ομ πυθα ὨΙΒίΟΤΥ οὗἁ δποίθηΐϊ {ἰπλ68 [88 δοτὰ- 
Ῥ]οίοΙ Υ ἱπέοστηθά υ8 οὗ (16 ῥγδοίϊοοβ ΒῪῚ ψΈΙΟΝ {Π|6 ρμυϊθβίβ οὗ {μ6 [Ἀ186 
δοα8 Θπαδανουγοα [0 ραϊη ογϑᾶϊὶ ἴῸσ ἐποὶν 14.018, δῃᾷ ργοῆϊ ἔον {Βϑιὼ- 
Βαΐνϑβ, ὈΥ ἐογοίβι]ηρ ἐμ πρΒ ἴο οοῶθ. “"Βαυΐ μον ἀϊ4 (ΠΥ οσομῃάποὶ {Π18 
ἀπῆσου] ἱγαῖῆο ἢ 1)1ἃ {Π6} τηᾶκα 1ὲ Βαζϑγάοιυιβ 88 νγ6}} 88 ἀἤοα], ὈῪ 
Ὀἰςαρίησ {πον Πν 68 οα {86 ὑσας οὗ ἐμοῖς ργθαϊούϊομβ ἢ Εν οὐμβου νυ 86:---- 
ἴΠ6Υ δα νοῦ αἰ δυθηΐ ἀγίβ δηα ρ]8Δη8, ταποῖ τόσα οοιαραῦ Ὁ] 6 τ ἢ 
116 ΘΟὨΒΟΪΟ ΒΗ 688 οὗἩ Ῥοϊηρ' ΘΧΟΓΕΙΩΘΙΥ 1140]6 ἴο ὀστοῦ. [ἢ {Π86 ἢγβῦ ῃ]δδα, 
τη 1688 ἃ αἰτοῦ ἀρρθ8] ἴο {π6ὶγ Ἰπβρὶ γαύϊοη νγ88 τηδάθ ὈγΥ ἀϊγθοί Ἰπατιῖγυ, 
(ΠΟΥ ὑ80.8}}γ οὈβθγσνυοᾶ ἃ ργιυάοηΐ βίίϊθποο, ὙΠ ΠΘΥ αἰίογθα 0 βροπίδῃθοιιβ 
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Ῥγορμθοῖθθ. [|π βαυϊηρ βοίἰηρ, {Π6Ὺ Θχροβοά {πθιηβοῖνοβ ἴο πὸ ἀθίθοςσ 
ἤοῃ; δηᾶ ψ βοὴ ΠΟΥ Ὑ6Γ ΟὈ]Ιρ 4 ἴο δρϑαᾶῖ, 1Ὁ νγβ αἰ νσγαγβ ψη δυ ἢ - 
οἰδπὶ ργοσδυίοπ, Οὐ βίβδοὶ εβ σσεσα βγβί ἱβσόνῃ ἴῃ [Π6 ὙΔΥ οὗὨ ᾿ἰπαυϊγγ. 
ΒΥ τηϑρτδοσθηί δηα γτοροαίβα βδουιῆσαβ, 1Ὁ νγὰ8 ΓΟ ἀοΓΘα ΘΧ Υ 6 Ὺ 6Χ- 
ῬΡδμβῖνθο. Τμ18 ΓΘ ΠῚ ΠΑΥῪ Πιδα ἃ ἀου]6 δἀνδηίαρα : 1ἰὖ ]οββθηρα [ἢ9 
ΒΌΌΘΓ οὗ Ἰπαυ ΓΟ ΓΒ, 8Πα αὖ [16 βαπλ6 (π|6 δϑουγοα δϑυπάδηϊ δα νδηΐαρθ 
ἴο {Π6 ρῥγίεϑίβιυ ΤΉΘ88 βδου]ῆσοβ 6 ΓῈ ργθοθα6α, αἰἰθηάεα, ἀπά [Ο]]ονοά 
ὈΥ ΠΙΔΗΥ͂ ΡΓΘΒΟΥΙΘα σΘΟΥΘΔΟΙΪ6Β ἷ ; {Π6 ΟἸΩΙΒΒΊΟῺ ΟΥ̓ΤἸδιηδηηρσοιχθηῦ οὗ 
ΔΩΥ ΟΠ6 οὗ ψ Β1Οἢ γγᾶ8 βυ ποιοῦ ἴο νἱΔθ [Π6 γγΠ016 ργοσοθάϊησ, ΤῊΘ 
δϑοάβ σοῦ ποῦ δὖ 81} {1π|68 ἴῃ ἃ ΚυμηουΓ (0 Ὀ6 Θοηδυϊ 6, ΟἸλΘἢΒ ὙΤΘΓΘ 
ἴο Ὀ6 ἵδικοι, δπα δι ρη168 Θχϑιαϊπθα, τ ΒΊΟΝ, ᾿Γ ἀπέ νΟΌΓΔΌ]6 ἴῃ ΔΗΥ͂ ρδΓ- 
τἰουϊαγ, δον ργθοϊ θα τπ6 ἸΠΔΌΪΥ ἔον {ΠπΠ6 ργθβοηΐ, Οὐ γϑαυϊγρα ἔΣ- 
{πον ᾿αϑἰγβ 8, δαγθιμΟμἶ68, δη ΒδοΓ ἤσ 68 0 ΡΟΣ {86 ροΥΒοὴ ψ8Ὸ 
σου} 64, πα ταηαογοα ἢἰπὶ Εϊ ἴο Γϑοοῖνθ δῃ ΔΗΒΥΤΘΥ ἔγοσῃ {ἢ ροίδβ, Οὗ 
ἴο Ὀγηρ {ΠΟ Ὶγ σγαγ γαγα ἀ6 1 0168 ἴο 84. ὕδιηρογ δι 8016 ἴο {π6 ᾿Ἰπηηυϊγγ.᾽3 
ὙΠ ΘΩ Ἰη]ορα Δμβυγουβ 616 ρίνοπ, {π6 Ὠοδίθ θη ΟΥΔΟ]68 δα πῸ ἀρίδυ- 
Τϊηδία βοῦθιηθ, δηά σγοΪαίθα ἰο ἀθίδοῃμϑα, υποοηπροῖθα ονοπίβ; 8116 
[πὸ Ῥγορδθοῖθβ οὗ δογρίιγο τεϑρϑοῦ ὁη6 ργοαΐύ βοἤθιηθ, δῃ4 ροϊηΐ ἴο ὁῃ9 
Ῥθγβοη, ψγ ο86 ΔΓ], ΘΟᾺΠΙΣΥ, ομασγδοίου, δπα οἰγουπιβίδμοθβ, ἔΠ6Ὺ 8η- 
ποιη66, ἰοηρ Ὀαΐογα ἢ6 νγ88 θοσ. Τμ6 μοδίμθη ογϑοΐθβ Βροκο ψδδῦ 
Τυΐογα αἀἰοίαιεα, οσΣ τ ῇῃᾶΐ ἰδ πα θα ἰο δάνδποθ {π6 ᾿πίθγοϑὺ οὗ ὑμ6 ῥγὶθβίβ : 
ΡΓΘοορίβ οὗ ΠΟΥ] ΠΥ, δηα ΤῸΪ6Β οὗ }υδῦ οοπά ποῦ, τγΘ γα β6] ἄομι -- 1 Ἔνοῖ-- 
46] νογθα ἔγοσα {Π6 οᾶνθ, οὐ ἴτομι {Π6 σοῃβθογαῖθα ἰσῖροβ. Τῇ ρυγοδβὲ 
ΒΟΠ ΙΠΘη8 ργονα]θηῦ διμοην {6 ρᾶρδηβ ΟΓΘ οἰ ΠΥ ἀ6] νογοα Ὁγ (6 
ῬὨΙΟΘΟΡ ΟΣ (Ὸ Δα πὸ τθϑπβ οὗ δηΐοσγοίηρ {Π61), οὐ δάἀογῃθα (ῃ9 
Ῥάβθ8 οὗ [π6 μοθϑί : ψἢ}1}6 {πὸ ΠΟ γον ρσορμοῖβ, οα [Π6 Θουγαγυ, θΟ] ]γ 
ΤΟΡΓοΥ α Κιηρδ, θη Ὀτοοα {Π6 ραγχοδὺ τηογΆ Ὑ ὈΥ ἴδ τηοβύ Βοθίηῃ β8η6-: 
ὨοηΒ, δπα βυβαγεα ταύμον ὑμππ σαϊηοα ὈΥ {86 ργϑαϊούϊομβ πο ἢ ΠΟΥ 
υἱἱοτοα.Σ Του αἸα πού ργΟΡἢΘΒΥ ἴῃ ΟΡ] δηοθ 1} (ἢ6 τ ]Βῆ68. Οὗ 

᾿ ψδη Ῥδ1ο, Ὧθ Οτὐδοῦϊπ, ἴοι, ἱ, Ὁ. 8. 
5. Ὁγ. Ναγοβ᾿β Οοπηροίοὰ γ᾽ ον οὗ ἴπΠ6 Ῥ͵ορἨϑοὶθβ τοϊδεῖνο ἴο (6 ΟἸ τί βιίδη ΟΠΌτΟΝ, Ρ. 14. 
8 Φ ΔΡΡΥ δὰ τὸ θδθϑὴ [ὉΓ ἴ86 ποαίποη υγουῦ]ὰ, ἰζς ἀροὴ {Π|Ὸ βυδ᾽οςοῖ οΥ̓ τιοτα] ἐν, ὙΠῸ ῚΡ 

ΟΥ̓ΒΟΪο8 δὰ ῬδΘη ἱπΥα ΓΙ ΔΌΪΥ 8.1] οπῖ, ΤῊς [δ βαηυπηοηῖθ π ΠΪοἢ ΠΟΥ αἰὰ ἀο] ἶνῈ  νγογο ποῖ 
ΑΙ ΔΥΒ στουπάοα ΡΟῚ ἴΠ6 Βανθσο ὑτίηοὶ 98 οὐ σεδδοὴ δηὰ {γι : {ΠΟΥ͂ ναγ θα τ (6 
Βυοιϊταδιίοη οὗὁἨ δυτηδπ ορίπίοηϑ, δηὰ γγογο ουϑῇ δοοομητηοάδιίοα [0 ἴΠ6 ργο)πά ἶσο8, [Π6 Ρ88- 
ΒΙΌΠ5, δηἀ [6 νἱοθ8 οὗἉ Γποῖγ νοϊαγίθβ. ΝΙΔΥ, [ΠΟΥ͂ ΓΟ ΘΠ Υ ουθη σοπηηδηάθα [86 ζ,τοββοϑὲ 
Ὑἱοϊδοομβ οὐὗὁἨ τηογα Ὑ δηὰ ἀθοοιπιπι, πὰ νοὶ θα, ππᾶοσ 186 Ὀγοβιϊ ϊοα πδτηθ οὗ ταὶ χίοη, 
1.6 πιοϑῖ βαγσίξίουθ δα ἢοστίδ]6 Βθοπαϊηδίϊοηβ ἩὨ ἢ παᾶνθ ονο Ὀδοη ροστηϊτοα ἴο ΡΟ] υἷθ 
186 δῆ 418 οὗ ἴπ6 θη το. Τδὸ ργορῃοῖβ οὗ [86 ἱτππιὸ αοἀ ψεγὸ ἱπβρίγοὰ ὈΥ̓ [Π6 Ραγεδὲ 
Ῥηποῖρ᾽θα, ὍΠΟΥ δοϊνο Υ δηά ἐν  ΔΌΪΥ ἀχογίοα ΓΠοτηβοῖν δ ἴῃ 1η6 σϑΌ86 ΟΥ̓ νἱγίαθ. ΤῊΘ 
δ βίδῃλ οὗ ΠΙΟΓΆΪΠῪ Ὑν Βὶς ἢ ΤΠΘΥ Βδησι πο γ 48 ῬΌΓΘ, Βθνοτο, ἀπά ἔοι ἀοα ἀροη ἀοιοττηϊηδῖθ 
διὰ δοκποπίοαμχεα ρῥγμοὶρ]ο8β. ΤΉΘΥ ἰοιηρογοα ἰ(8 ΒονοΣ ΤΥ, δονανοσ, ψΠῈ 1Π6 ἰονὸ οὗὮ 
ΤΩΘΙΟΥ δΔηᾶ [80 ζξηι190 ἴδο  ηχ8 οὐὁἨ ὈΘηΘΥΟΪθηοθ. ὙΠ 8}1 [86 νϑυτητ οἵὁ 268], δῃἃ ΠΟΥ 
οἵ οδἱοχαθηςο, Γ[ΘΥ τϑοοιηιηδηἀοα ἴΠ6 οδι186 ΟὗἨ 186 ΒιΓδηρογ, [06 νάον, δπὰ ἐδ 6 ογρἤδῃ. 
ΝΟΙΈΒΟΥ [6 ΡΟΙῚΡ οἵ δίδείοη, ποὺ [Π6 ἘΥΤΆΠΠΥ οὗἩ ρονογ, οου]α 8 1614 [π6 οἴδιππά ον ἔγοσλ τΠοἷγ 
ΤΩΔΏΪΥ δηά ἱπαϊρσηδηῖΐ γΟΌΌοΘ : δηα Χμ δἰ εἰπρ ἃ ὈΟ]ἀη 688, νυ ἷς ἢ), Ῥογ ΡΒ, 8 ὩΏρΡΑΓΑ]]ο]οὰ 
ἰπ 16 ψ801]6 ἰβίοσυ οὐ τπδηκὶπά, δηὰ ψϊοῖ σου] ΟὨΪΥ Ὀ6 ἰπδρίγοα ὮὉγ ἴπ6 οΘοηῆάδηςοοα οὗ 
ἐγ δηά [Π6 οογίδἰμΥ οὗ αἰνίηθ αϑϑίβίδηιοο, [ΠΟΥ ουθὴ Ομ αβιϊβεὰ ἃ ΡΟΥΤΟΓᾺΪ ΠΠΟΠΔΥΟὮ [ὉΡ 
πο πηϊδυγία! ἱπάπϊσθηςθ οἵ ἷ8 Ῥϑδϑβίοῃβ; δηἋ ορϑῃ]γ ἀδσποπηοοὰ 186 υθῆρθϑηςθ οὗ 1ἢ6 
ἩΙΧῺ οί, ΕΥ̓  Βοπὶ ἸΔΟῪ ἸπΟΤΟ ἰμϑρίγοά, αὐχαίηδὲ ἃ ἑοστηϊ 80] ἔγγϑης, το πδα τηυχάοτοά 
ἴοσ (λι6 βαῖο οἵ μ᾽ υπάδγ [86 ΡΟΟΥΙ Ροββϑεββοσοῦ 8 πο ῃθουτίηρ νἱπογαγὰ, ΤΏ ρῥίου ὙΠ] ἢ [ΠΟΥ 
τοηυϊγοὰ νγ͵γ88 ποῖ [Ππ 6 οοΟ]ὰ δηὰ ἱπεῆιοίοπι ἀυΥ οὐ Δῃ οχίθγῃδὶ ταδὶ : 1 σᾶ 106 τοὶ σίοη οὗ 
186 Βραγῖ, [πΠ6 σοηίσοὶ οὗ 186 ἰπίθγηδὶ ἴδ  πρβ οὐ 186 βου], δηὰ δὴ ἱππναγὰ δὰ ἐνογ-δοῦνθ 
Ῥεγβυδδβίοη οὔ ἴπο οὀχἰβίθηςο δηὰ ργουϊάθηςα οὗ δὴ 4}}-πάρίηρ Οοά. [ἐ ΘΑΓΠΟΒΥ οχοὶιθα 
ταιιταὰο ἕοσ 18 νου ΓΒ, ΒΡ ἰσαζίοι ἴῸγ ἷβ ἰουρίνοηοβθ, δη ἃ τοὶ δηοθ οὐ 8 γῥτοίθοξίοη. 
ἼΠ6δ66 ΤΟΥ] δηά σϑ] χίουβ ἀπ168 γγοτο ποὺ ναγιθὰ τ τ [16 Ῥγόρτοβδ οὗἩἨ οἱν  ΠἸβτοη, ὩΟΣ 

ΨΟΣ, 1. Ί 
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ΠΔΙΌΓΑΪ ΡΓΟΡΘΙΒ᾽ [168 οὗἉ ὑποῖγ Θουσῃίσγμαθη; Ὀὰΐ ΟρΡροΒοα ἐμοῖν ργοἦυ δῖοο8, 
Ὀγ Ρυϑαιοηρ [88 ἱτηροπάϊηρ σαἰαμ 168, (88 στα] βίαία οἵ {86 Μ68- 
818}, {86 τοὐθοίοη οὗ [Π6 «Ἶ6νγ8, δπᾶ {86 048]} οὗἩ ἰῃ6 (απι1]68. ΤΠ 
ΡΓΟΡὮΘΟΙΘΒ ὑοπαθα ἴο ομ6 δπᾶ ; δπᾶ {86 ἰοίαὶ οοβϑαϊϊοῃ οὗ {μϑῖι, τ μ θη 
{μα ὁπα νγὰβ8 ΔΗΒΥΤΟΤΘα, ρον (αὐ (Π6Υ ἀϊά ποὺ οὐγο [Π61Υ δοσοιαρ 18}- 
ταθηΐ ἴο οὔδῃοθ οὐ ἴο ᾿ταροβίῃγα. 

ἘΌΣΙΒΘΥ, ἤθη ΠΟ τηθδῃ8 οὗ δνδβίοῃ σϑιμδὶ πα, [Π6 ΔΒΊγοσΒ ρἼΤΘΩ 
Ὀγ {186 Ποδίμθῃ οσϑοϊθβ 6 Γ6 γα ΘΕ] ἀο] υδῖνθ, δηα σαρ80 ]6 οὗ αυϊΐθ 
ΘΟΠΕΓΑΓῪ ᾿ΠἰΘΥΡΥΘΙΔΌΙΟΏΒ ; δπα {Π6 τηοβὲ οο]θγαΐθα οὗἁἨ ἴἤθιι οοποθαϊϑά 
{Π6 1 ΤΊ Δ ΏΪΠΡ ἴπ 806}. Δ ὈΙραουΒ ἰθσταβ ὑΠδ0 {ΔῈ Ὺ τραυϊγοα δηοίμογῦ 
ΟΥ̓ΔΟΪ6 ἴο Ἔχρ δίῃ {ῃ6ῃλ. Ε τΠ18 ΔΙ ΡΥ βουθγαὶ δυῦποηίο 1ἢ- 
Βίδιμιοοθ 8.6 τοοογσάθα, Τῆσδβ, στ θη Οὐγοϑυβ σοηϑυ θα ἐῃ6 ΟΥΒΟΪ6 δἱ 
ΠΕΙΡΕΙ τοϊαύϊνν ὕο 18 ἱηξθ μα θα τὰν ἀραϊηϑῦ (ἢ6 Ῥογβίδηβ, ῃ6 τγᾶβ (014 
{μαῦ Βο του] ἀδΒίγου 8 ρστϑαῦ διηρῖγθ. ΤῊΒ μΒ8 παίαγα γ ̓πίογργοίοά 
οὗ 18 ονθσγοοζηϊηρ ἴμ6 Ῥογβίδηβ, ὑμβουρῇ (86 ογβοὶθ 88 80 ἔγατηθα 88 
ἴο δατηϊῦ οὗ δὴ ὀρροβιίθ ταθϑῃΐηρ. Οσωϑὰβ τηδὰθ ὍΣ αρδϊηδί (86 
ῬδυβίΔη8, Δπα τγ͵Ὧδβ συ] η6α : δηα {Π6 ΟΥ̓86016 ΘΟ 64 ἰο τρί πῃ ἰδίῃ 18 
ογοαϊ. ΤῊ ΔΏΒΥΟΙ ρίνθη (0 Ῥυττθυδ, Κιηρ οὗ ΕἸ ΡΙΓΊΒ, ΔῊ ἀρ68 
αἰοσ, 88 οὗ γοὶ στρογ ἀουθυζα] ἰηἰογργοϊδίιοη, Ὀθὶηρ ὀοποοινθα ἱπ 
ΤΟΥΏῚΒ 80 ΔΙΩΡΙσΌΟΙΒ, {μδύ 1ὖ ταϊρμῦ οἰ ΒῈΡ Ὀ6 ᾿πἰογργοίοα {Π88 : --- 
ϑαψ ἐλαὲ ἐλοῖ 8οπὺ 0. ΖΦ ασυϑ οσαπϑὲ σοηφμοῦ ἐδ6 Ποπιαηβ. Του δλαϊξ σο, 
λοι βλαϊέ γοξμγη, πουοῦ ἐἤαϊέ ἐΐοι ρεγιδῆ ἴπ σαν“; οὐ ἴῃ 8, 7, ἐαν ἐλαξ 
ἐδο οπιαηβ σατ, σΟΉΦΙΘΟΡ ἔλα, 8οπ 90} αοει. ἽἼΤηοιμ βλαῖξ σο, ἐλοῖ 
δλαϊξ πουον τοίμγη, ἑΐοι ἠαίξ ρον δι ἔπι τσαγ. Ῥυττῆυβ ἀπἀεογβίοοα (ἢ6 
ΟΥ̓ΆΟΪῈ ἴῃ {86 ἔΌΓΙΠΟΙ Β6η86; Ὦ6 ΨΑρΘα 8 ἘΠΒΙΟΟΘΒΘΙΙ] γγᾺῚ τὰ (86 
ἘοΙΏδΗ8Β, δηἀ τγᾶβ ΟὐΘΓΌΟμλ6 : γοὺ 81} [ῃ6 ἡπρρ]ηρ ΟΥ̓ΔΟΪ6 βαγϑα 18 
ογϑαϊ. Αποίμοσ σϑιμαγκα0]6 ᾿ηϑίδηοθ οὗ [86 διαθισυϊ οὗ [π6 ῥσὸ- 
Τοπαρα Ῥγορμοίβ ὁσουτβ ἴῃ 1 ΚΊΠΡΒ ΣΧΧΙ!. ὅ, 6.ἁ «6 οβπαρμαῖ, Κη οὗ 
υάδι, ἀπά Αἤδὺ, Κιηρ οὗ [βγϑϑὶ, βαυϊηρ υπτύθα [Π 61. [ὈΤΟΘ6Β ἀραϊηβὲ 
16 ΟΥΤΙΔΠΒ, ἴῃ ΟΥΘΡ [0 Τθοονον Βα οί -ΟἸ1684, {π6 Ἰαςασ τηομ τοῦ 
φαϊδεγοά {ἦι [Ά]86 Ῥγομἠοίξ ἐοσοίλιο», αδοιιξ ζοιγ ἀμπάγοα πιθπ, ἀπά βαϊά 
πηίο ἐΐόηι, ϑλαϊ 1 σο αφαϊπϑέ Ἐαρμιοίἢ- ΟἸίοα( ἕο δαξέϊο, ον" εἠαϊὶ 7] ζ07- 
δεαγῦῇ ΑΑπά λον εαἰά, ὅο πρ, 70᾽ ἐλε Ποτά εἠαϊϊ ἀεἰῖυεν [16] ἱπίο ἐδέ 
λαπάς οὔίλε ἀἴπφ. Τῦ 18 ἴο 6 οὐβθγυβά, ἐπὶ (π πογά [ἐξ] 18 ποῦ ἴπ 
{86 οτἹρίμαὶ, δηα ἐμαὶ {π6 τορὶν οὗ ἴπθ ρβθυο- σοροῖβ 18 80 δε }}Υ 
οοπδίγαοίοα, ὑμπαὖὺ 1Ὁ λῖρῃῦ Ὀ6 τπἰογργοίθα οἰ 6 Υ 707 ΟΥ ασαϊΐπδὲ [μ6 6Χ- 
Ροαϊίοη ; 88 μ8,---ἰλό Ζογά τοῦδ! ἀοἰίυον (11) δυο ἢ- Ἰ]οδα ἐπέο ἐδ 
ἀϊπσς (ΑΒΔΡἘ) λαπᾶ; οὗ, ἐλὲ 1Ζογτά ιοἱϊ! ἀοἰυεν (157 8.6}) ἑπίο ἐδ ἀἴπσ᾽ε 

Το ἰο ὈΘηἃ [0 ΤΟΙΠΡΟΓΆΪ ΟΟΟΌΥΤΘΠΟΘΒ, ἴο {π6 Ὁ1] ΟΥἨ 8 ἰδυουγοᾶ τηοηδγοῖ, ΟΥ ἐπ σΒΡΤΙοΘ8 
οὗ οοπίοηαἀϊηρ ρΡαγΐθ8. ΤΉΘΥ ογῸ ἱπἀθρεπάρηϊ οὗἩ δΒυιπιδὴ ουθηΐβ, ΓΟ ΌΪΔΓ 889 ἴδ 6 ογάοσ οὗ 
Πδῖαγο, δη ἃ οἴ Σ 8] 48 ἴῃ6 Εὐπηϊδίη οὗὁἨἉ ἰπϑρίγατίοη. ΤΠοὶσ ἰηβπθηοθ γὰ8 [Π6 τηοϑὺ οχῖθῃ- 
βὶνθ ὙΠΙΘὮ 6 ἱπηδρὶ πιο οδῃ σοηοοῖνθ. ΤΏΘΥ ΨΟ͵Θ ποῖ οδὶσα]αίοά (ὁ εἐρρταηάϊδο 8 
ἰλυου 6 βίδῦθ, ΠΟΥ Ὡρρσορσγϊῖθα (0 [6 ᾿πΠΔὈϊ Δη8 οὗἩἨἁ 8 ματι α] Δ. οἸἐπχαῖθ ; θα ΤΟΥ ΓΟΣΘ 
απ } ]Υ υϑοίαϊ] ἴο 411} οοπηίτῖθδ, δῃ ἃ ΟὈ ΣΙ ΙΟΥ οἱ [86 ψΟ]6 Βιιδη τὰοθ.7) Ὧγ. ΕΟ 8 8 
Βδαιωηρίου 1,οἴυγζοβ, ἴον 1800, ρΡ. 341---244. 

" Ἡοτοάοῖΐῃπ, |ἰν. 1, α. 58. ὙΒουρὮ {Π6 ΔΘ 641] πογὰβ οὐὗὁἩ [6 οὔδοῖὶο αν Ὅθθῃ Ϊοδὲ 
ἔτοτα ἴ8ο ἰοχὺ οὗ Ἠοζοάοῖαβ, γοῖ ΠΟΥ πᾶν ὈΘΘΏ ργοθοσυθαὰ ὈΥ͂ γδασίοιιβ Ὑυὶῦοσβ, δη ἃ ραγ- 
ΘΌΪΑΙΙΥ ὈΥ ϑυϊάαβ, (δ χίοου, σοοθ Κροισος, ὕοτῃ. ἱἰϊ, Ρ. 882. οαϊξ, Καϑίοσ,) δοοοσάϊης ἰ0 
ὙΓΟΤα (ΠΟΥ τὰῃ [ἢ π8: Κροισος 'Αλυν διαβὰς μεγάλην ἄρχην καταλύσει. 

5 ΤῊ ΟΥ80]Θ ἴῃ ᾳποδίΐοη 88 ὈΘΘῊ (ἢ 18 ἸΥΒΠ 8] θα: -- 

Αἷο ἴ6 “ λοϊᾶα ἘΟΙΏ8 08 Ὑἱ ΟΓῈ ῬΟΒΒΘ. 
Τοΐα, το 8, πα παῦδϑιῃ ἰπ Ὁ6110 ροεὶ ἐδ, 
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ἢαπά, ἰμαὶ ἷΒ, ἰηΐο [86 μδπὶβ οὔ {86 Κίηρ οΚ ϑγτίδ' οἰ γίηρ' ὕροῖ 
{818 Δα ισιιου ΟΥΔΟ]6, [Π6 ἸποΠΆΓΟ ἢ 8 οἵ πάλῃ ἀπὰ 1ϑγαθὶ δηραρσοα (89 
ΘΥΤΙΔΠΒ, δπα ἡγασα αἰέοεὶν ἀϊβοομηῆίαα. 

ὙΥΒΘΏΘΥΟΣ (Π6 οὌγβοῖθβ (αἰ οὰ, {π6 ρῥγίθβίβ, σῇῆο οἰοϊαίοα αὐ ἔμ θτη, 
ὝΘΙΘ ΠΟΥΘΓ δὖ ἃ [088 ἔοὼγ βυδίογιραβ ἔῸΓ ργθβουνιηρ {861 οτος. 1 
1π6 Θνθῃῦ μρρϑπϑα ποῖ ἰο δογγεβροπᾶ ψιῖμ. (ἢ6 ρσομρίθου, 10 νγὰβ ἀϊβ8-- 
οονογοά, ψ ἤθη ἴοο Ϊαἴθ, ἰμΒαῦ βομθ ἱπά!βρθΏβα Ὁ]6 ΘΘΥΘΙΩΟΏΥ ΟΥ οὔδοῖν- 
Δὴ66 δα Ὀδοη οταϊ το ; {Ππδὲ {Π6 σοἋβ Το γα ἄσθῦβα ἤο {π6 ἸΠΑΌΪΓΟΥ ἢ ΟΣ 
1μαῦ 6 δὰ ποῦ θδθῃ ἴῃ ἃ ργοραὺ βίδίβ ἔῸγ οοηδβυ]ίίηρ πθιὴ, 1} δὴ ευΐί 
ονθηῦ ἰοοῖς ρμἷδοθ, ἤθη ἃ φορά οὔθ δὰ θδθθῃ ῥγοιηἶβοα, 10 νγ88 189 
ἔδυ! οὗὁἨ (86 ᾿παυΐτογ. [ἔ, ὁπ {ἢ6 ΘΟΠίΓΑΓΥ, {Π6 γαβα]ς Ὑγἃ8 ΙΏΟΓΘ 
ἔανουγαδὶς (μη (Π6 ργοαϊοίζοῃ, (818 νγὰ οὐίησ ἴο {Ππ6 ἰπϊογοθββίοη οὗ 
186 Ῥγίθϑίβ, ὕο [86 ργάγϑσβ {βοὺ παὰ οὔεγεά, οὗ ἴο {πὸ σι ἴθα {Ππ|6 Ὺ μιδά 
Ῥογίοττηθα ἴον ργορι ἰδίϊηρ {π6 οἴδηαοα ρονγογα. Βαΐ ποὺ δια πάϊην 
811 ([π686 δῃα οἴπδ ργϑοϑυίοηβ, ἐμ6 μϑαίμϑη ργιθϑίβ βιιοοοοα θα νΕΓῪ ἱπὶ- 
ῬΟΥΘΟΟΥ ἴῃ τηδ ἴα ἰηρ {86 ογραϊῦ οὐ [Π6 οὐδοΐθθβ.Ό Τ|6 βου ἀπά 
ΤΩΟΓΘ ΒΑΡΆΟΙΟΙΒ ὨΘΑΓΠΘη8, ΘΒρΡΘΟΙΔΙΥ ἴῃ ἰαῖον ἔλιη68, μ6]4 [Πθῖὰ ἴῃ αἱΐου 
σοηΐοιηρί. 52 ΤΥ σπογο στἱἀτου]οα ὈΥ τΠ6 δοταϊο ροοίθ; δῃὰ {Ππ ρῥγο- 
ΤΑ ΪΥ ̓ μϑρὶγθα ῥγιθδύθβθ νγᾶ8, 1π βθνοσαὶ ᾿ηβίδποοδ, οὐΘ ἢ ΡΟΡΌΪΑΓΪΥ 
ϑοουδοα οὗ Ὀοΐηρ ὈγΙθοα ὕἤ0 ργορθ θυ δοοοσαϊηρ ἴο [86 ᾿πίθγοδίβ οὗ 8 
Ραγίϊοι αν ρατίγ. οι γα (16 δυοοθδθ οὗ 8186 ργοόρῇθου, θυθὴ ψ] ἢ 
4}1 186 δΙ᾽4β οἵ ᾶσί, δῃὰ ἃ βυβίθιηιδίίο ρίδῃ οὗὨ ἱτχωροδίῃσθ ἴο ργαβθσυθ ἰΐ 
ἔγοτα ἀοίθοθοι. ὃ 

Ηον ψ]Ὰ6]γ ἀπδγαηύ ἔτοτα [Π686 ρσγοίθηα θα Ὀγθαϊοῖ!ο 8 8γ6 {86 ργο- 
ῬΠΘοΙοΒ οοπῃίϑιηθα ἴῃ {μ6 Θογρίυγεβ' ὙΤΏΘΥ ψγογθ ἀα]γογοὰ πιδβουΐ 
8ο]}ο δ ῖθπ, ἀπ ρχοποιιῃοθα ΟρΘΩΪΥ Ὀσίοχο {16 ΡΘΟΡΙΘ ; δηᾶ [86 ργορβοῖ 

" Ὧχ, Α. Οἴασκο οὔ 1 Κίηρο χχίϊ, 1ὅ. ᾿ 
3 Τδπδ Ασίβίοῦ!θ οὔθογυββ, τῖτἢ ᾿ἷ8 πδ8] ΘΟΟΌΓΔΟΥ δηὰ ροποίγδοη, (πδὲ “ ργείεπαεα Ἀγὸ- 

Ῥλείε ἜΧρτοδα 1ῃϑηβοῖνοθ ἱπ φεπεγαὶ ἰδησυδρο. [ἢ 8 ζ8Π|. δὲ οὐὰ δηὰ ΘΥΘΠ, 8 ΤΏΔΠ ΠΛΔΥ͂ 
ΒΑΥ͂, ὙΒΟΙΠΟΥ τΠ6 ΠΡΟΣ Ὅθ οὐά οΥ δνθῆ, τηποΐ ΒΟΟΠΟΓ ἐἰδη τυλαΐ ἰδ ἰδ; δηὰ ἐπδὲ δ ἃ 
«πΐηρ τοἱἱ δρρεη, ἔπδη ὡὐεη. ὙΒδογοίοτο ἰθοδο το ἀθ] νοῦ ΟΓΒΟΪῸ δ ΠΟΎΣ ἀθῆηθ ἐολεν. 
(Αγδιοῖ, μοι, 110. δ, ς. δ. 84. Ορ. ἴοπι, ἷν. οἀϊε. ΒΙροπὶ.)---ΟἸἴσοτο ᾿ Κον ἶ8ο 88 [Π6 [Ὁ]]ονγ- 
ἔην τοιηδτῖς : “1 (ἢἷθ Ὀ6 Τοτοῖο]ὰ, Ῥ7λο ἰ8 [ἢ 6 ΡΕΒΒΟΝ τηϑϑηΐϊ δηὰ ιοδαΐ 5 [80 ΤΙΜΕ} ΤῊΘ 
ὙΤΙΓΟΓ 88 οοηάποίεα Ὠΐτη56}} δὸ ἀοΧΙΘΓΟΌΒΙΥ, [παΐ απν ανοηΐ τ βδίονοσ Ὑ1}} δαὶ 8 ὑγορῆἧδον, 
δἰποθ 6 ΓῸ 18 ΝΟ δρεοϊβοαίίοπ 9 πιεπ απὰ ἰὔπει." (Ὦς 1 νίπδὶ, 110. 1, ο. δὅ4. Ορ. ἴοιι. χὶ. 
Ῥ. 287. οαϊῖ, Βίροηϊ.) ἨΗογϑρο 8180 σἰ ἀἰς]θ8 Ὑ1Π στοαῖ σου (Π6 ΡΟΣ ΡΟὺΒ ποι ἰηρηοϑδ 
οἵ 10 ὨΟΔΙΏΘΠ ΟΥ̓ΔΟ]68 ἴῃ 6 [Ὁ] ΟΠ ὙΘΓΒΟΒ: --- 

Ο Ιδδγιϊδάθ, φαϊσχαϊὰ ἀΐοδσῃ, δαΐϊ οὐὶξ, δαϊ Ὡοη ; 
Τλνίπαγο οἰθηΐμλ τηϑρτ δ ταὶ ἀοημδὶ ΑΡΟ]]Ο. δαὶ. 110. 11. δῖ. 6. ν. 69, 60. 

Ο 90η οὗ" ̓ αενίεε, ιολαίὶ 1 ποιυ {ὑτείεἶϊ, εοῦἱ! εἰἰἦεγ οοπια ἰο Ρα88, οΥ ἴξ τοί ποῖ; 
ον ἰλε σγεαὲ Αροϊϊο σίσεε πκε ἰο ἀϊυῖπε. 

ΤΑΒΕΪΥ, Γαιοΐδη, ἱπ 5 ᾿ἰβίοτυ οὐἵὁἨ ΑἸοχδηάοσ, δῆδγ τοϊδιϊηρ' 'π Ὑβδὶ τοδπποῦ (ἢδὲ ἱπηρο8- 
ἴογ ῥτοϊθη ἀβὰ ἴο δηβῖγοῦ ἴΠ6 βοδιϑὰ αἰιοδϑιίίοπμβ ἀε] νογοὰ 10 δ ιΐπι, ᾿νἱοαΐ οροῃίηρ 1Π6 868], 
δῇάὰβ: --- ““ ΤΏ Π6 ἀοἰἰνογοί ογβοὶθβ, πὰ σαν αἰνὶπθ γΓοδρυμβ8θ8, θυ ἢ στοδὶ Ργαάρῃοο, 
διὰ σίυΐης Ρεγρίεχεά, ἀοιδιζμι, ον οὔϑοιιγε ἀπδιοεγ5, ἀσοοταϊπο ἰο (δε σμδίοπι 9 ογαοῖεβ. ϑϑοτὼθ 
6 Θῃοουγεροά ; Οἴθοῖβ 6 ἀἰδβδαδάσα, τορ  γίηρ 86 ἢθ ᾿πουρῆϊ Ῥγορεσ. ΤῸ 80Π16 ἢΘ ΡΓΘ6- 
βου 6 μ]δίη τοιηθᾶϊε8 δηὰ ἀϊείδβ, ἴὉΓ ΒΘ ΚὨΘΎ ΤΩΔΗΥ͂ 866] τηθά!οίτιθ86, Βαϊ, ψῖτἢ τοϑροοῖ 
ἴο (δὸ Βορο8 (οὗ δἀνδηῃσοιαθηῦ), [86 ἰησγο886 Οὗἁ ὈΓΟΡΟΓΙΥ, δῃ ἃ βιισοοβδίοηβ ἴο ἱπῃουδηςοδ, ἦδ 
αἰισαγε ἀξγεγγεα αἰνϊπς Δι δηδυγον, δἀἀΐηρ, 4 (ὀέπρδ δλαϊί δὲ ἄοπο τοῆεη 7 απι εοἰϊίπα, ἀπά 
εσήδη τιν Ῥτορλεὶ Αἰρσακάεν εὐλαὶ! ἐπίσεαὶ πιε, απ εδαὶΐ οὔεν Ῥγαψνενε ἐπ νοῶν ὀελαίζ." ---Ἴν ἰ 
ἴο 06 οὐδοτγνοα δδὲ (Π]8 ἱπηροσίοῦ δροόῖθ ἰῇ ἴ.6 πϑπμα οὗ ἴῃ9 χυὰ Ζθουϊδρίυδ; δηὰ {πδὲ δθ 
αἀϊὰ ποῖ ρὶνϑ ᾿ιἷβ σθθροῃθεβ [Ὁ ποίλέμο, ιν) βίδα ῥγίοθ Ὀοὶπρ οὯ0 ἀγδοῆπιδ ἀπά ἔνο ΟὔΟἱΪ 
(ἀδοας 0}. δεοτ!πρ) ΓῸΓ Ἔδο ἀμδιγοσ. Ταιοϊδηὶ ΑἸοχαπάογ θεὰ Ῥδευάοπιδηιῖ8. 0}. τομ,. 
Υ. ΡΡ. 85, 86. οἀϊ. ΒΙΡοηῖ, 

8 Ναγοβ οἡ ῬΥΌΡΒΟΘΟΥ, Ρ. 16. ᾿ ᾿ 
τ 
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Κπον δἰ γηβοῖ  Ὁγ ἰδτν αχροβϑᾶ ἰο οδρὶίαὶ ρυηβῃμηθηΐ, 15 ΔΩ οπ6 οὗ 
1.18 ῥγθαϊο 0 η8 πο γα ἰο 6 ονογίσοσσῃ. Ὑπὸ ὄνθηΐβ ΨΏΙΟΒ 6 Γ6 ἔογθ- 
10] 4 στα οἴνθη Ὀούῃ σοιαρ] !]οαἰθα πα γοιηοίθ, ἀθροπάϊηρ' οἢ {86 ἀγδὶ- 
ἸΥΓΑΥῪ Ὑ11] ΟΥἨ ΤΆΠΥ, δηα υϊβίπρ' ἔΓΟΤα ἃ ρστοαὺ νϑυιου οὗ σϑιβ6β, τ ἢ 10 ἢ 
ΘΟΠΟυΣΤΘα ἰο Ὀσπρ' ἰμθῖὰ ἴο ρϑ88. ϑοιὴδ οὗ ἐμϑῆλ Το γα δοοοιρ !δηοά 
ΒΟΥ Ϊν δου ὙΠῸ ποῦ ἀο]νογοᾶ ; οὔμοσβ μδα {μι 6 1} δοσοιῃρ]βητηθης 
ΒΟ δύ Ἰαίογ, Ὀπύ [Π6 Ρσορμθίβ πὸ ἀ 6] νογθα {6 πὶ βανγ (μ6 δνθϑηί. 
ΟΥ̓ τβ ἀραῖηῃ ἢδα ἃ τοτα ἀϊβίδηὐ οὐδοῦ τ] ἢ Θχοθθαθά {μ6 ργορμοί β 
1:8; δυΐ 16 αἰβογθηῦ ονοηΐβ τ ]οἢ ἢ6 ἔογοίοὶα σοῦ θὸ οοπηθοίοα 
ἰοροίμοῦ, ὑπαῦ {π6 ταοβ ἀϊβίδηξ Ὀογάθγθα γοῦν ΠΘΑΥΪΥ ὌΡΟῚ ΒΟΠῚΘ 
οἴποσγβ, {π6 δοσοιαρ]!βηγαθηΐ οὐ το 88 ῬΥΘρΡΑΓΑΙΟΥΥ 0 {μ6 ἰαβί, 
ΤῊ Ὁ] Β] θη οὗ {Π6 γβῦ ργόορῇθοῖθβ βοσνϑα ἰοὸ ταῖβα 8ὴ δχρϑοίδιοι οὗ 
{πο86 ψ ΠΙΟἢ χοῦ αἱβίαπί; δηα {86 Δοοομρ] βηγηθηῦ οὗ [Π6 ἰαβί ϑοῃ- 
Βυιηρα (86 ἢγβί. ΤΠ ργθαϊοίοηβ οὗ [βαῖϑἢ Ὑ}1}} ΥΠΙΒἢ δῃ 1] υδίγαῦϊοπ 
ΟΥ̓ [86 σογγθούμθϑβ οὗ {Π686 ΤΘΙΠΑΓ ΚΒ: Δηαἃ ὙὙΠΟΘΥΟΥ Τοϑαβ {Π6 ργορμοίθ 
ὙΠ αὐὐοηοι νν1}} ΓΘ Υ Ηπα ΤΩΔΩΥ ΤΟΓΟ 1πβίβϑῃοοβ. 
ΤῊ Κιηρβ οὗ ὥὄγτϊα δπὰ 1βγ86]}, ὙΠῸ βορδγαίθ υ μαὰ ἄοῃθ ρτοδῦ 

ἄδιαασα ἰο ἴδ6 ἰκϊηράοπι οὗ «πα λἢ, ἀπ οα τορϑίμοσ ΔὈβο]υ θυ το 46- 
ΒΙΓΟΥ 10, Δα ΟἝΤ16 (0 ΑΥ̓͂ ΒΙ6ρ6 ἴο «δγαβαίθιη. ΑΒΑΖ, ἰεϊηρ οὗ «Φυλῇ, 
Δα 411 18. β ]θοίβ, Ὀθὶηρ 8βοὶζθὰ ψῖ} ἰοστοσ, (86 ῥχορμοὺ 1βαϊδῃ 
οαΩ6 ἰο ἷμη, ΔΠα ῬᾺΌ]ΙΟΙΥ ἀβϑαγοα ἴτὰ ἐμαῦ {ἢ 6 ΘΗ ΟΓΡΓΊΒΟ οὗὨ [86 το 
Ἰϊηρδ βῃου]ά θ6 ἐτιιδίσαίοα ; Ππᾶὖ ἴῃ ἃ βῃοσὺ {π|6 {6 Ὺ που] Ὀοίὰ ἀϊο; 
δι) {μαΐ, Ὀαοΐοτα ἃ οὔ], ἰῃαΐ γγαᾶβ ἴο θ6 Ὀοτπ ἴῃ δρουΐ 6 τηοπίδϑ, 
οοὐ]α βαγ, “Μῷυ ἔλθου πα τὰν τηοίμον," Παιηδβοιθ, {86 οδρὶία] οὗ 
ϑυτῖα, δῃα βδηλδυῖα, [Ππ6 σαριί8] οἵὗἨἉἁ {Π6 Κιησάοιῃ οὗὨἨ 1δβγβ86], βῃου]ά θ6 
Βι )θοὐ ἰο {π6 Κίησ οὗ Αββγτῖα, Ὑΐη ἐΐσοο βϑμοσὶ γϑᾶγθ {86 ουθῃῦ 
υββοα (Π6 ΡΓΟΡΠΘΟΥ ἴῃ 8]} 118 ραγίβ, ὑβουρῇ 1Ὁὺ νὰβ σἱοὺῦ ΔΗ͂ 
παῦαγα! ργοθα 1 1γ. -- ὙΠ ἀθδίτιοίίοπ οὐἹὨ βθηπβομουῖ δ Β δ.ΊΏΎ, ἴο- 
δοῖμοῦ ψῖἢ 411 {π6 πιϊπαΐα οἰτουτηβίαποθβ οὗ ᾿18 ργϑυϊοιβ δίίάνβῃοθ, 
788 ΒΩΠΟΙΠΟΘα ὈΥ Ββδῖδὴ ἃ Ἰοπρ ὑπηθ Βοίοσα 10 Ὠαρροπϑά, τι {818 
ΔΙ ΠΟ ΩΔ] οἰτουτηβίδηοο, ἰμαὺ βασι ἀοϑίσιοίοη βῃουϊα δῖα ρίδοθ 1π 
{π6 πῖρμῇ ; δὰ {μαὺ {86 ποῖβα οὗ {86 ἐπυπάον ὑπαῦ βμουϊά γῸ}] ΟΥΟΥ 
[06 ΑΒβυσῖδηβ βου Ὀ6 ἰο «6.8 ] θα δ Βατιηοπίουβ βοιηά, δηᾶ 
᾿κο ἃ πιρἰοάϊουβ οοποοτί, θθοασβο 1Ὁ ψου]ὰ Ὀ6 [Ὁ] ον οα πιὰ Ρυ]1Ὸ 
ἐμ κορὶ νπρβ.5 10 νγ88 ὕΠ686 ργθοῖβθ δπα οἰγουσηβίδημα! ργθαϊούϊοηθ 
{πὲ βΒαρρογίοα {π6 Βορθ οὗ Ηοζοϊκιαι, πού πδίδηαϊηρ ΘΥΘΥῪ ὑπῖηρ᾽ 
ΒΘΘΙΩΘα ἴο Ορροβθ 10. Νοῦν οδῃ 10 δχοϊΐα ΟἿ δϑίοηβῃγαθηύ {μδΐ, δον 
{Πο ῖν δοοουηρ ΙΒῃτηθπῦ, {π6 θΊΟΒ πηοη γοὮ δηα ἢ18 ρθορὶθ 66 ῥρδῖ- 
Βυδαοα {παῦ Ιβϑῖδῃ γγχᾶ8 ἃ ῥσορμοῖ, ἴο στ ποιὰ {Ππ6 ΑἸταϊ μιν τονθαὶ οα 
ἢ18 ἀδβίρμδ, δα {(μδὺ ἢ6 Βροκθ ὈΥ 88 οοτηχηδπηά. --- [Ώ 1Κ ΠΔΠΠΘΓ, 
ΘΟΓ 006 ἀδσραγίαγο οὗ {μ6 διηιθαββαάοσβ, πο Μοροάδοι- Βαϊδάδῃ, 
Κιηρ οὐὗὁἨ Βαθγ]οπ, πδα βοηΐ ἴο οοπσταίυ]αίο ΗΘ Ζο κί Ομ [8 ΓΘΟΟΨΘΥΎ 
ἔγοπι βιομθββ, {Π6 βϑῆγθ ργορηδέ νγ88 δουῃμ!ββι μα το (6}} {π6 6 188 
Βουθγοὶρῃ [Πδὲ 411 Η18 ὑγθᾶβυσοθ ( ΒΙΟἢ ἴπ (μ6 βοογοὺ ῥσϊάθ οὐ 18 μϑαγέ 
Πα Βαά Βῃονῃ ἴο ΠῚ8. διῃβαββδουβ) βΒῃου]ἃ Ὀ6 δοῃνουοᾶ ἰο ΒδΌΥ]οΙ ;: 
ἐπαὺ ῥγΐμοοθβ ἀθβοθηάθα ἔγοτα ἢϊτὰ βου] θ6 τηδάθ οαρίϊνοβ ; δῃὰ {μδὺ 
1Π6Υ βῃου ὰ θ6 διμρὶογοα ὈΥ {Π6 ΘΟΠΑΏΘΙΌΓΣ ἴῃ τηθηΐδὶ] οἰοΘ8.6 ΤὨὶ8 

168. υἱὶ. 1, 9---16. 3 1ρᾶ. ΥἹ1], 23.----4. ; 2 Κίηρε χγ. 29, 80. χγί, 9.; 188. ΥἹξ, 7, 8. 
8 Τα. Χ. 26. 28. εἰ 56.. ΧΧχὶχ, θ---8,., χχχ, 99. 81, 82. 
4 ΟὈπΊΡδΓο 188, χχχῖχ. ὅ-- "7 δὰ 2 Κίηᾳκ9 Χχ. 
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τοοζου 88 ΔΡΡΑΓΘΕΙΥ ΘΟΠΙΤΑΓΥ ἴο 4811 ργορδθ! 1 γ : ἐ86 Κἰπρθ οὗ 
ΒΡ ίοα διά ὦ εὐ χε ὍΘΙΘ {86 411168 μὰ ἀπῖτα Ἰῃηἰογοθί. ΤῊΘ 
ἔουτοῦ βθθῃηθα ἴῃ ΠΟ σϑϑροοῦ ἔοτγιιδθ]6, θη ΘοΙαραγοᾶ νι ἢ (86 
ΚΙΠΡΒ οὗ Αβδγσῖβ, βοβ6 γοῖζκα μα μδὰ Ὀαΐ δὲ Βμβκθη οἵδ, ἀπά ἴο ποιὰ 
[6 ΜΆΒ, Ῥδσβδρβ, 8.}}} {γἹθυθαγυ ; δῃα γοὺ [Π6 Ῥγορῆθου 1ἰβ ροβίἶνϑ, 
Δῃἃ ΗοΖοκίαβ οηἰογίαϊποα πὸ ἀουδί οὗὨ 10. Τὸ ψγαβ 1 ΘΓΆ]]Υ δοοοια- 
Ρ᾿ἰϑηθα, δηὰ {πθη [86 {6.718 Βοροά ἔογ ἐμεῖγ τοίαυση ἔγοπι οαρίϊν!γ, 
τ ΠΙΟΣ 1ϑαῖδι Πα ποῦ ΟὨ]Υ ἔογθίο]α ἸπΔ ΠΥ ἐϊπι68, δηα ἴπ {Π6 τηοβὲ τηδρ- 
πΙβοοηΐ ἰοσιηβ', Ὀαῦ 4180 τῃᾶγκαα ουὐ [Π6 Θομαθοτοῦ οὗ Βαρυ]ομ, ἀπά 
1μ6 ἀοἰίνογοσ οὗ {π6 «Ψ6νν8 ΟΥ̓ ΠδΠη6 Ἶ, ΘΟΠΒΙἀΘΓΔΌΪΥ ΤΏΟΤΘ ἰμδῃ ΟΠΘ 
πυπαγρα 1" δείοσε ὕγσγυβ Ὀθοδιλο ἰίηρ; οὗἩ Ῥεσγβίβ, δῃμὰ ἰ:ογαίθα {6 
οδρίϊνο «678. --- ΠΒΕΥ, βαϊδῇ οἰ ΘΑΥΎ ἀδοϊαγθα (μ6 τυΐη οὐ Βαδρυΐοη, 
ἴον 6 μιδὰ ββθϑθῆ, ἴῃ ργορμοίϊο βρὶγῖῦ, 411 118 βρίθῃᾷουν δηᾶ ρῇο 
ὍΠΘ6ΔΟΣ ΝΟΟΘΠ Δα 6ΖΖαγὃ;: δηα [ἴτ18 δϑίοη!δηΐϊηρ ἢ τ Βαῦ οχδοίηρβϑ αἴ 
186 ραγίβ οὗ 818 ὑσγθαάϊοίϊομβ ὑγοσα δοοοιηρ ]18ἢ 

Οποθ τηοΓ6, 8 ἰδγρα ρῥσγορογίίοῃ οὗ (16 βϑουϊρέυσθ ργορἤβοῖθθ τγ88 
ΘΟΡ θα (0 ἩΥΠ Πρ, ἀπ ργοβογνυϑᾶ ἴῃ ὈΟΟΚΒ τ οἢ Τ6ΓΘ Αἰ ΥΒ Ἰοἢἢ 
ΟΡΘἢ ἴο ΡυΌ]ο οχδπηπηδίϊοη, δηα 411] ρθυβΟἢΒ γ6γ6 6 η)οΪ θα ἴο ρϑγιιβθ 
ἴμθη. ΤὩΠ18 18 ἃ ἰθϑὺ πο ἢ {Π6 ΒρασίουΒ ρῥγοἀιοίίοηβ οὐ {86 Βϑαιμθἢ8 
ἨΕΌΟΥ ΟΟυ]ὰ οπάυγθ. ὙΠΟΙΡ ΟΥ̓ΔΟΪ68 ὙΘΥΘ ΠΕΡΘῚ ΟΟἰἸ]θοίοα ἴῃ ΒΗΥ͂ 
δα 6 μΌς ΤΘΟΟΓΩΒ; ΠΟσΘΡ Ὀγοισμύ ᾿πίο ομ6 ὙἹ6νγ, ὙΠΠΠ ΘυΘἢ 8. ρΓΘ- 
ἴδμοθ ἤο ργου {886 Ὀγθβοίθποα οἵ {π6}} ἀ6111686. Οογίδίπ οἰ σοΓβ ΟὨΪΥ 
ὍΟΓΘ Δ] οσϑα ἴο βυρογπίθπμα (ἤθ. [Ι͂ἢ Εργρὶ, [86 ογβουϊαγ θοοῖκϑ 
ὍΟΥΘ Κορί ὉΥ {ἢ6 ργθϑίβ δχοϊυβίνοὶυ, δηά σι θῃ ἰὴ ἃ ρϑου αν οἶδ δ- 
Σϑοΐου ; δηά δὖ Βοιμθ {Π6 ΘΙΌΥ πα ὈΟΟΚΒ γα δ] οννοὰ ἴο 6 οου- 
ΒΌ]Π 64 ΟὨΪΥ ὈΥ {π6 αὐἱπάθοθπινγί, ἀπ πού θυθὰ ὈΥ {Π|686 ργὶν]]οροᾶ 
ἴον ψ τ πουὺῦ 8ῃ ογάογ πὰ {Π6 βομδίθ. Απά θη δὖ ᾿θηρῈ ἃ ΘΟΙΩρ!Ϊ8- 
οη 8 οὔογοαὰ ἴὸ {Π6 σοῦ], ῥγοΐδββιηρ ὕο οοπίδίη 86 ΘΙΌγ 1118 
ΟΥ̓ΔΟΪΘΒ, 10 88 80 Κ͵ΌΒΒ ἃΠα ΟἸΌΠΊΕΥ ἃ ΤΟΥΡΘΙΎ 88 ΠΟΘ ἴο ροβα Οἢ 
ΒΗΥ͂ ΙΔ) ΟΥ̓ Β6η86, ὅ7ῆ0 Θχογίθα θυύθὴ (Π6 Βῃ18}168ὺ 8.1} ἱπ Ὀτπρίπρ 
10 (ο 186 ἰδϑί οὗὨ οΥἹ αἴθ," 

10 18. ἃ τϑρδκ, π Π]0 ἢ) ΠΟ]48. 81|1Π|1ὸ ἴῃ ΘΥΘΟΣῪ ΟἰΓουτηβίβηοο οὐ αἰνηθ 
τονοἰαίίοη, ἐλαέ ἱπιροδίογ πουεῦ αἀϊα αἰξεπιρέ (0 ρῥγοσἝμοο ἐλεὶγ ογεαοηζίαὶς 
ἐπ διοὴ α πιαΉ 7 α8 ἐδ τεαῖ πι6586η 9678 ΟΥΓ αΟοά. Ὑἰ ἄοθ8 {Π6 τη8]166 
ΟΥ̓ 1π6 Ὁ] η688 οὐὗὨ 118 Ορροβϑῦβ ΘΟῃ ΠΥ πάθον ἴο οοπῃΐουπα 
ἴθ. Βϑοδιβα ἰἤογα ἴᾶνο θοθη ᾿γϊηρ Ῥγορμοίβ, ἴμ6 γι τησδὲ δ6 
Βιιϑροοίοα ; Ὀασαῦβα ἰοῦ αν Ὀ6ΘῈ [886 ργορἢοίθ --- ργούθῃ θυ ἴο 
ἸΏΒΡΊ ΓΔΈΟΗ ---- (πογοΐογο {6 Ὺ ἕο τ οσὰ {μΠ6 ϑριτιῦ οὗ οὐ μαθ {συγ 
Βροίθῃ οδηηοὺ οὈΐαϊῃ 8 σϑηαια Ὠρασῖπρ. Ὑοί, 1 {86 {πῖηρσθ Θοη- 
ΒΙΔογοα αἰθδον ταοδῦ Θβϑθ Δ} 10 [Π6 τηοᾶάθ, 1π ὑπ6 οἰΓουμηβίδῃσοϑ, 
ἴῃ {Π6 Ῥσοοῖ, -- ἴῃ 411 σϑδβρϑοῖβ, ἱηἀθθα, δχοδϑρί [86 ὭΆΙΏΘ, ---- ἹΏΘΓΘ 
18. 16 σϑηάουγ, ΟΥἹ ΘὐΘῃ ἰΐθ ΘΟΙ ΠΟ 86η86, Οὗ Ἰπνοϊνίηρ {πολ ἴῃ 
Οη6 βρηΐθῃοα οὗ ταοϊθοίίΐοη ὃ Ὑη6 [186 ργϑύθῃβιοηθ [0 ῬΣΟΡὨΘΟΥ͂ 
ὙΠΟ} μάν Δρρθαγοαὰ ἴῃ (ὴ6 γγοΥὰ ΔΘ ΠῸ ΠΊΟΓΘ ἃ ρῥγοοῖῦ ὑπαὶ [Π6γθ 
ΠΘΥ͂ΟΣ ΜΟΙ͵Θ ἔχὰς ρῥγοαϊοίζοπθ, ἐμὴ (86 οἰτουϊαίΐομ οὗὁὨ Ὀδ80 01} ῬΓΟΥΘΒ 

1 566 ΡΑΥΠΟΌΪΑΥΪΥ 158. 11], 2. δηὰ ᾿χ]!, 4. 3 1ρα. χἸΐν, δηὰ χὶν. 
8 ἴβᾺ. χ]νῇ. 1. 7, 8, 9. 12, 18., χὶϊ!, 4. 19, 20, 2]. εἰ Φέᾳ., χὶν. 92---94͵ 
.“ Ὧγ. Φογτίη "88 οχαπιϊηθὰ ἴδ ργοϊθη θα ΚΙ ΌΥ πὸ οτγαο]θδ, δη ἃ μ88 ϑῆονσγῃ ὑἐπδὲ ΠΟΥ͂ ΔΓΘ 

ἔο 06 τοὐεείοα 88 ΓΟγχοτ68 δηὰ ἱπηροδίαγοβ. θυ οἡ Επο]. Ηἰεϊ. νοὶ. ἱ, ρῃ. 188---217. 
δ Ναγοδ Οἢ ΒΙΟΡΏΘΟΥ, Ρῥ. 323. 

τὸ 
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{παὲ {πογθ 18 πὸ Ῥυγα ρσο]α ΟΥ ΒἾΪνοὺ δια ρ]ογϑά 1 ΘΟΙΏΙΘΓΟΘ δη Π|8» 
πυϊδοίγο8. 

ΠΙ. Ὑπὸ Τ75Β ΑΝῸ ἹΝΤΕΝΥ ΟΕ ῬΕΟΡΗΒΟῪ ΠΊΔΥ δα σΟΠΒΙἀοτοά ἴη 
νασιοὺβ ρη 8. ϑοῖγθ μᾶνϑ γϑργθβθηϊοα 11 68 ἀδθδβιρτιθα (ὁ πιϑοί δηά 
ϑοσοιηηοαδία {Π6 παύαγα! δηχιοὺυ δηᾶ ἱπηραύθηοθ οὗὐἠἨ πρϑῃ [0 πον 
Τα ΟΓΊΌΥ --- [ο Το] ανθ πα βοοίμθ 86 ἰγου ]6α τα] ---- [0 ΓΘΡΓ 88. ({|6 
νϑῖη δῃά {ΠΟ ΑΓα --- [ὁ ἀἸΒοουγαρο βομθηλθβ οὗ υἱοθ ---- [ο Βπρρογί ἀ6- 
ΒΡΟΠάϊηρ; νἱγίαθθ. οπηθ ἢᾶνο ἀγσιιδά, {Π8ἰ ΡῬΓΟΡἬΘΟΥ νγαῦ ἀαβὶστιοα [0 
ΟΠ ΟΥΙΒἢ δπα ῥσχοιηοίθ ἃ σοὶ σίου Ββρ᾽ γιῦ -- ἴο τοηβεαὶ 186 1 οἱ οὐδ 
ΒΟΥΘΓΟΙΡΏΪΥ ἈΠ ρῬΑΥΓΟΌΪΑΥ ργονι ἄθηοθ. ὅβοῖη6, πηθαϑυτσίηρ' [Π6 ΒΟΌΡ 8 
δηα νγᾶγϑ οἵ οὐ ὈΥ {[Πο86 οὗ τηθῃ, ανὸ ἕβποὶθα, [μα δ ΟὈΒΟΌΓΘ ΡΘΟΡΪΘ6, 
8 ΘΑΥΓΡΘηὐΟΥ Β 8Β0η, ΠῚ8 Ὀϊγίδ, πα δοίβ, δῃηᾶ Ἱρῃμοιηϊηίοιιβ ἀθαίῃ, Τ6ΓΘ 80- 
6οὐβ Ὀομϑαίῃ {Ππ6 αἰἱοηίίοη οὐὗὨἨ {6 Βαργοιηθ Βυ]οΓ; δηὰ πᾶν δι 8[- 
ταΐϊοα, 48 τροῦθ Ὀδοοιϊηρ; ΟὈ]θοίβ οὗ Ῥγόρἤθου, {86 Βρ] πα! ονεηΐβ, ἃ8 
ΤΠ6Υ ΒυρροΒβοά, οἵ [Π6 τἴ86 δι) [}} οἵ Κι ηράοχηδ, δῃα ἴΠ6 τουοϊ 0η8 οὗ 
ΤΩΡ δ δίθβ ἀπά ορῖτοβ, Βαῦ {π6 ψᾶγϑ οὗ (ἀοά ἀΓ6 ποῦ ἃ8 ΟἿΣ Ψ84Υ8, 
ΠΟΥ 818 {πουρ 8 88 οὐγ {μβουρ]ιίθ. ΤΠη6 δνθηίβ τ ὨΟὮ ἴο 08 ἈΡΡΘΑΓ 
ΤΩΔΡῸ Ποῦ δηὰ Ιηὐογοϑίηρ' 8.6 γι νὶαὶ ἴῃ ἢ18 βίσῃΐ, δα {Πο86 νυ] ]οἢ 
Ὑ79 τηϊρσῦ ΟΥ̓ΘΓΪΙΟΟΚ οὐ ἀθβρίβα ἔόστα {π6 ρυὶποῖραὶ συγεβ ἴῃ (86 ρΐδη οἵ 
ἢϊ8 ᾿Ἰπῆη106 τ ]θάοτα ἀπ ροοάπηθθθ. ἼΠθγο Τοῦ ᾿πἰθυτηθαϊαίθ ονθηΐϑ 
Ῥτοαϊοίοα, 85 βυ ογάϊηδίθ Θη8 οὗ ργόρῇθου, 88 {Π6 δβίδίθ δηὰ ΠΙβίουυ οὗ 
ΑΡΥΔΠΔΙ Ἐ, ἀπ “6000 8, δῃα ᾿ανιἀ Β ἔδταν ; Ὀυῦ {π6 ρστοαῦ 86 δῃηὰ 
πη θηΐ οὗ Ῥγορῆθου, ἴο τ Β10}} 811 ΟΠ ΓΒ 6 Γ6 ΒΌ Ὀβοσυθηῦ, νγ88 ἴο τηδ]η- 
[δῖα {Π6 1810} οὗ 1π6ὸ Μαβϑιδι, δῃὰ ἴο Ῥγαραγο {π6 σου] ΤῸΓ [18 8ρ- 
ῬΘΑΓΔΏΟ6 δπα τηθαϊδίοη. Αὐ {86 βαπηο {1π|6, 10 νγγᾶ8 δ ου]α θα ὕο Βθυνθ 
88 δὴ δυἹάθμποα οὗ (μ6 αἰνίπθ οὐἱρίη οὐ δουϊρίαγθ. (Ομβι ἀϑυῖπρ 1Ὁ ἴῃ 
τι 8 Ἰρηΐ, τὸ βῃου]ὰ ἢγδθὺ βδαιβίυ ουγβοῖνοθ ὑΠαῦ 1 νγὰ8 σίνθῃ, ποῖ 

. ἴα, Ὀαΐ ἰοπρ Ὀοΐοτθ [6 δυθηΐβ ἰοοῖς υ]866 ; δπᾶ {μ θη ΘΑΓΘ Ἄ]]Υ Θοχη- 
Ῥᾶγθ ἐπ6 δοίβ δῃὰ οἰγουμιβίδηοθθ ργθαϊοίθα ἢ {Π6 ονθηΐβ δοοοιη- 
ΡΙΙΒῃ6α., [Ὁ [ΠΟΥ Θογτθβροπά, {π6 σοπο  αβίοῃ 18 ὉΠΑγΟΙἀΔ016, {πα {6 
Ῥγορ μοῦ νγγα8 ΘΟ 58] Οη6 6 ὈΥ Οπιηϊβοίθησο ἴο αὐΐοῦ {Π6 ΡΥΌΡΠΘΟΥ, δηά 
{πᾶ 1 πᾶ8 Ὀθθη Δ] ]]6α ΟΥ̓ Βονογοῖση δπα δἰ ΠΥ ρον 6 7. Ηδνο 
8000 δηα Μοβοβ, [να δηᾷ 1βαϊδῃ, Π.δηῖ6] δθα (ἢ6 οἴου ρσορῇοίβ, 
ἸΏΔΩΥ θη γοαβ οὐὗὁἨ γϑϑῦβ Ὀοίογο, δοῦσα Υ ἀθβοῦι θα ἰπηθδ, ρ]Δ6 68, 
οδαγδοίουβ, δπα δηάβ, τι ὑπο ῖν τοϊδίϊνα οἰγοιυμηβίδησοθθ πα οοῃ ]ἢ- 
ΘΠ ΟΙ68 ἢ 8η4 ἢᾶγϑ {ἢ 686 ἀΘβοσι ρίϊοη8 Ὀθ6 6 γογθα 1ῃ βυ  βοαποηὺ ἀπά 
ΘΧΔΟΙΥ ΟΥ̓ ΘροπἸηρ' νθηίβ ὕ ---- [Π 6 {ΠΟΥ τσϑὲ ἤᾶνθ Ὀθθη αἰ ΠΟΙ͂ 
ἹΠΒΡΙγΘα, δηα {πΠ61Ὁ τϑοογὰ δῃα ἰθβυϊ ΟΩΥ τηπδὺ 6 ἔσθ δηᾶ ἀϊνίμο. 
ΒῪ {{||86 ΡΓΟΡΘΟΙΘΒ, Ἰμ ΘΥΒρΟυβοα 1 (86 ργοδίοσ ῥαγὺ οὗ (86 δουῖρ- 
ἔαγοβ θοίῃ οἵ {86 ΟἸἹά δηὰ Νοὸυνν Τοβίαμιθηϊβ, {Π6 βδογοᾶ ψυϊίογθ ἤλυθ 
ΘΒ Ὁ] 1ΒΠ6α {πον οἰαίτιν ἴο ἰηϑρ᾽γαϊΐοη, {παὺ ἐΐον παυς ποὲ ψοϊϊοισεά οσἰιπ- 
πῖησίν ἀευϊδοά ψαδέε5, διέ ἐλαΐ ἐδλεν ϑροῖο απά ωὐγοίο αϑ ἐΐονψ τσογὸ πιουοά 
ὃν ἐδ6 Ἠοῖΐν Ολοβί,. Τὴ6 ὑξ δπα :ηἰθηΐ οὐ Ῥγόρθθου, {Π6η, νγα8 ἴο 
Ταῖβα δχρθοίδιοη, δὰ ὕὅο βοοίῃϑ [86 τηϊπά σὰ ΠΟΡΘ, ---- [ο πηδϊηϊαὶη 
τι6 ΚΠ οὗ ἃ ραυ α]Γ ργονὶἄθηοθ, δηα (Π6 Αϑβαγαποασ οὗ {π6 ΒΘἀθοπιον 
Ῥγομλἶβοα, δπα μαγίϊου αν] ἴο δἰύοδὺ (890 αἰνίπθ ἱμβρίγαϊου οὐ (μ6 
δοιιρύαγθβ. 

1 Ὧτ. Πδηοπ᾿ Β Τηβεει68 οὗ ΤΠοοΙορΎ, Ρρ. 8346, 847. 8.69 8150 ΒΡ. Βμιουίοοϊ᾽ 5 1), ϑοοῦγθοθ 
οἱ ἔπ [780 δηὰ [πίρηϊ οὗ ΡΓΟΡΒΟΟΥ. : 
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ΤΥ. ΟΝ ΤῊΒ ΟΙΑΙΝ ΟΕ ῬΕΟΡΗΕΟΥ. 
ΤῊΘ Ργορἤθ6168 τοοου δα ἴῃ {Π6 βου ρα Γ68 τοϑρϑοῦ δΟη ἐσ ΠοΙθΒ [00 

ὙΟΠΟΥΡ] [ῸΓ [86 ΡΟΥΘΓΒ οὗ τηδη ἴο δοῃ)θοΐαγο οὗ ἴο οἴθοῖ, Μδηγ οὗ 
1μοβθ, το ἢ. ἀγὸ ἰουπά ἴῃ (Π6 Ο]α Τοδίαμπχοπί, ἔογοίοϊ ἃ πποχροοίοα 
οἤδηροβ ἴῃ {πε ἀἰδίσ δυϊοη οὗὁἨ Θαγί]Υ ΡΟΟΓ ; δηα, τ ῇῃοίποῦ (ΠΟΥ 8η- 
ΒΟΘΠΟΘΑ͂ {Πππ [8] οἔὨἨἁ Ἠουγί βῃϊηρ, οἰτῖε8, οὐ [86 τυῖπ ΟΥ̓ πιϊρ Ὑ ΘΠ Γ 68, 
186 ον δηΐ τ] 6] Υ ϑοττοθρόπαοα σ] ἢ (λ6 ρῥγοάϊοου, ὍΤῊΒ οπαϊῃ οὗ 
ῬΓΘαϊοΙΙοπΒ '8 80 ϑυϊἀθηῦ τὰ {Ππ6 δογιρίαγοθ, (μπαὺ 76 Δ.Θ ΤΒΟΤΘ ΘΙ ΔΓ- 
ΤΑΒΒοα τ} [Π6 Β6]θοίίου δηα δυτδηρσοηλοηῦ οὗὨ μοι, (ἢΔπη ἀουθι}} οἵἵἁ 
1} 6 1} ̓τωροσῦ δηα βοοου } ]Βητηθηΐ. 70 8 ΒΌΡΘΥΠΟἷΑΙ ΟΌΒΟΓν θυ, [ΠΥ πὰ 
Β66ΙᾺ ἴο Ὀ6 ψὶϊποιῦ ΟΥΘΡ ΟΥ̓ ΘΟ ΘΟΙοΙ ; δυΐ, ἴο ἃ τγο}]-ἰηοτπηοά πα 
ΤΠΘΥ 86 41] ἀἸβροββα ἴῃ βυοῇ ἃ τηοᾶβ δῃα βιιοοΘββι 9 88 ἴο ἔΌστη 8 γορὰ- 
14 Ὁ βγϑίθῃι, 411 {πΠ6 ραγίβ οὗ τ βῖοὴ ΠΑΥΤΔΟΠ86 1ῃ ΟἿ ΔιλαΖίηρ ἃπΠ4 σ0ῃ- 
β᾽βίθην γ͵βδη, ἡ ΒΊΟΝ ΤῸΠΒ ρᾶγᾺ}16] τ [86 ΠΙΒΙΟΥΥ οὗὨ τηδῃἰκιηα, ραβδὶ, 
Ῥγοβοηΐ, δα ἴο Θοῖη6: 8πα ἔΓΠΙΒΠ68 ἃ ρογίθοῦ ἸποσᾺ] ἀθιηοηβίγα οι 
{μαὺ (86 Ὀοοῖϊς τ ιοἢ οοηΐαῖη8 δυο ργθαϊοῦνθ ᾿πβου 0. 18 ᾿πάθρά 
αἀἰνίηθ. Τηδ ργορἤθοῖοθ οοπίδϊποα ἱῃ {Ππ6 ΘουρίυΓ6Β τη  ἤ6 τοίδσγοα 
ἴο ἔσαν οἰαββεβ, νἱΖ. Ῥγορῇθοῖθθ γϑ δ ηρ' [0 {π6 76 τ Ί8Ε8 πδίϊομ ἴῃ ρδγ- 
Του ΪΑγ, --- ῬΤΟΡΉΘΟΙ68 γοἰδίϊηρ ἴο [Π6 πεὶρΉ ουσΙὩσ πϑύϊΟΏΒ ΟΥ̓ ΘΙΏΡΙΓΘΒ, 
-- Ῥσορβθοῖθβ αἰ γθοῦ γ᾽ δηπουποῖὶπρ {πΠ6 ΜΘββιδῃ, ---- ἀπα Ῥχορῃροὶθϑ 
ἀρ] νογοὰ ὈΥ “688 ΟἸγῖϑὺ δῃὰ ᾿18 δροβί]εβ. 

ΟἸἾΑΒΒ 1. 

ΤῬγορλοοίο5 γεϊαξίπρ ἐο ἐδδ “ειοϊεἢ, παΐξΐϊοπ ἐπ ραγίϊοιζαν. 

1. χε Ῥερΐη χὰ ΑΒΒΑΗΑΜ, (86 ρτοδί Ῥγορθηϊον οὗ (86 «6078. 
Αἱ 4 πιο θη μα πδα πο οἢ1]4, δηα νγαβ στοδῦ δανδποθα ἴῃ Ὑ6878, 
10 τγαϑ ἰογοίοϊα ὑπαὶ ἢ18 Ῥοβίθ τυ Βμου ἃ 06 Χο ΘθαἸ ΡῚΥ ταῦ 0116 
δον (μαὐ οὗ οἴμον ἤδοηβ. Ἔπὸ οἰϊοῦ οὐ [8686 ργϑαϊοίοηβ ἀγὸ ἴο ὉΘ 
ἰουπα ἴῃ ΟὅἼδη, χιϊ. 1---8., χ]νὶ. 8.; Εχοά, χχχῖὶ, 18.;: ΟἋἀ6π, ΣΧ}. 16., 
ΧνΥν. δ., ΧΥΊΙ. 2. 4---6., ΧΧΊΙ. 17. 

ΤΒο Ὁ] ΒἸπιοηΐ οὗἁἨ [8686 ργβάϊου! οηδ ψν}}} Ὀ6 ἔοι πᾶ 85 ἰῦ τοϑρϑοὶβ ἴπ6 “968 (ἴο οὐαἶῦ 
{Π6 νᾶδβὺ ἱποῦθᾶδα οὐ ΑὈγΑ Ἀπ᾿ Β Οὔ Γ ροβίβυ {Υ} 'π Εἰχοά. 1. 7. 9. 12. ; ΝΌΠΙΡ. χΧΊΙ. 
10. ; θουΐ. 1. 10.. χ. 22. ; Εζοῖκς. χυὶ. 7. ; ΗϑὉ. χι. 12. [ἢ 1688 ἰβδη ἄνα πα γοα ὙΘΆΓΒ 
δἴϊοσ {π6 ατϑὶ οὗὨ [π6 δῦονα ῃγοάϊοϊουβ τγῦϑ ἀο νογοᾶ, 086 παπαῖ θον οὗ ὑπ6 15γδ 6} 68 
διποπηϊοα ἴο βὶχ δυπάγοα ἐποιυβαπα τηθῃ, Ὀοβί θα ποιηθὴ δηᾶ οδιϊάτγοιι ; δηὰ 186 
βογιρίαγα δοοουηΐβ οὗ (πον Πυμ ΌΘΥΒ ΔΓ6 80 οομῆτντησα ὈΥ πα ὑδδίιηοι 68 οὗ ργοΐδῃθ 
δυο τ8, ἐμπαῦ πο ἀουδὺ οαπ 8.186 88 ἴο ἴδε Ἔχδοίπεββ οὗ {86 οοτηρίοίϊοῃ, 

2. ἸΒΗΜΑΕΙ, Β δὴ 8Δηα υτίαμα ΓΘ ὩΠΠΟυΠΟΘα Ὀοίοτα π6 γ͵ἃ8 
θότγῃ ; Ῥαυ Δ ου ΑΥ]ν, [μαἱ 18 ἀδδοθηἀδῃηίβ δ υ]α θ6 ΥΘΥῪ ΠυπΊΘΓΟυδΒ, δπα 
{μαι ἢ6 βῃου!ὰ Ὀερεῖ ὑνοῖνθ ῥυϊποθθ. ΤΠ6 8016 σϑιηθ ἴ0 ρ888 ῥγδ- 
ΟἾΒΘΙΥ 88 1Ὁῦ νγ88 [ογούοϊ ἃ. Οὐοιηραγο (θη. χν]. 10---12., χυἹ!. 20., δπὰ 
Χχχν. 12--- 18. 17] εοἱϊ! πιαλο ἀϊΐπι α φγεαΐ παΐΐοη, β01α 6 όονδὰ τὸ Αὐτγα- 
δ8π ((ἀλδη. χυὶἹ 20.); δηαὰ {818 ργϑαϊούϊοῃ νγ88 δοοοιρ 186 ἃ 88. ΒΟΟΙ 
88 Ὁ οοὐ]Ἱα 6 ἴπ {86 ΓΟρΡΊΪΑΓ οΟΌΓΒ6 οὗ παίαγζο. 

Ετοτὰ ᾿βδημδοὶ ρχοοθοάοα (86 νδγίουβϑ ὑὙῦ068 οὐὗἩἨὨ ΑΥΔῸΒ (4150 οδ᾽] δὰ ϑῬδυδοθηβ, ὈΥ͂ 
ΟἈὨν βύδη γυῖα. 8), Ὑ.Ο ΒΠΟΙΘΏΟΥ 6 Γ6, δηα 5801}} σοῃιἰθ ἰοὸ Ὀ6, 8 ϑ ΣῪ ροπογίαὶ 
Ῥθορὶθ. ὙΈΟΥῪ ταϊεῦ, ᾿μάθοὰ, Ὀ6 ΘΙ ΡΒ Δ. ΘΆΠΥ βύγ] 6 ἃ στεαΐ παΐΐοπ, “ἤθη [86 ϑ818- 
66 Π8 Τ1808 ΓΠΟΙ͂Ρ ταρὶ ἃ δηὰ Ὄοχύθηβῖνο Θοπαιθϑίβ ἀυγίησ ἴῃ6 τ] 441}6 ἀρθ8, δηὰ ογθοϊθα 
ΟΠ6 οὗ ἴΠ6 ἰαγροβὲ δι ρἶγο8 ἴΠπαὺ ΟΥΘΙ γγὰ8 1ῃ {πὸ νοῦν], 1716 ιυἱϊὶ δὲ α ευἱὰ νιαπ (Θῃ. 
χνὶ. 12.), Πα ΓΆ γ, α τοϊά-αδ86 πιαπ, ὑμπαὺ 18, 88 ψ114 88 8 ν 1] 885; δπὰ (δ δυουυμῦ 

τ 4 



280 Τγορλοοὶες ἐηι ἐδι6 ϑεγίρέμγει,. 

ΟΥ̓ [μαὲ δηἰπιδὶ, ἰη 900 χχχῖχ. ὅ---8., αθογὰβ (86 Ὀδϑὶ ροββῖ υΪ6 ἀϑβου!ρεϊοη οὐ (πα 
τη ἀοτίηρ, [Δ071688, δηὰ ἔγοο- ὈοΟ Ϊηρ ᾿ἴνθϑ ἀπ ἸΔΠΉΠΟΣΒ οὗἩ {86 Αὐτδῦϑ. ΚΛο λαίῇ 
δοηΐ οἱέὲ ἐλ ιοϊϊά α88 Υ7 66 ᾽ οΥ υὖἷἦἂνΘ λαίλ ἰοοϑβεοα ἰΐλδ6 δαπη8 ΟΥ ἐλ6 ιυἱϊὰ α88} τοΐο86 λοιιδο 
1 λαῦσο πιαΐδ ἐδλδ ιοϊϊογη688, αγαὶ ἐλ6 δαγγεπ ἰαμα ἀὶς αισοϊϊπρε. Η δοογηοίς ἐλ τπα- 
ἐϊδιο 97 ἰλ6 οἱΐψ, ποῖίλον γεραγαάοίλ ἦδ ἐλ6 ογνὶηρ ΟΥ̓ ἐλ6 ἀγίοεν. Τὴ γαηρο ΟΥΓ ἐλὲ 
γποιιπίαϊμ8 ἰ8 ᾿ΐδ ραβέι6, ἀπά ἣ6 δραγολείλ αὐ ̓ ν οὐογῳ ρτόθη ἰλέπρ. (ἀοα Εἰπηδοὶ  Πλ5 δοπέ 
ἐλοηι οὐἦ ὕγεο, απιὰ λας ἰοοδεά ἰλόηι ἔγοτα 41} ρο 1.4] ταϑίγαϊηθ. Ὁ86 βδῦλα εοἰ ἀθνΊ 658, 
ἴῃ το (μοῖν δησοϑίογ, [ϑῃγη86], ἀνγοὶῦ το ὑπᾶπ ἴπγοο ὑβουβδηά βανϑη μυηιίτγοιὶ 
Θ8Γ8 ΔΡῸ, ἰ8 5.}}} ἐλοὶγ λαῤίίαϊίοπ, ἀπὰ ἐπὶ ἐλθ ϑαγγόπ ἰαπά, ΜΒΘΓΘ ΠΟ ΟὔΠΟΓ Ὠμηλιπ 

ἐειη μὴ οου]ὰ ᾿να, ἔμ γ λασο ἐλοὲν αἀιυοϊϊηρ6. ΏΘΥ ϑ8οοτη ἐλ οἱΐψ, ἀτιὰ ἐμαγθέοτο μΒᾶνο 
ὯΟ ἤχοα Βανί ϊαϊίοη8. ΕῸΣ ὑμοῖν νερξζιο, ᾿ἰΏΘΥ ἀγὸ ποῦ δίγαιὰά. ῬῬ]υηδονίηρ 18 ὑἐμοὶγν 
Ῥτοίδββίοῃ ; δπα ψμθ ΠΥ τθᾶκα ἀσργθάδυϊ 8 οἢ ΟἰΓ᾽68, ὑουγ 8, ΟΥ ΟΑΓΑνΔΏ8, [ἢ 6 
τοῖγο ἰηο ἴπ6 ἀσβογῦ πὶ δον ργθοϊριίδπου, ὑΠαῦ 411 Ῥαυγβαὶ 18 ὁ] αἀρα ; δηά ἱπ (818 
δ κῊ θοϑο ἐλε ον γίπρ οΥ ἰλὲ ἀγθον 18 αἰδγεραγαάρα. ᾿ΉΏΘΥ ΤΩΔῪ Ὀ6 Βα] ἴο μᾶνϑ πο ἰδῃηά5, 
8πά γοῖ {86 τϑῆρδ οΥ ἐλδ πιοισιξαὶπδ ἐ8 ἐλοῖν' ραδίντδ; [Β6 7 ὈΊύΟΒ ὑμοῖν ὑβηΐβ δὰ ἴδοά 
186} θοο Κα τ ΒΘΓΟν Γ [ΠΟῪ ΡΪ6886 ; τη {Π6Υ δεαγοῖ αὐἴ8ῦ" ΘΌΘΥΨ ρΎΊ66Ή ἐλίπρ᾽, ἈΥ͂Ὲ σΟΏ- 
{εἰμι 8 }}γ Ἰοοκίηρ ΔΙ͂ΟΣ ὈΓΘΥ, ἃπὰ 861Ζ6 ΘΥΘΓῪ Κὶπα Ἀπ τλι ψεϑ {π8ὺ σοπιο8 ἴπ ὑποῖν 
ὙΑΥ. [ὑ ν8 ἐν τῆος [ογοίοϊ ἃ τῃδὺ 15 π|86}᾽ 8 λαπά δἢ αραϊπϑέ δυο πιαπ, απᾶ 
Θυογῳ πιαπ᾿ 5 λαπά αραϊπεὶ ἀϊηι. ϑοβοϑβίσβ, Ογγαβ, ῬοπΊρΟΥ, 1 Τα͵]δη, δηα οὗμο δηοίϊθηῦ 
ΒΟΥΘΓΟΙσἢ8 νδὶηγ αἰἰοιηρίοα ἰο Βα) υσαία (86 πψαπάθγϊηρ ΑΥΔῸΒ: ὑμουσῃ ἔμ Ὺ δα 
ἐθΙΩΡΟΓΑΓῪ ὑὐ Πρ ἢ 8 ΟΥ̓ΘΡ Βοῖη ὑγ10 68, (ΠΟῪ νγο ΓΘ ὉΪΟἸπιαύθ Υ ἀπβυσοαβϑμ!. “ ΤΒΟΙΡ 
ἈΪΠΠΙΊΔΠσΘ ἰδ ΠΘΟΡ οουχίθα, δηἀ ΟΔΠ ΠΟΥΘΓ δ Οὐἰδιηρᾶ ; δηᾶ 4}} {πδ ἴ[Π6 ΤΓΚα, ΟΥὉ 
Ῥουβίδηϑ, ΟΥὁ ΔΩῪ οὗ ὑπ ἷγ μοῖρ! θΟυΓΒ, οδη βι!ραϊαία ἴῸΓ ἔγομι ὑμθτα ἰ8 ἃ ρᾶγίϊαὶ δηὰ 

 Ρυγοβιαβθα {ὈΣΌΘΔΓΔΠΟΘ. γϑη ἰδ Βγ 15}, ψῆὸ αν οβίδ ὉΠ 18η6α 8, τοϑϊἄθηοα ἴῃ 
δἰπηοϑὲ ΘΥΟΥΥ͂ ΘΟΠ ΣΎ, μάνα οηἰεγοα {Ππ|ὸ ἰουτὶ τ 68 οὗ {86 ἀσϑοθηάδηϊβ οὗἁὨ Ιβῃπηδοὶ ἰὸ 
ΔΟΘΟΙ ἢ 18}. ΟΕΪΥ (ἢ 6 ργοπιοα! ἱρὰ ἀοβέγαοσίίοη ΟΥ̓ ἃ ἰογῦ, δῃὰ ἴο σϑίΐγθ.᾿ 1 ΕἾΟσα [86 
σοτμσηθησοιηθηῦ οὗὨἉ ὑπ 18}}π|80}1068 ἰο (ὴ6 ργοβϑβοηΐ ἄδυ, ὑΠ6Ὺ αν οοης 64 ψ]]ἃ ΟΥ 
ὉΠΟΙν 1964, απὰ Βανα τηαἰπίαϊ ποα (μοὶν ἱπαθροπάθηου : δηὰ 1Κ {866 ΟΓῈ 20 ΟἾΒΟΡ 
δυριιπιοηΐ 0 ανΐποα ἐ. 6 αἰνίπα οτἱ σίῃ οὗἁὨ {88 Ῥ πόνμετε 16 δοοοπηῦ οὗ ἸΒῃ 86), ἀπὰ 
86 ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ Θοποοσγηίηρ' δἷ8 ἀεβοοπᾶἀαηίβ, οἰ] αὐοὰ νεῖ ὑμοῖσ ΒἰϑύουῪ δ ἃ τρᾶπποῦ οὗ 
116 πμπρα ἃ ραοτγίοα οὗὨἨὨ ΠΟΑΥΪΥ [ΟΡ ἰπουϑηπαὰ γοδτβ, σου]ὰ Ὀ6 Ββυβιοϊοης ; 1Ὁ πιδΥ, 
ἰηάἀοραᾷ, Ὀ6 Ρσοπουπορα ΔὈβοϊ αὐ ὶγ ἀσπιοηδίγαίνο. 

8. 1 τὴῦβ οσοίοἹα {πὶ {π6 ῬΟΒΤΕΒΙΤΥῪ ΟΕ ΑΒΒΑΗΑΜ, ΙΒΑΑΟ, ΑΝὉ 
“ΑΟΟΒ, βΒβου]Ἱᾶ ροβββββ {π6 Ἰαπά οὗ (δῃδδηὃ; 80 ἐμαῦ, {Ββουρᾷ {ΠΟΥ͂ 
Ββου]ά θ6 Ἔβχρϑὶ]ϑά ἐ6πο6 ἴον {Π6} 8108, γοῦ {μοὶν {1016 Βμῃουϊά ΘῃμάαΓ6, 
8η4 {Π6} Βῃου]ά Ὀ6 τοβϑε δα ἴῃ ἰΐ, απὰ (μ6γα δοππαθ ἢ ρ6806 [0 186 
δπᾶ οὗὨ {6 νουϊά. (866 θη. χὶὶ. 7., χα, 14, 1δ. 17., χνυ. 18---2].; 
Ἑχοά, 1.1. 8, 17.; Οἴδῃ, χυὶϊ. 7, 8.) [Ι͂π υπίβοη 480 τὶ [686 
ΟΥ̓ΡΊ ΠΑ] ΡΥΟΠπ 1868 ἃτα ἔπ6 ρτϑαϊοίίομβ, ὑμαῦ {Π1|8 Ἰαπά οὐὗὁἨ Οδμδδῃ βῃμου]ὰ 
Ὀ6 ἴο {6 οἸΠ]άγθη οὐὗἨ [βγ86] δὴ ϑυβυϊαβίάηρ ροββοβϑδβίοῃ. (86 θυ, 
Χχχ. 1--ὅ. ; Φ6Γ. Χχχ. 8.) 

ΤῊ οομμρ οἰίοι οὗὨ (8686 ργϑάϊοίϊίοηθ η8 Ὀδθθῇ 88 θη γ Κα Ϊα δπὰ οχδοῖὶ 85 [80 
Ῥτοαϊοιίομβ {πϑηιβοῖνθβ. (8566 Ναπιθ. χχὶ. ; Πϑαΐ, 1. ; δῃὰ Φοβα. 1.11.) ὙῊΘ βγϑθ θα 
Θη͵ογοα {π|8 Ἰαηα [Ὸν δθονϑ ἃ ἱβουβδῃᾶ υϑϑῦβ; δηᾶ ψῇθη, ἴῸΓ ὑμοῖν νοκθάηεβα, αυά 
βοηῦ {86 {γῖ 068 οὗὅἨ Τυᾶδμ δηᾶὰ Βοη)απνπ Ἰηῖο οαρυϊνὶῦγ, μ6 ἀθοϊαγθὰ [Ὁ ββου]ὰ Ὀ6 Ὀὰῦ 
ἴον ΒΟΥ ΠΤ Ὑθϑτθ, ἩὨϊοΝ ΘΟΘΟΓΑΙΠΡῚΥ γ)α8 ἰγὰ6; δηα ἴδοὺ σοηῃ(πυθα βῖχ παπάγοα 
γοΔγΒ ἰοροίμον, {}1 Ὁ. {μεῖς τοὐθοϊίοη δηὰ ταυγᾶος οὗ ὑμ6 ίδββίδῃ ὑμ6 7 ΟσῈ δρβίῃ 
ἀοοπιρα ἴο ἃ τοῦθ ἰδβίϊησ οδρίϊν! γ, Ὀασιη ὉΥ ΤιῖαΒ Ὑ αβραβίϑη, δῃὰ οοιηιιθι το 
818 ἄαγ. Απά {βουρ [86 ὕθηῃ ὑγῖ 68 σαγγίθα δινδὺ οαρίϊνα ὈῪ Κ'ΒαΪπιδῆθβοσ, δηὰ {86 
Ὀοάγ οὔτμ6 ἔνγο ἰγῖθ88 Ὦγ ΤΊϊταβ, δ ποῦ ποὺ ἴῃ Οδπαδῃ ; γοῦ βϑίποα {86 ρογῖοα οὗ {πον 
βπαὶ ταβίογαίϊοπ ἰ8 ποῦ γϑῦ οοπιο, {μοῖγ Ῥγαβθηΐ ο886 18 80 (ὯΓ ἔγοῃη Ὀδίῃρ' 8) ΟὈ]Θ0- 
τἴοη πύον (8686 δποίθπῦ ρσορμθοίθβ Ὀυΐοσγα 8, {πὲ 10 ποιὰ Ὀ6 ἃ στοδὺ ὁπ6 ϑρϑίηβῇ 
186 οἴδοῦβ 1 10 πογΘ Βαὰ. Απὰ Β6 ν ῇο Ἑομβί 6 Γ8 (πὰΐ 0.6 ῥγραϊοὔϊοι, ΠΟῪ ὑπάθι ο0η- 

1. Ὧγ. οὶ 8 Ενίάθηςο, ὅζο., ἔγοτῃ ῬΓΟΡΠΘΟΥ Ρ. δὅ17. 861} οἀϊιίοη. 
5. ἘῸΣ ἃ [Ὁ]] δοοουπὶ δῃὰ οχροϑίϊοη οἵ [6 ῥγορμθοίθϑ οοποοτηίηρ [5]ιπηαοὶ, 800 ΒΙΒῆΟΡ 
Νον το Β βοοοηά 1)15βογίδιίϊοη. 

8. Ὁ 186 [Ὁ] ΒΙπιοπὶ οὗ ἴῃς ῥτϑαϊοοηῃα οοποογπίης σα 485, [π6 τοδᾶον 18 πο οββαγῖΥ τοίοσχοᾷ 
ἴο Μτ. Ὑ]1ο5 Μοάογῃ Φυάεεα οσοτηραγοὰ νἱὰ Αποίοηϊ ῬΧΟΡΆΘΟΥ. Οἰδβϑον, 1850, ὅγο. 



ΑἹ ῬγυΟΓ Ὁ ἐλεεῖν 7πϑρίγαξίοκ. 28] 

κἰἀογβεϊοη, 888 Πόσο ὈΘθη Ἔχϑοῦὶν Δ116]16 ἃ Ἰῃ 411 (6 ραγίοαβ δγοδυ ρϑβϑὶ, οδπποέ 
ἀουδὲ οὗἩὨ το ΕΠ] ρ ΟΥ̓ ταῦ γοπηδὶπθ ἴο οοπθ ἴῃ ᾿ἴ8 ὈΓΌΡΟΥ Βϑδβοῃ, δηα Μ}}} ποὶ 
πυσδίίοη Ὀαΐ {πὲ (σοῦ Μ}}} υ] ἱπιαίογ δὰ σοι ρ]είοϊγ, 88 ἢ6 Ῥτοπη θα, ρῖνα ἰο 186 
βυϑὰ οὗἩἉ Αὔγδβμδια 4}} (Π 8 ἰαπὰ οὗ δῃβδη [ὉΓ δὴ δυϑυ δδίϊηρ ροβδβϑβϑβίοῃ. ὅ86ε Εζοῖ. 
χχχνὶ. 26. 

4, ΤΠ ὑπϑηΐγ -οἰσθί οπαρίον οὗ (86 Ροοϊκ οὗ θυ οΓΟΠΟΙΑΥ͂ οοπ δῖ πΒ 
ἃ. ΒΟΙ168Β οὗ τηοδύ βύγικίηρ ργϑαϊούϊομβ τοἰδίνο ἴο [η6 ΨΕΌ8, ψ ΒΙΟΝ ἀΓΘ 
0] 6]Πησ (0 {Π18 ὙΘΥῪ ἀδΥ. Ὡν Νονίοι δα γ, ασανοθ μαννα βῃοτπ 
118 Δοσοιηρ] !βῃτηθηΐ δ σγοαῦ ἰθηρίθ. ΤῸ ΒΡΘΟΙῪ ἃ ὙΘΥῪ ἔδυ ρδγ- 
ΤΟΊ Ϊ ΑΓΒ :---- 

(1.) Μοββϑβ ,“υγείοϊά ἐμαὲ ἐλιεν «λομία δε τεπιουοά ἵπίο αἷΐ ἐδο ἀϊπφσάοηια 
9 ἐμὲ φαγί, ---- ““ δεαζίογεα ἀπιοπρ αἰΐ μεοορίο, βοπι οπθ ἐπά οΓ ἐδ οαγέι 
ευόη ππίο ἐΐό οὐλον, --- πα πὸ δα86 ΟΥ̓ Τοϑ8ζ, ----- ὅθ ορργοϑϑο απαά ογμϑβῆεά 
αἰισαγϑ, ---- ὃ6 ἰεξ ζει ἵπ πιεπιδεῦ ἀπιοπρ {ἦς ᾿δαΐξ θη, ---- ρῖπιο αἰσαν ἔπ ἐλεὶν 
ἐπί φιΐν τπ ἐλεὶν" ὁποηιΐο8᾽ ἰαπά, ---- απαὶ δέσοηιθ απ ἀαδίοπιδἠπιοπέ, α ῥτουογῦ, 
απὰ α ὑγψε-ιοοτά πηΐο αἰΐ παέΐοη 8.7 

ΤΏοβο ῥγϑάϊοι!οηΒ 6 γα ἢ γΆ] ]γ (1 6]}1οἀ ἀυτίησ [Π6 β Ὀ]Θοἰίοη οὗ [π6 9 6τ"78 ἕο {πΠ6 
Βα  ἀββδηβ ἐπὰ Εοπιδῃβ ; δηΐ, ἱπ ἰδίοσ {ἰπ|68, [ἢ 4}} παίϊοπϑ σθθτο [ΠΟΥ πᾶν Ὀδθιὶ 
ἀϊδρογβοὰ. Μόοβϑβ ογοϊο]ὰ ἐπὶ (ἢ6} δινθην 8. σου] Ὀδδίοσα δηὰ ἰδ κα {86 οἱ168 ; 
δΔηα {}|8 ῬΓΟΡΒΘΟΥ τγα8 Ὁ] ]1ο ἃ ὉΥ ΘΒ. ΒΑΚ Κίηρ οὗ Εργρί, ΝΑΙ πΠ ΘΒ Κὶηρ οὗ 
Αϑϑγτῖα, Νουα ποΖΖζαγ, Απιοοδβ ΕΡΊρθβηθθ, ϑοβίιθ, δπὰ Ηρτγοι, δη4, βμΆ]Ϊἶυ, 
ὈΥ ἤπια, ΤΠΗοισῇ αἀἰδρογβοα τπγουσδοιυΐ 41} παίίομβ, ὑπ Υ πανα γοπιαϊποα ἡϊδεϊηοῦ 
Ττοῖὰ ΤΠ 61 8}; δηὰ ποιν πβίδηαίην [06 ναγουβ ΟΡΡΥ ββϑίοη8 δηὰ ρογβθουϊίοηϑ ἴο 
ὙΓΠΙΟΣ ΤΏΘΥ ανο ἴῃ ΘΥΘΥΥ ἃσ6 Ὀδοη δχροδϑὰ ἱπ αἰ δγθηΐ ρασίβ οὗ (6 νου], “ΠΟΤᾺ 
8 ποὶ 8. ΘΟ ΠΊΓΥ οἡ [Π6 ἔδοα οὗ (ῃ6 δαῦιδβ ΠΟΓα {86 6078 ἀγα Κη. ὙΉΘΥ ΓΘ 
(οὐπὰ 41|κ6 ἴῃ Ευγτορο, Αϑι8, Απιουῖοα, απὰ Αἰγῖοα. ὙΒΟΥ δγὰ οἰ ΖΘ 8 οὗ ἴδ νγουῦ]ὰ, 
φ|ἰϊπου ἃ σΟυΠίΓΥ. ΝΟΙΠΟΥ πιο ΔΙ 8, ΠΟΥ ΤΙΥΟΥ͂Β, ΠΟΙ ἀοβοῦίδ, ΠΟΣῚ ΟΘ6ΔΏΒ, --ο 
σι Ποἢ 8Γ6 (86 ὈουΠάδΥ]ο8Β οὗ οἵἢον πδ(ΙΌΠΒ, --- Ὦδνο ἰογιηϊηδίοα {Π|6ὶῦ τη ἀθτίηρ8. 
ΤΠΘΟΥ δὐουπά ἴῃ Ροϊδηά, ἰη Ηοϊϊδηά, πῃ Εἰ πιβδῖα, δηὰ ἰῃ Τυγίογ. Τῃ (ἀογδηγ, ϑραιη, 
Τταὶν, ΕἼΔηςοΘ, πὰ Βυίϊδιη, ἰΠῸῪ ἃΓΘ πῆογο ἘΠΊ ΠΪῪ βοαιογοᾶ. ἴη Ῥοσγβία, ΟἸηλ, απ 
1παἴ8, ---- οα [86 Θιηβῦ δἀπά τῃ6 ποϑὲ οὔ (88 ἀδηροϑ, -- [μ6 7 ἃγὸ ὕδιο ἐπ πιωπδον 
ἐλο λραίλεπ. ΤΏΘΥ μάν ἰγοὰ ἴΠ6 ΒΠΟῪΒ ΟΥ̓ ϑιθογία, δα τπ6 βδη48 οὗ ἴπ6 Ὀυγπίης 
ἀσβονῖ ; δηὰ (6 Ἐαγορόθη ὕγανο ον ΠΘΆΓΒ ΟΥ̓ {Π6 ῚΓ οχίϑίθποθ ἰῃ Γορ! Οἢ8 τ ΒΙΟἢ ἢ6 
σαπηοῦ Γοβοῖ, --- αΥ ἢ ἴῃ (Π|6 ὙΘΡΥ͂ ᾿πίσθυ!οῦ οὗ Αὐτίσα, βοιι οὔ Γπαθαςίοο.Σ ΕἾὙΟΠὶ 
Μοβοον ἰο [,͵3Ὀοη, --- ἔγοπι Φαρδη ἴο Βενιδῖη,---- ἴσοῖὰ Βογπθο ἰο Ατομδηροὶ, --- ἔγοια 
Ἠϊηἀοβίδῃ ἴὸ ΗΠ υΓΆ8, ---- ΠΟ ἐπα απ ΟὗἨ Δν πδίϊοη ὕροῦ οασίμ που]ὰ 6 ποόντῃ, 
ἴῃ 41} τ1ὴ6 ἰηϊαγνοηΐηρ γοσίοηβ Ὀαῦ 8 Ψ6Ὺ 4] Ομ 6..." 8 

(2.) Μοβεϑ Τογείοϊά ἐλαὲ βμοὴ στίευοιιβ ξαπιῖπεα δλομά ργευαὶΐ ἀμτίης 
ἐλε βἴοσοβ οΓΓ ἐλοῖγ οἱξῖο5, ἐπαΐ {ον ἐλομία οαὐ ἐδε "εδἦι 9 ἐλεῖτ δοπβ απά 
ααειφἠίογ8. ; 
ΒΒ ῥγοαϊοιΐοη νγαϑ Δι] 8] 6 ἀροιῦ 8]χ Βυπάγοαῦ γϑασβ δἷοσ (86 ἰὴ οὗ Μοβοβ, 

ΒπιΟΩ (Π6 [6γ 86} 1068, τν θη ϑδιματῖ γ88 Ὀσδίοεροα Ὀγ {π6 Κίηρ οἵ Κ'γτῖδ ; αρδίῃ, αδουῦ 
πἶτ6 Βυμάνοα γοαγβ δῖοσ Μόοβοβ, ἘΊΉΘΗΣ (6 δοντϑ, ἀυγίηρ ὑπ6 δίαρο οὗ Ψεγυδβαίοιι 
ϑύξοτα 186 ΒΑΌΣ]οηἑ Βα σΔΡΕΗΥ ; δπά, ἤμαιυ, ἀἤθθη Βυπαγοα Ὑθαγ8 δίθαν 18 {ἴπιθ, 
πγίηρς (86 βίορζο ΟΥ̓ Φογιβδϊ σι ὈΥ̓ ἴΠ6 ΕΟΙΏΔΗΒ. ᾿ 

(3.) Τλοιφὴ ἐδε Ηδοδγδιοβ ἰοεῦδ ἰο ὧδ αδ ἔδι6 βέαγε ΟΥ ἤδαυθη 707 πιμῖ- 
ἐκάο, Μοϑε8 »τοαϊοίοα ἐμαΐ ἐλεν ἑΣἠομίαί ὅς ἔειο ἕπ πμπιδεῦ. 

ΤῊ ῬΓΟΡΒΘΟΥ γγ88 ΠΠ 6 Ά ΠΥ ζ] 16 ἃ ἴῃ [μ6 ᾿Δδὺ βίο οὗ δ οτιβα θαι, ἰῃ τ] 10} 086- 

1 Βίρβορ Νονίοη οὐ πο Ῥγορῃοεῖεδ, νοἱ. ἱ, ἀΐ88. νυ]. Ὧγτ. αὐαῦθϑ οἱ ἰμθ Ῥοεπίδιίθθς. 
νοΐ. 1᾿. ΡΡ. 417--448, 8.66 δἰδὸο Μγ. οι Ηἰβίοσυ [6 Ιη!οσργοῖοσ οἵ ῬΓΟΡΉΘΟΥ, το]. ἱ. ΡΡ. 
87----1 22. 

3 Τιγοπβ Ττανοἶδ ἴῃ Αἰτίοδ, Ὁ. 146. 
8 ἘΞ2ΣΠ᾿ 8 Ενϊάοηοο οὗ [6 ΤτΆ οἵὗἩ {86 ΟἸ τ ϑεΐδη ΒΟ] σίου ΠΌπι [πὸ ἘᾺ]Ε]ποηΐξ οἵ Ῥτο- 

ῬΈΘΟΥ, Ρ. 81]. (8618 οἀϊιίοη.) [π ΡΡ. 80---260. ΤΠ6γθ β ἃ σορίουβ δηὰ Θχοθὶ ἸΘΠΕΥ͂ διτδηρεὰ 
ἱ οὗ 186 ριοάϊοιίοηβ τοϑροοης {π0 ὅονγ9, δηκὶ ὉΠποὶγ Δοσυμλρ] πιο ηξ. 
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Ῥδυβ [6115 τα ἐπδὲ δὴ ἱπβηϊνα υὐυϊἰταδο ρογιϑμοὰ Ὁγ διῖηθ; δηἃ Ὧ6 οστηραῖοβ {ἢ 6 
τοί] πυταθον ὙΠῸ ῬαΡΙβῃθα ὈΥ δ δῃὰ ὍΥ͂ {6 γγχᾶγ ἴῃ “ΘΓ 8816 πὶ, δῃἃ ΟἴΒΟΥ Ῥαγίβ οὗὅ 
πᾶ ε58, δὖ ὁΠ6 τα] Ιου ὑνχγοὸ υπῆγοα δηα (ΤΥ ὑδμουβαηα ἴου» υπάτοα δηὰ πἰποῖγ, 
Ῥαδβί 68 πιποίγοπίηθ ὑμβουβαηα το ππάγϑὰ 80 ΘΓ πιὰ θ ῬΥΪΒΟΠΘΓΒ, δηὰ δοζά μπΐο 
ἐλοὶν ὁποηιῖθ8 70. δοπάπιοπ απ δοπάιυοπιθη : διὰ δε ὑπ 6 }γ ἰαδῦ ονογίγον ὉΥ͂ 
Ἡδάγίδῃ, τϑὴγ {πουϑαπὰβ οὗ βοὴ τ γα βο]ὰ:; δηὰ {μ086 [ὉΣ ψΒΟπὶ ρυγοΆ86 8 
οουἱὰ ποὶ Ὀ6 ἰουπὰ (Μοβο8 μιά (Ὀγοϊο]ὰ {μδὺ πο πιαη τοοιιϊα δεν ἐΐθηι}) σσοτὸ ἰγΆῃ8- 
Ῥογίβα ἱπῖο Εσγρί, τβογα του ὰἀ68 ροΥβμθαὰ ὈΥ Βα ρντθοὶς ΟΣ ἔΆΠλΪπ6, ΟΣ Ὑγ6ΓΘ 
ἸηΔΒΒΔΟΓΟΑ ὈΥ (ἢ6 ᾿ΠΔΟΪ Δηῖ8. ϑίῃοθ {86 ἀοβίσυσθοη οὐ Φεγάβα!θπι, {Π6 7 ἤᾶνα Ὀθδῃ ἡ 
ΒοαύΘγρα διλοηρ 811 ἢδί!οη8, ἀπιοηρ᾽ τολοπι ἐδον λαῦο ζομπα πὸ δα86, ΠΟΥ λαῦα ἐλ βοῖδε 
9 ἰλεὶν ζεεὲ λαά γεδί; [Β6Υ Ἀᾶνα Ὀδθη ορργδεδθά σπά δροϊϊοα 6067" πιοτα, Θβρϑοῖα ]γ ἴῃ 
16 Εἰδδβί, βογο [Π6 ΕΥ̓ΓΑΠΩΥ ΘΧΟΓΟΙβοα ΟΥΘΡ ὑπθῦλ 18 80 Β6ν ΓΘ, 88 (0 δβογὰ Α 1ἰτ γα] 
ΤΟ] ΘΙ χοῦ οὗὁὨ [86 ὀνόνς ῥόπττεὶ οὗ Μοβϑοβ, Ὁπδὺ ἐὰν ἐξ Ἔδλαϊϊ λαπρ ἐπ ἀοιιδὲ δοῦυγα ἑΐεε, 
απ ἰλοι δλαϊΐ ζϑαν' ἀἄαψ απὰ πίρλί, ἀπά δλαϊξ ΠΑΥ͂Ε ΝΟΝΒ ἀδδεγαποῦ ΟΥ ἐλν ἰΐΐο. (Ὁ αι. 
ΧχΧνυ. 66.}.} Υ οἵ, ποὐπὶβδιδπάϊηρ 41} (μον ὀρργϑββίουιβ, {6} Βᾶνϑ 8.}}} οοπιϊπυιοᾶ 
8 Βορδγδαΐθ ρϑορίθ, πιβοιῦ Ἰποουρογαίπρ τ] ἢ (Ὧ6 παίῖνοβ; ἀπά ἐλεψ λαῦο δδοοπιο αἢ 
αϑδίοπίδλπιοπί ἀπά α ὀν-τοναὰ ἀπιοτιρ᾽ αἰ ἰλ6 παΐϊοπδ, ΒΟΥ ΠΟῪ μαᾶνα Ὀδοη οδιτϊϑ, 
Βῖποθ {86 ῖν ρυηδμηιδηΐ μὰ8 66 ῃ ̓πῆϊοϊθα. “ΓΘ Ψ ΣῪ πδπι6 οὗ 8 «607 [88 Ὀθθὴ υδοὰ 
8.8. 8 ΘΓ ΟΥἨ ῬΘΟΌΠΙΑΓ ΓΟρΡτΟΘΟῖ δηα ᾿ἱπίμδιαγ. ΕἼΠΔΙ}Υ, ἰῦ τυ α8 Τοσοίο]α (μα ἐλοὶν ρίαριεε 
δλοιια δὸ τιοοπαον δι, ουθπ στεαΐ ρίαριιον, απ ΟΥ̓ ἰοὴ ς᾽ συπίϊππαησο. Απὰ ἢδνο ποῦ {Π6 }Ὁ 
ὈΪά συ 65 σοηὐ πο πλοῦ μδδὴ βουθηϊοθῃ δυπάγοα γρατὰῦ [ἢ σοτῃρασγίβοῃ οὐ {8 6Π|, 
ἘΠΘΙΡ ΓΌΣΙΔΘΙ ΘΑρΟ 1168 ΤΟΥ͂Θ ὙΘΥῪ ΒΠογῦ : ἀυγίηρ {86 }ν σαρεϊνὶγ πὶ ΟΠ Δ] ἀ654, ΕὐΖΟΚΙ 6] 
δηα 1 Δη16] ργορμιδϑίθα; Ὀαῦ ΠΟΥ ΒΘ Βᾶνθ ΠῸ ὑγιιθ ἀὰλυσις ἴο ἔογοῦθ]} {π6 δπὰ οἴ 
ἐμοῦ στ 168. Ὑμαῦ παίϊϊοη [88 βυβογοα 30 τηποῦ, δηᾶ γοῦ οπαυγοα 80 ἰοπρ ἢ 
Ὑνμαῦ παῦϊοιι 89 βυι Ὀβἰβίθα 88 ἃ ἀἰβιποῦ ὑϑορὶθ ἴῃ ὑπ ῖν οὐγ ΘΟΌΓΤΥ 80 ἰοπρ 88 ἴῃ6 
68 αν ἄοηθ ἴῃ {μοῖν ἀἰϑραυβϑίοη ἰηΐο 41} οουπίγῖθθ ἢ Απὰ νμδί ἃ δίαπαϊπρ πιίγαοῖδ 
18 (88 ΘΧΒΙ 6 ἃ το {μ6 που], ἱπ 1᾽Ἢπ6 {1 ]πιοηῦ, δὖ {818 ΘΥῪ ὕϊπηλ6, οὗἮὨ ργορμθοῖθϑ 

Δ εἰ ΤῊ}. οοηάϊείοη οὗἩἨ [6 ον ἰὴ ῬΑ] οβιϊηθ ἰδ ΤΏΟΤΘ ἐπδοσιγε, ἈΠ ἃ ΟΧΡΟΒΟα ἴο ἰηβυ] δηᾶ 
οχϑοίίοῃ, ἴδῃ ἰη ΕΥΡῚ δπὰ ϑυτγία, ἴτοπι [86 ἔγθαυθηΐ [δ ν}}658 8 πα Ορργοϑϑῖνο σοῃάποΐ οὗ 
1Π6 βΟΨΟΓΏΟΣΒ δηά οἰ οίΒ.) (Αγ 1,  γ8 ἴγοιῃ ἴΠπὸ Εδβί, ἢ. 805.) Τδθ ἀπδσίοσ οὗ 99- 
ΣΌΒΑ]6Π), ΠΟῪ ἱπδοϊϊοὰ ὉΥ τΠ6 «26 0ν)78 (411 {ΓΆν ]16 ΓΒ δι θϑι), ργοβοηῦϑ ποι πίηρ ὃδυΐ ΗΠ δηὰ 
ὙτοΙΟΠοἄηο88. ““ῬΟΟΥ ττοίοδοδ ἱ ουοσυηρ δρουῦϊΐ (ἤθη ΘΧΙΪ δα 5'ρ 8 οὗ ἀδργδβδδίοη δηὰ 
ΤΩΪΒΟΥΥ : Οὐδοιδίβ ἔγοιη [16 σοϊθσηοη στ ρἢ δ δηα ΒΥΤΩΡΑΙΠ]68 οὗὨ ΤΏΘΠ, --- ΟΡ γοβδοὰ δηὰ ἀ6- 
Βρ᾽βοα αἰκὸ ὈὉΥ Μαβοχηοίδηβ δπὰ (ἢ γἰ βιΐδη8, --- Πν] Πρ; ἃ5 8|160Π8 ἴῃ [Π6 ἱπμογ ἴδ ης6 ΟΥ̓ {Πποὶγ 
ΑΙ ΠΘΓΒ, -- ἘΔ δὴ υνία] Ἰοββοη οὐὁἁἨ πη 6] 16 ἄἀο [ΠῸγ Βο]ὰ ουὧἱ 1 (ΤΈγθο 68 ἴῃ Ῥᾷ]68- 
τπε, Ρ. 69.) Τῇ Ηδυ. τι. δονοίϊ, Βρθακὶπρ οὐ [ἢ δου] εἴδῖο οὗ [ῃ6 δον ἴῃ 186 Επδῖ, 
γοΪδίθβ τ6 ΤΟ]ονσίη Σ οἰγουτη βία ποθ (οη [ῃ6 δυο Υ οὐὗἁὨ 8. σοῃι]οιηδη ὙΠῸ ἢδᾶ [ὉΓ δοιηβ 
ΥΘΑΓΒ Ὀθοη ἴῃ ΒΙ 8} σοηϑ}} δ ΤΥΓΡΟ] 1), υΒῖ ἢ βιγ Κἰ σὴν ἢ] δίγαῖο [ἢ 6 ΔΟΟΘΟΙΩΡ] ἰβηπχοπςξ 
ΟΥ ῬΓΟΡΏΘΟΥ, 88 ν08}} 85 16 βίδίβ οὗ ἀδρταδδιίοη ἴῃ ν ἰοἢ 16 Φ6νν8 ΤΠ6ΓΟ ᾿ἶνο. “ὙὍΤῆο 1 
οὗ ἃ τηδῃ Β66ΠΒ ἴο Ὀ6 {Π6 760 γα] θα ΠΟ Ἰηογὸ ἰδὲ ἴἢ6 116 οὗἩἨ 6 το, ΙΓ (ἢ6 ΒΟΥ ἢη8 8 
ἴδασ οὗἉ 68] ΟΌΒΥ Οὗ ΔΠΥ πηϑπ, ἢ6 Βθη 48 ΒΟ ΟΠ6 ἴο ριι ἃ Ὀἰβίοὶ ἰο ἢἰ8 ἢθδὰ δηὰ δβῃοοῖ ἢΐπι. 
1 τὸ ΠΑΡΡΘ ἢ ἴο δθ6 ἃ (ἢ τ᾽ βεῖδη, Γο βίσϑηοα ἰ8 πδὰθ ΌΥ̓ [Π6 ΘΟΙ8}] ΟΥ̓ Π'8 πιίοη : {Π6 ΒΟΥ͂ 
ἦδ 4υΐτο γοδὰγ ἴο ρῖνϑ βα βίβλοι : ἢ6 βθῃ 48 βοῖῃθ ὁΠ6 ἴο βῃοοϊ [πὸ ἢγδβὺ δρϑηΐ οὗἉ ᾿ἷ8 σσίιο]τν ;. 
δηα τΠοη, δι δἷνγ οὗ ρτοδῦ γορζγοῦ, 858 106 ΘΟΏ88}] ἰΐ ὨΘ 18 βα[ἰ88οᾷ ; 1 ποῖ, ἢ 15 ΓΔ Υ 
ῖ0 αἶνο Ὠΐτη βαιβἔβοι οι 81}}} δυσί μοῦ, Βυΐ 1 [Π6 οὐὈ͵οοὶ οὗ 1118 σα Ὁ6 86 Ψανγ, ΠῸ ὁΠ0 
Ὅτ] τπηκΚ οὐὗὨἨ ἀοπιδηάίηρ βαιἰβίβοιίου ῸΓ Η18 ἀθδῖῆ, ΤῊΪΒ ῥθορὶ]ο ἴθ] [86 συ γβα ἰη [1]}, 
Ἐπδῖ, διιοης ἴπ6 ΔΙ ΟΏΒ ᾿ ΠΟΓῸ ΠΟΥ͂ ΔΙῸ ϑοδζίογοα, {ΠῸῪ ββου]ὰ πα πο δαβε, απὰ ἦαυε πον 
αδϑγαποῦ ΟΥ ἰδεῖν ἰἰξε. ΤΏΟΘΥ δῖὸ Κηόονῃ, ὉΥ ΓΠοὶν Ὀοΐπρ' σοτηρο!]οὰ 0 γον ἃ Ῥαγ 1] Υ 
ἄγοββ, νυ ϊοἢ ΠΟΥ ϑοιηθῦϊ πλε8 ΟΠΔΠΡῸ ΙΝ ΤΗΕῚΒ ΟὟΝ ἨΟΥΒΈΒ, ΟἹ Οὐοδϑίοη οὗὨ {Π6Ι͂Γ ΤΟΙΤΥ- 
ταλκίηρδ; Ὀυϊ ὀνθὴ ἴῃ {Π666 ΠΟΥ͂ Δγὰ ποῦ ἔγθα, ἴπΠ6 Μόοογβ οὁχογοϊβίηρ [86 Ὀγίνιορο οὗὨ ἔγοο 
ἱΏρταβϑ δ΄ ΔηΥ ἰ6. ὙΠ ἃ γ6 8861] σΟΠΊ68 ἰπο ροσῦ, [6 τηοτγοβληῦ (6 ΜαΠοιηθάδη) σοι - 
ῬῸ1Β ΘΥΟΙΥ͂ ον τ οπὴ Π6 τηθοδ ΠΥ {Π6 ὙΔΥ [Ὁ ΘΟΠ]6 δηά ἢΟΙΡ 'ἰπ πηϊδαϊΐηρ, οαττγίην, ὅς. ; 
ΠΟΙ ἀο ΠΟΥ͂ ἄΔΓ6 ἴο τεβὶβὲ, ἢ (Δονοι δ ΟἸγβιίδῃ Ποβοάγο 8 ἴῃ [Π6 Μοάϊ οσταπϑϑη, ρὑ. 331. 
Τ,οπᾶοη, 1822. ϑνο. 8.66 Αἴδο ἢἷ8 Οτιβύίδη Ἐθβογο 68 ἴῃ ϑγγία, ΡΡ. 232---284, 1, οπάοηῃ, 
1825. ϑγο.) ΝΟΥ ἰδ (Π6 δἰϊαδίοη οὗ [86 «7678 ἰῃ Ῥεγδβὶδ τπηυοῖ Ὀοίίοσ. “11 18 ἀἰβρα δεῖ," 
ΒΆΥΒ 8 τοσθηϊ 1η|6]]ροηΐ ἔγυθ] !ογ, “ ἴο 806 180 ὙΔΥ ἰπ νν δίοἢ [86 Ῥογβίϑηβ δθ86 δ ἃ ΟΡΡΙῸΞΒ 
{Π6 ππίογιτπαῖο 1βγρο 68. ὙΠΘη ἃ Ῥοσβίδῃ νυ 5.68 ἴο ἢδυο 116 Βη0Ν οἰοδπϑα ἔγτοπλ ἢἷ8 ἢδι- 
τυοίξα πουδα, ἢ6 ρΟῸΘ68 ἰηἴο ἃ δίτοοῖ, δπὰ οδίομοβ 86 6, διὰ ΟὟ] ρ 68 Ὠἰμλ ἴο ρογίοσιη τῆ9 
οἵοις. ἘῸΓ ἴΠ6 τητιγᾶοῦ οὗὨ ἃ δον, ἃ Ῥογβίδη δ88 ΟἿΪΥ ἴο ουϊ τουηᾶ ἃ ΗΠ βΟΓ, 80 88 ἴὸ ἀγδιν 
Ὀ]οοά, ἀπὰ ἴΠ6 οἤδηςσο 8 Ἔχρίαιοα." (ΑἸοχδηδοῦβ Ττάγο]8 ΠῸτα [ηἀἶα ἴο ΕΠ ρ] πῆ, Ὁ. 178. 
Τωρνάοῃ, 1827. 410.) Οη {Π6 ἀορταάοα δηὰ ἰηβοουσο βίδίθ οὐ 186 Φὸνν8 ἴῃ ΤΌγΚογ, Ἀγ. 
ἩΔΥΓΟΥ ἢ45 οΟἸ]οοϊο ἃ ϑοῖὴθ ὑϑιη ΠΥ ἰπιογοδιίηρ δηθοάοίθ8. (ΒΟΒΟΘΓΟΒο8. ἴῃ Οτοοςα, ΡΡ. 
902---208.) 
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ἀοϊ᾽νογϑὰ σοη δ᾽ ἀΘΥΔΌΪΥ τόσο (ἤδη (γος ᾿πουβαηὰ γοδσβ σοὶ Ἐαϊ ἃ δεν 
δἰἱοϑίδοη ἰδ 10 ἴο {πΠ6 ἀϊνίῃα Ἰεραίΐοη οὗ Μοβος Ἶ " ῬΈΒΝΝ 

ὅ. ΦΟΒΙΛΑῊ νγ88 ργορῃ ίϊ αν ἀπημουπορα ὈΥ πδηι6, [ἄγθα Βαπάγοα απ 
β᾽ χίγ-ο" 6 γεϑᾶγβ Ὀεΐογα {Π6 δνθηῦ (1 Εηρβ χῖν. 2.) ὈΥ ἃ ρυορμεῖ, σῆο 
οϑπη6 οὖ οὗ π6 8} ου ρᾳγροβα ἴο ἀθπουηοθ {Π6 ἡπαρτηθηίϑ οὗ οὗ ἅροη 
{86 γτιθϑίβ οὗ (86 αἰΐασ, δὰ ὕροη (86 Δ] ίαγ 1,861 5, τ ἢ Φ γοθοδια Ὠδὰ 
θη ΓΘΟΘΏΓΥ οσθοίοα δὺ Βοίμο). 

ΤῊ ἀν ΡΥ Οὗ [ἢ Ἶ5 ργθϊοιίοι τγα8 δοοοιηρδηϊθα τε ὕνγο παΐγθ 168 ; πα πτουρδξ 
ω μὲ Φογοόῦθοδτω, ὈΥ ὑπ6 ἀνγίπρ ὕρ οὗ δ μβαπὰ, νυΐοι μα ᾿δὰ τγαϊβοὰ δραϊπβὶ (Π6 ργὸ- 
Ῥδαῖ, δύ τβοθθ ῬΓΟΥΘΥ Ὁ Ῥ᾽88 Γοδίογθα ὕο ἢϊπὶ ἀραίη ; [86 ΟΥΒΘΡ πιΐγϑοὶθ νγ8 ρου οσιηθὰ 
Ὅροι {86 δἰΐας ὈῪ στοπάϊηρ ᾿Ὁ δηὰ ΤΌΒΠΟΒ 6 8868 ἔγοπι 1. Ὑ8ὸ 18] πιοηΐ οὗ 
[8᾽8 ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ γγὰ8 ΠΟ 1688 ΓΕ ΒΥ ΚΔΌΪ6, Ρ] δι Ϊγ βμονίηρ ᾿Ὁ ἰο Ἀ6, --- ποῖ ἔγοιη ἤδη, Ὀαῖ 
ἕτοπι ἀοἀ. (2 Κίηρβ χχὶ, 16.) ἕ 

6. ΙΒΑΙΑῊ ρῥγεαϊοίθα {86 υὐϑῦ ϑυρυθσβίοῃ οὗ :Δο]δίσυ διηοπρ (86 
68. (ἰ, 18---21.) 

Οη ἰδεῖν τοΐϊυση ἔγοπι ἴῃ ΒΑΌΥ]ΟΠΙ ΒΘ ΘΑΡΕΥ, ποτ {Πδη ἔσο Βυαπάτγοα γϑδγϑ 
δίϊεγπσαγήβ, (Π6Υ ῬΘΓΘ ΡογίθοΥ οὐγοὰὶ οὗἁὨἨΥΓμ͵8 βίγδηρα ἱπίλι υμρτίοη. --- ΤῊ βαπι6 ργὸ- 
Ῥεῖ ἐογοίοἹὰ, ἐμαὶ σοῆθγαὶ αἰβίγοθθ δα τυΐῃ το να ὈΘΙΆ]Ϊ 086 6 ν 188} ρθορῖβ, ου 
δοοουηΐ οΥ̓ἁ {πεῖν Ἂχίγεμηθ νι ο ΘΠ 688: δηὰ τη το Βυπάγοα γοαγθ αἴθουσα γὶβ 
ἴδια οἰ δι 65 ἀοπουποοα ονογίοοκ ποι. (1838 δῇ 1]. 1.--] 4. σοπιραγοα τὶ ἢ 2 Οἤτοη. 
χχχνὶ) Οη {Π6 οαρίυγα, πονγανογ, οὗἁἨ Φογυβαίθαι Ὀγ ἴἢη6 Οδα  ἀαδη8, ἃ ἴδ ροοῦ 
ῬΘΓΒΟΏΒ ΓΟ ἰεῖ (0 (111 1ῃ6 ᾿απὰ, ῥγθοΐβοὶ υ ἃ8 1βαίδῃ μδὰ ργορῃοβιθα. (188. χχὶν. 
18, 14. δΘοηρασζοὰ ψ}{8 “6ΓὙ. χχχίχ. 10.) 

Ἴ. ΦΕΒΚΕΜΙΑῊ ἔοτοίοϊα 186 οοπαποοίβ οὔ ΝΡ ἀη6ΖΖαγ, δηα {Π6 
σΕΡΈΠΥ οὔ [86 6) ΟΥ̓ Πϊπὶ, 1ῃ 80 γϑιαγ Κα ]6 δηα βοϊθιηη ἃ ΤΩΔΠΏΘΓ, 
{8αΐ 16 γγαβ ποίοσϊουβ ἴο 41} (πΠ6 ὨοΙρΡΟυσηρ Πδί: 08. 

Αοοογαϊηρ το {86 ουδίοπι οὗ ἀ6Ι νου σ᾽ ργΟρθοΐθ8 ΟΥ̓ νἱϑ: 016 βίρηβ, 88 Ὑ76}} 88 
πογδ, 6 βοηῦ Ὀομᾶβ πα γόκοβ “το ἴἢ)6 Κίησβθ οὗ Εάοιη, ΜοδΌ, ἰδ6 Απιπιοι ῦ68, 
Ἴγτα, δῃὰ Ζίάοη, Ὀγ ἴμ6 Βαπὰὶ οὗὨἩ 86 πιθββθῆμοῦθ τς ἢ οαπλθ (0 “ΘΓ Βα οι (ἔοπι 
{Ππ6 86 ΒΕΥΘΓᾺ] ἰεῖσ8) υπΐο Ζοαο εἶδ Κίς οὗ Φυάαιι:" διὰ ἐονοίοϊὰ, “6 ἐμδὲ 411} {1688 
ὨδίοηΒ Βουϊὰ βοῦν Ν ΌΌ ΒΘ ΠΟ ΖΖΑΓ δηὰ ἰν}8 ϑοη, ἀπ 8 ϑοη 8 βοη." (6 γ. χχνυὶ! 
ὅ--7.) Απά (δὲ δενδ ρα δῖ ἴῃ μγίδοη ἴῸγ {18 ῬΓΟΡΉΘΟΥ ; ΝΏΘΓΟ 6 ψγν88 Κορῖ, 
πἰθη ΝΟ Δ ΠΘΖΖΑΓ ἴοοκ (δ. 6 οἰ, δηὰ δῖ μίαν δὖ ᾿Πθοτγ. (χχχίχ. 11-- 14.) ΤῊ 8 
Ῥγορθιὶ νγᾶϑ ὁρροδβϑὰ δπα οοῃπιγδάϊοϊθα ὈΥ ϑόνθγαὶ [αἰβα ργορίνοῖθ, το ργορβοδιϑὰ 
ἀφβοοι Ὁ] δηα ἤεαιϊογίηρ ἀο]ιιδίομβ ὕο ὑ6 ρθορίθ, ρουβιιδαάϊην (μθπὶ (Π8ὲ πὸ δν}] βῃουϊὰ 
οοπι6 ὕροη ἴδοι ; οὗ Ὑδοῖλ 6 γθηλ ἢ ἰογοίο]ὰ, ταὶ Η δηδι δὶ δου] ἀϊ6 μὲ β8π)6 
γϑδν ἴῃ τ Βῖοἢ 6 υὐιογθα [8 ἔα[86 ργορμθοὶοβ (χχυῖ!. 16, 17.), ἀηὰ {π4ὺ ΑἸ εῦ ἐδ 
δ0η οἵ Κοϊαϊαιι, δπὰ Ζοάοκιδῃ {Π6 δοὴ οὗ Μαδδβοίδι, μοι !α 6 ἔβη ὀδρίϊνα Ὁγ Νὸ- 
Ὀυςμδάποζζασ, δηὰ β]αΐη ἴῃ ἴμ6 βίῦ οΥὗἁὨἁ ({|Ἰ6 ροομὶα οὗ Μιιάδι, δὰ γοδϑιίϑα ἴη (8 ἤγα. 
(χχίχ. 21, 22.) Απά {δι ἀϊδιϊηουγ ἐγ ύθ  ς [Π6 τἰπ|6 πα τληηθν οὗ {6 ἄδαι 
οἵ ἴμοβ6 ἔμ]86 ργορβοίβ, 8 νἱπάϊοδύθα ἢΪ8 ον ΤδΩληα τε ΒΟ 6Γα δὖ ὅγβὶ 80 τη- 
ὙΠΠΠΏΟ}Υ ὈοΙΙανϑα, Ὀογοπά 6] σοι γα!οϊοη. Βυΐ τὉμαὺ τ !οἢ βοθιηθα τηοβί βίγαημα, 
δηὰ ν»Ὧϑ ᾿ποδί ΟὐὈ)θοῖθὰ αρσαϊηδί, ἴῃ [86 Ῥγορμοοὶαοβ οὗ «γι δ, τγὰ8 δὶ5 ὑγοαϊοιίοη 
σοποογηίημ ἴμ6 ἀεδίλ οὗἩ Ζεάοκίδῃ ; ἴῃ Θ᾽ ττῚ ἢ6 διὰ ἘΖαικῖοὶ σγοσο ὑδβουσὰϊ ἴο σοη- 
ἰγαα!οῦ ϑδοὺ οἴμοσ. Φογθιιδὴ ῥσορμοβίθα ἰῃ Ψογυϑαίθιη, δ᾽ {16 βδια ἰἶἰπι6 ΒΘ 
ἘΖΟΚΙΟΙ ργορβοβιθὰ ἱπῃ Βαδθυίομ, δηα ςοηοογηϊηρ {816 88πι6 ὑπ Πρ ; δηα «ΘΓ ἢ 8 
ΤΟΡΒΘΟΥ͂ γγ88 ϑεηῦ [0 {86 σαρίνεβ ἴῃ Βαδθγίοη, δηὰ ἘΖεκίο ̓Β (ο 186 ἱπμα!  δη(8 οὗ 
δύ βαίθη. ΝΟΥ ἴμ6δα ἔνσο ῥτορῃοῖβ, ὙΣ ΩΡ οὗ 86 οαρθϊνγ οὗἩ ΖοοΚίδἢ, θηυ- 

τηοογϑῖα 4}} (Π6 οἰγουπιδίδηοοβ οὗ δ Ὀούνγθθη ὕβθτω, ἴπ διιοῖὶ ἃ τϑηῃ ΟΣ, (Παὺ ΓΠΟΥ ᾿ΤΟΓΘ 
Ῥο]ονοὰ ἰο σοπίγβαάϊοὺ οδοῖὶ οἴου; δηὰ (8 Π6 οχρθοίδιίοη δὰ διϊθηϊίοη οὔ εἶθ 
Ροορΐὶβ τόσ {86 πηοῦο δχοϊίοά ἰο οὔδογνο [86 0] ] οί οὗ {μεῖγ ὑσορβϑοῖθϑ. (Οοι- 
8Υ6 Φ6γ. χχχῖν. 2---7. δὰ Εχζεϊς. χιὶ. 18.) «ϑγθιη δὴ βαϊἃ ὑῃδὺ Β6 βου] δβοα {86 
ἕν οὔ Βδῦγίου, δηὰ Ὀδ δαγγὶθα ἰοὸ Βαῦγίοη ; ΕΖΟΚΙΘΙ, τμδὺ 6 ββου]ὰ ποῖ 866 
Βαθγίοη : Φογουίδῃ, (μαῦ μα 58δοι ]αὰ ἀΐθ 'π ροϑοθ, δηὰ Ὧ6 Ὀυτὶθα δέου {Π| δῆ ποΥ οὗ 
.ῖς δηοοβίοσ ; ἘΖοΙκῖοὶ, ἱμαὺ Ὠ6 δβου]ὰ ἀϊ6 δὶ Βαγοι. Απα ἰἢ νὰ οορβγα 41] {π18 
ὙΠῸ 086 Βἰδίοτγ, ποίδιπρ ΟΥΟΡ νγὰ8 ἸΏΟΓῈ Ῥυῃοίι}}} {1 6]]6ὰ : ἴον Ζβάεκιδῖ δανν (Π6 
Κιησ οὗ Βαγίοη, το οομμδηάοά ἷ8 6γ66 ἴο Ὀ6 ριιΐὺ ουΐ, Ὀοίοξο δα νγῶδ ὑσουρμί τὸ 
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ΒδΌγϊου ; δηὰ δὲ ἀϊοὰ ὑἔμόγο, Ὀυΐ ἀϊο ΡΘΔΟΘΔΌΪΥ, απ τγδϑ βυβεγοα ἰο δανο {δο πϑτιαῖ 
ἔαμογαὶ βοϊ μι 68. (ὅ96Γ. χχχῖχ. 4. 7.; 5 Κίπρβ χχνυ. 6, 7.) Ὑδογοίοσα δοίλ ρτο- 
Ῥθοῖοβ ρσγονϑὰ γα ἴῃ {π6 ονθηῦ, π ΐοῖ ὈΘΙΌΓΕ δοοιηθα ἴο 6 ἱποοῃϑίβίθῃί. Ἀπὰ 80 
ΟΥ σα] Δ Οχδοίπθβϑϑ ἴῃ ΘΥΘΤῪ πιϊηαΐθ οἰγουμηδίδποσ, ἴῃ ῬΥΟρΡ θοὶθθ ἀρ] νογοὰ Ὦγ ἔτο 
ῬΘΥΒΟΏΒ, 80 ποῦ Ὀδίοτο ὑπουρὰῦ ἴο σοπίγδαϊοῦ οδοῖ οὔ 6", γγ88 βυ ἢ ἃ σοηνϊοίοη ἴο 
ἀμ6 9 6νν8, δον {ΠῸῚ δὰ βθϑὴ {{Ππ|πὶ 80 ραποίαα!}γ δι] 16, ἴῃ (πεῖν οἀρενὶίγ, {μαῖ 
186 οουϊὰ πο Ἰοηρασς ἀουδί Ὀαὶ ὑπ δοέλ τοῦ ἔσο σοάα. 

8. 6 ΕΖΕΚΤΙΕΙ, τγὰ8 ἃ οὐρᾶνα ἴῃ (Πα αα, π6 Ῥτορμοϑιοα {παὶ 
1π6 “6νγ8, ΠΟ 8.1}} γοιωδϊηθα ἴῃ «6458, δμου]α Ὅ6 Βονθγοὶυ ομαβίβοα 
ἴον {πον στ] οἰκθάηθϑθ ; {πα ὁπ (τὰ ραγὺ οὔ ἱμϑῖὴ βῃου]ᾶὰ ἀ16 τι ἢ 186 
ῬαβίΘποα δπὰ ἔδιαῖηα; ὑμαῦ δηοίμον (Πϊγτὰ ραγὺ Βῃου]α ρογιβῇ ὈΥ {Π6 
ΒΟΙΑ͂; δηα (Παὺ {π6 τοι δι 6 γΥ Βῃου]α Ὀ6 βολίίογοα τηἴΐο 411} {Π6 ψ]Π6Β8 : 
δηά (πδὺ ονθὴ {πθὴ (μ6 βοσα βῃου]α ἔο ον {μθβ. [πὶ ἃ ὙΘΥῪ ἴδον 
ὙΘΑΓΒ 811 [6886 νὴ ]8Β σᾶτὴθ Ὅροπ {ποθι ὈΥ {86 Βαπᾶ οὗ {μ6 ΟΠ] ἀβοδῃβ. 

9. Το ῬΕΟΒΑΝΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΒ ΤΈΜΡΙΕ ὈΥ Απίοοδυβ ΕΡΙΡἤΔη68, 
τοροῖπον πὶ ἢ]8 ἀθαίῃ, δηα 4 ἀδβοσι ροη οὗ ἢ18 ἰθηιρου, δηὰ δνθὴ οἵ 
.)18 ΘΟ Δ }06, νγ88 ΟἸΘΑΥΪΥ ἑογοίο! ἃ Ὀγ Π Δ η16], ἔουν Βυπαγοα δῃᾶ οἰσῃὶ 
γε Ὀοξοτο {Π6 Δοσομιρ] ]Βῃμαθηΐ οὗ 818 ργϑαϊοίίΐοη. (δη. νι.) ἢ6 
ἸΚον βα χορ θβι θα {μ6 ἀοβίχαοίίοη οὗ {π6 ΟἸΤΥ οὗἉ «“Θγυβα] θη), [6 ἀ680- 
Ἰαοη οἵ {μαι ΟἸΥ, δῃὰ αἷβο οὗ υἀ6 8, ἀπα {Ππ οοββαίοη οὗ {π6 « ον 88 
Βδου ἤο68 δηα οὈ]αίΐομβ. (χ. 26, 27.) ΤῊΘ δοοοιαρ ἸΒῃπχθαῦ οὗἁὨ {686 
ῬΓΘΑΙΟΙΟΏΒ 18 αἰ οβίθα Ὀγ 41] ΒΊΒίουυ. 

10. 1,αβγ, Ἡοβοα ἐογοίοϊα π6 ΡΕΕΒΕΝΥ ΚΓΤΑΤΕ οὗὨ (8 Ῥθ0ρ]6 οὗ 
Τ1βγδ6], ἰὴ [686 γϑιμα Κα ῦ]6 τΟΓαΒ :---- Του δλαϊ ὅδ τοαπάθγ 6} 5 αἸΠΟΉΦ 
ἐλς παίΐοπα. (1Χ. 17.) Απά {πὸ ᾿ἰογαὶ Γ] Β]ταθηΐ οὗὁἨ {18 ργραϊοίοη 
15 δἰξοϑίθα Ὀγ {π6 βοῖ, ὑπαὺ ““{Π6 «68, ἐπουρἢ ἀἰδρογβοα διημοηρ 4}]} 
ἩΔΙΟΠΒ, ἃΓ6. ποὺ οοηίουπαρα πιὰ {ποτὰ : [ΠΟΥ͂ ΔΓ6 ἃ αἰβίποῦ ρΘΟρΙΘ, 
ΚΟ 88 Βορδγαΐθ ἔΓΌΤΩ ΘΥΘΙῪ Οἴου. ΤΠΘΥ ΓΟΐδΙη 1Ππ ΘΥΘΤῪ ΑΌΔΙΙΟΥ 
οὗὨ {86 ρῇοθα {86 ἀϊδεϊποίνο οπαγαοίουβ, (86 ὑδασθδ, δῃηᾶ [86 το] ρίοη οὗ 
{6 618. [ἢ δνϑσυ ἰδῃᾶ Π6Υ 8.6 ΤΘΟΟρΪΒ864 8δ8 {6 βΒ8π16 Ρ60}16,--- 
{Π|6 Β8Π16 88 ἤθη Ὗ αβραβίϑῃ, αὖ {πΠ6 μοδα οὗ 4 Ἐομπιδῃ ΔυΤΩΥ, Ὀθδιοσοά 
“Θγ θαι θη. 4111] οὐ ποὺ δῃποϊθηῦ δῖ] π8 ἤανθ θη ταἱηρὶ θα δηα ]οβί 'π 
[Π6 ΘΟΠΊΠΔΟΏ Τη8 88 οὗ τῃηϑηΚΙηᾶ ; Ὀαΐ ΠΟΥ ΔΓΘ ΠΟΥ͂ 88 τη υ0}} ἃ ΚΠΟΥΠ 
8ηα βδραγδίβ ρθορῖθ, δ8 {6 ὺ 6 γα {Πγθ6 ὑπουβδηα γΘ ΑΒ 800. ἦ 
ΤῊ ῥγθοθαϊηρ ΔΓ6 ΟἿΪΥ 8 δι18}} ὨυμαθοΣ ἴῃ σοραγίβοῃ οὐ {πμ6 τηῦ]- 

τἰὐυα6 οὗ ρῥγϑαϊοίζοῃβ (ποαυ] ὕνο δυπάγθα) {μπαῦὺ ταῖρῃῦ πᾶν Ὀδθα 
δαἀἀυοοσαᾶ ; δηα τ ΠΙΟΝ τοῖοσ τὸ [μ6 [βγϑϑ]1ῦο8 δηα “678, δηα οἶδοῦ ἀ6- 
Βοϑῃάδηΐβ οὗ ΑὈγαμδηη. 76 ποὺ ργοοθϑα ἴο 

ΟστΑβθ5 Π. 

Ῥγορλεοῖοϑβ τοϊαίΐησ ἰο ἐλε ἸΝαξίοης οΥ Ἐπιρίτες ἐδαὲ τρϑνὲ πεῖσἠδοιγίησ ἰο 
ἐδ “ειυ8. 

1, ΤΥΒΕ νγᾶβ οὔθ οὗ {86 τιοϑβὲ βουσβῃϊηρ' ἀπ Ορυϊοπὲ οἰ Ὧ68 οὗ δῃ- 
οἰδηΐ {π|686. ΤῊ ἱπμα ιδηΐθ θθσατηθ νΟΡῪ Μ]ο ΚΟ δηα Δρδηἀοηοθᾶ; δηὰ 
1η6 ΗΘΌτον ῥγοροῖίβ ψψοῦα δοτηπιδηἀοα ἰο ἐογοίβὶ! 118 τυῖϊη. Αἱ 16 
ἔἰπλ6 {861} ῥγθα! οὕ ο 8 σ γα υὐΐοτϑα, [ῃ9 ΟἿ ὑγ88 Θχγοι  ο Υ ῬΓΟΒΡΘΓΟΙΒ, 
ΒΘΟΘΒΒΙ͂.] 1 ΘΟΙΏΙΏΘΙΌΘ, Δ ΔΡΟΠΠαΙρ ἱῃ ΤΟ 68 δηα ρίοσγ. ΤΉΘΒ6 ῥγθ- 

1 ἙΖοῖ. νυ. 12. δηὰ υἱϊ,, ; δῃᾶ, ἕο ἴ86 ι] ΕΠ] πλθηϊ, 866 Ῥγϊδοδυχ Β Οοηηθροξίοι, ρατὲ ΐ, θοοΚ ὶ, 
δῦ Δ8ΠΠ0Ὸ δ88. τοὶ. ἱ. ΡΡ. 80---84, 8ιἢ οὐϊ. 

5 ὃσ. Ῥυυπδτ Ὠϊνίηο Βονοϊδιίοη, ὅο., Ρ. 400, (:οπάοῃς 1854.) 
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ἀιούϊομβ τοῦτο ΟΧ ΓΘΠΊΘΙΥ τηϊηυΐα δηα οἰτουμηβίδηίλα] ἢ; δηᾶ δηπουπορᾶ 
1λαὺ (86 ΟἸΕ γγαδ ἴο Ὀ6 ἰδίκθῃ δπὰ ἀθβίσογθα Ὀγ {μ6 ΟΠ δίάθδῃβ (το, 
δῷ (6 ὕπηθ οὗ (86 ἀΘΙΙΛΟΥῪ ΟὗὨ ἴμ6 Ῥσορῆθου, ὑοῦ 8ῃ ᾿ΠΟΟΠΒΙ ἀΟΥΘΌΪΘ 
ῬΘΟΡΪ6), δπὰ ραγ ϊου αν ὈὉγῪ ΝΟ ΖΖαγ, Κιηρ' οὗἨ Βαρυίοι ; τμδὲ 
186 1 ΒΔ 1 Απί8 Βῃου]α δα οὐὸῦ (Π6 ΜοαΙ ουγαηθδη ᾿πίο {πΠ6 Δα)δοθηΐ 
1514 8 δηα οουη γῖοβ, Ἀπα ουθ {πο γ Βῃου]α ποὺ Ηπα 84 αὐυἱοί 8βοί{16- 
τηθηΐ ; {μαῦ [86 ΟἾἿΥ Βῃου]α 6 γϑβίογθα δεν βαυ θη τ Ὑ6Άγ8, δηα γαξση 
ἴο ΒΟΥ ρδῖη δηα πῃθΥ Δ η6186; ὑμδύ 10 Βῃου]α Ὀ6 [Δ ἸΚθἢ δῃᾶ ἀδβίγογο 
8 ΒΕοοῃα ἴἴτη6 ; {πα [Π6 ΡΘΟΡΪα Βῃου]ά, ἴῃ {ἴτηθ, ἔογβαϊκα ὑπ ὶγν 140] ΤΥ, 
δηα Ὀδοομηθ Θοηγψοσίβ (0 [6 ΟΣΒὮΡ δηα ἔστι το] ρίοη οὗ αοᾶ; 8ηά, 
ἤπμα!!]γ, μαῦὺ (Π6 ΟΥ̓ βου] 6 ὑοία!]}ν ἀδβίγσογθα, ἀπα Ὀθοοιηθ 8 ρ]δοθ 
ΟἾΪΥ ἴοσ ἤβῇδιβ (ο βΒργοδα {π6ὶγ ποίβ ἄροῦ.0 41] {Ππ686 ργθαϊοῦοη8 ὑγ γθ 
᾿Λογαγ [Ὁ181164 3: [ὉΓ τοῦ οὗἩ τοοπὰ, ἴχἷζὸ ΑΓ ΘΟ ρο ]6α ἴο ποίϊοθ 
ΠογΘ ΟὨΪΥ ὑπο86 Ῥγθαϊοί 08 ΠΟ ἀθποῦποῦ 118 αἰ γ ἀοβίσιοίοη. 

Τῆι εαϊέ ἐδ Πογά Οοα, Βελοϊά, 7 απὶ ασαϊπεέ ἐλεο, Ο Ἴγτιι, απὰ 
«οἱ! οατιδ6 πιατψ παΐοη.8 ἔο σοηι ἢΡ αφαϊη8ὲ ἐΐθε, α8 ἐδ 85εα οσαμδεοίΐ ἠὲδ 
τραῦε8 ἰο σοι μρ. «ἀπά ἐΐεν ελαϊΐ ἀεεέίγουν ἰὴ τοαϊϊ8 9. Τντγιιδ, απα ὄγεακ 
αἴοιογλ ἈΦ ἐοισογδ: [1 τοἱ] αἶξδο βοΥαρ6 ἦεν ἀτιιϑὲ ἔγοηι ἤθγ, ἀαπαᾶ πιαλθ ἦδν' 
ἤλο ἐδε ορ 9 α τοοῖ. [{| δλαϊϊ δὲ α ρίασο ὕον ἐδ βργεααϊπο ΟἹ ποίς ἴπ 
ἕλε πιϊάδὲ 9. ἐδλο 8θα : Κὅ0᾽ 7 λαῦυό 5ροΐσπ ἐΐ, δαϊἢ ἰδ6 οτά Οοά, (ἸΖεῖκ. 
Χχτὶ. 8--ὅ.) Τὸ βδον {πα οοτίαιπίν οὗ [Π6 ἀδβίσχιοίοη, {π᾿ Ῥτορμοὲ 
τορθαίβι : (νον. 14.) 1] τοἱἶϊ πιαλο ἐΐεο {ἴδ ἐλθ ἰορ 9 α τοοῖ : ἐλοιι δὴλαϊὲ 
δὲ α ρίαοε ἐο ϑρτεαά ποῖ Ὡροπ ; ἐΐοιι δμαϊξ δὲ δεῖ πο πιοῦθ, ζ0 7 Τ δὲ Πιοτά 
λαυο δροΐδη ἱ. ΑἸα δρϑιη, 17 ιοἱἱΐ πιαῖε ἐΐέθ α ἕόγτον, σπά ἐΐοι ς᾿αϊξ δὲ 
πὸ πιογὸ; ἐλοισὴ ἐΐοιι δ δοιισὴλέ 07, γεῖ δἠαϊέ ἐΐοιι που δθ ζοιπα ἀσαΐῃ, 
δεΐίλ ἐδιο 7,ογά αοα. (νον. 21.) ΑΙ] λον ἐμαὲ ἀποισ ἐδθο ἀπιοπφ ἐδ ρεορῖε 
4δλαϊΐ δὲ αξδίοπιβἠφα αἑ ἐΐφο; ἑΐοι 5λαϊξ ὃδ α ἐεγ͵ΟΥ, απαά πεῦυετ δλαϊέ ἐΐοτι 
δὲ απῷ πιοῦθ. (χχνμὶ. 19,) 

ΤΒο56 νϑγ]οῦ8 ὑγρά! οἴϊοῃβ τοοοϊνοὰ {μοῖγ δοσοπρ} Βῃπηθηῦ ΟΥ̓ ἄσρτοοθ. Νορπομδα- 
ὨΘΖΖΑΓΡ ἀοβίτογοα [86 οἷα ΟἸΓΥ ; δπὰ ΑἸδχδπᾶορ ἰῃ6 αγοδῦ οιρ]ογοὰ [8 ταΐηβ δηὰ 
ΤΌΒὈΪΒΕ ἸΏ τη Κρ 8 ΟδυβοναΥ ἔγοτα (86 οοητϊποηῦ ἰο ἴμ6 ἰβαη ππϑγθοι ἰδ δα ὕθθῃ 
ἐγεοίθα, ὈΟΪ᾿ οὗ το} τ γο Βοποοίοσι ἢ Ἰοϊποα ἰοροίμοῦ. “1 18 0 ποθ 6γ, [Π6γ6- 
7οτο,," 845 ἃ ἰοαυποὰ ἔγάν ῖϊοσ ἢ85 τορι ενοὶ 3. ἐ (Πδῦ (ΠΟΥΘ ἈΣΘ ΠΟ Βίψι8 οὗἩἨ ἴπ6 δηοϊθηῖ 
ΟἸἿΥ ; 84 88 Ὁ 8 ἃ ΒΔΠΑΥ 5ῆογο, {86 ἴδεθ οὐ ΘΥΘΡῪ ὑπὶπρ 8 δἰἰεγθά, δηὰ [86 ρτοδὲ 
δασποάυοῦ ἴῃ ΠΙΔΗΥ͂ ρΑΓΐβ 18 δἰυνοδὲ Ὀυγὶοα ἴῃ {Π6 β8βπ4." 800 [Πδἷ, 88 [0 {818 ρματγί οὗ 
11:6 οἶἴγ, 186 ῬΓΟΡΉΘΟΥ 888 ἢ ΘΓ ΠῪ Ὀδοη {18 }|6, “ΤΏοα ΒΠ8410 6 Ὀμὰ1]Ὸ ΠΟ ΠΊΟΓΘ : 
τὈθουσῇ δου "Ν βουρμὺ ἴον, γεῦ βμδὶῦ ἐβοὰ παντοῦ 6 ἰουπηα ἀραῖπ." [1 πῆϑγ Ὁ 
υρσβιϊοηθᾶ, το Β ΟΠ} 6 ΠΟΥ ΟἿἿΥ ΘΥΟΥ ΔΙΟΓ ΔτΌβΒ6 10 ὑπαὺ δΒοϊσῦ οὗ ροῦτοσ, τσθδὶ (ἢ, 
δηα ρστοδίῃοββ, [0 τ ϊοῖ 10 γγὰ8 οἱαναίθα ἴῃ {86 {Ππ|68 οὗ [5α8} δὰ ΕΖΌκὶο]. [0 Το- 
τεἰνοά ἃ ρτοδαῦ ὈΪοτ ἔγοτα ΑἸθχαπάοσ, ποῦ ΟὨΪΥ ὉΥ ΒΒ ἑδκίηρ ἀηα Ὀαγηίηρ' {86 οἰ, 
Ὀυΐ ταῦθ ποτα ὈΥ μἷ8 Ὀυ]] απο οἵὗὁἨ ΑἸοχαπάγία ἰπ Ερσγρί, τ ΒΟ 1π ὑπ ἀσργῖνϑα ἢ 
οὗ Ἰῦῦοἢ οὗ 18 ἔσβάθ, δηὰ (8 οοηἰσὶ δυο τοογὸ οβδοί 1} ἰ0 118 τη. [ι μδὰ [86 
τηϊδίογί πο δ ΟΥ̓ ΤΆΓΩΒ οὗἨ ΟὨΔΠΡΊΩΩ 8 τηδϑίουβ οἴϊθη, ὈθΙηρ οι 68 ἰῃ 86 μδηᾶ 
ΟΥ̓͂ (86 Ῥιοϊδηνῖ68, Εἰηρβ οὗ Ἐργρὺ δΔηα δβοιῃθῦ 68 οὗ {π6 δοϊρυοίαεο, Κίπρδ οὗ ϑγγὶϑ, 
11} αὖ ἰδηστῃ 10 [611 ὑπ ὑμ6 ἀομηΐοη οὗ (86 Βογμδηβ. [Ὁ νῶϑ ἰβκϑῃ ὈΥ [}6 
ΘΔΥΒΟΘῺΒ κ Βυους ὑπΠ6 γοᾶσ οὗ Ομ γίϑι 6839, ἴῃ 1Π6 τεῖσῃ οὗ Οὐλαν ὑποὶν {ῖγὰ ΘΙΏΡΘΙΟΥ. 
71 νγδ8 σοίδκοῃ ὈΥ {1|ὸὲ Ομ γι βιδηβ8᾽ ἀπτγὶπρ {86 Εἰπι6 οὗἩἨ Γπ6 ΒΟΙΪΥ τγᾶσ, ἴὼ 186 γοῶσ 1124, 

1 δοὸ 188. χχὶϊὶ. : 61. χχυ.; Εζοκ. χχνὶ. χχυϊἹ. ΧχυἹ.; Ατηρ ἱ, 9, 10. ; Ζεοῖ. ἰχ. 
1--.5. ᾿ 

3. 8560 8 οΟρΐοιβ ᾿ἰ]πδιγαιίοη οὗὨ ΤΠ6 πὶ ἰη ΒΡ. Νοττο Β οἱ ονοπιὴ Ὠϊβϑογίδίίοῃ, δηὰ ἴῃ 501} π᾿ 
Ἀποίοηϊξ Ηἰβίοσγ, Ὀοοῖκ χν. βεςῖ. 6, νοὶ. Υ. ὑρ. 94---102. 

3 Βρ. Ῥοσοοκθοἶβ 1)οβοσίρίίοη οἵ [80 Εδϑὶ, νυ]. 1,. ὑῃ. 81, 82. 
4 ΟΟΚΙογ 8 Ηἰδι. οὗ [6 ϑασβϑοθῃβ, γο]. ἱ. ὑ. 840. 
5 ΑὈυ]-ῬΠΔΓΑ, Ηἰδι. Ὄγαῃ, 9. Ρ. 260. οτβ. Ῥοοοοκί!. ϑβανασοΒ Αὐτἀμταραὶ οὗ ΚΉΟ]1ὁ8 

δηὰ Εγοδαξ, γο]. ἱ, Ρ. 36, 
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Βαϊ νῖπ, (μ6 βοοοηα οὗὨ [δλὲ πδπιθ, Ὀοίηρ θη Κίηρ οὗ ΦογυΒβαί6πι, δπα δϑβίδίθα ὮῪ 8 
βεοὶ οὗ [Π6 Υ εποίϊδῃβ. ΕὟοσι [86 ΟΠ ΓΙ ϑυαπβ᾽ 10 τγὰβ ἰβίζθη δραίη, ἴῃ (86 γοὰῦ 1289, 
ὉγΥ {86 Μδιρβοίυκοβ οὗ Ερυρί, υηᾶϑν {δ6ῖγ υϊδη ΑἸἹΡΕΐχ, τθο 88οῖκοα δῃὰ γαζϑὰ ἐμ ΐ8 
δηὰ Βίάοῃ, δηὰ οὐβεὺ βίγοηρ, ὕονηδ, ἴῃ ογάον {Πᾶὶ {μῈῪ παϊσμϊ Πονον δβοσγα δὴν Βὲν- 
ὈΟῸΓ οὐ ΒΒα τον ἴο [86 ΟΠ τγιϑύϊδη8. ΕὝΟσΣ ὕμπ6 Μδιμθίἶκοβ Ὁ 88 ἈΡᾺΪη ἴδ ίκθη Ἰὼ 86 
γοδῦ 1616, Ὀγ ϑ6 πὶ, μ6 ΗΓ ΘΙ ΡΟΓΟΥ οὗἩ (86 ΤΌΓΚΒ; δηὰ ἀηάον ὑμὶν ἀοπῃιϊπίοη ἱξ 
ΟΠ 68 δῇ ῥγοβοηῖ. Βαΐ, αἷἶδβ, ἢον (16, πο Οδδηροά ἔγοῃ πυβαῦ Ὁ νγαβ [ογ- 
ΤΑΘΙΪΥ ἘΕῸΓ ἔγοιῃ Ὀοΐῃρ' (86 οεμύγε οὗ ἰγδάς, ἐγθαιθηιθα ὈΥ 811 86 τπϑγοδδηΐ 8108 
οΥ̓ (Π6 οδϑῦ δῃηὰ νγϑϑῦ, ἰῦ 15 ΠΟῪ ὈΘΟΟμλ6 ἃ 68ρ οὗὨ γυ 8, νἱβιυθα ΟὨ]Υ ὉΥ ἐπα Ὀοδίβ οὗ. 
ὃ ἴδνν ΡΟΟΥ βϑβοσῶθη. 80 ἰδμδί, 85 ἴο {μὶβ ραγύ Π|Κουγ86 οὗἁὨ {86 ΟΥ, [86 ΡΧΟρΡΒΘΟΥ 
Βι88 ΠῚ ΓΆΥ Ὀθοη [1 8]ρὰ, ---- 7 ιοἱἱϊ πιαλό ἐλδ6 ἰϊλ6 ἐλ6 0} 97 α τοοῖ ; ἑΐλοιι διαὶ ὃς α 
»ζαορο ἐυ δργϑαΐά ποίβ Ἰροπ.ὃ 

Ηον υἱἱοεῖγ {818 ομσ6 Ηουτβμιηρ ΟἸΕΥ 18 ΠΟῪ ἀ ΘΒ ΤΟΥ Θα, ἈΡΥΎΘΘΔΌΪΥ 
το {16 ἀϊνίηθ Ῥγθαϊοοηβ, ΘΥΘΙΎ ἰγάνο ον αὐΐοθδίβ 8 888 υἱδιύθα 118 
8.6. ΥΥα βοϊϑοῦ ὕνχ ΟΥ̓ {πγϑα οὗὨ 186 τηοϑύ βυσικίηρ, 

Ὅτγ. ὅπανν, ψῆο ὑγαυθ θᾶ πὶ {Π)6 ἴΌΥΤΩΘΓ ρατὶ οὐὗὨἨ 186 αϑύ οθῃίυσῃ, 88γ5, “1 υἱδὶ θὰ 
ΒΟΥΘΓΆΪ ΟΥΘΘ 8 δηᾷ ἰη]οί8, ἸῺ ΟΥ̓ΟΡ ἴο ἀἰβοονοῦ δῖ Ὀγον βίοι ὑμ γα πσῦ μανα Ὀθοα 
ΟΓΠΊΘΥΪΥ πηδθ ΤὉΓ {Π6 ΒΟΌΣ οὗ ΤΠ6ΙΓ ν6886]15β.0 Υοῦ ποι ϑιλησϊησ ἐπα ὙΤγτγα 
Ὑ785 {886 ΟΠ ΘΥ ΤΥ ἾΠ16 ῬΟΥΘΥ οὗ [818 σου ΤΥ, 1 σου] ποῦ οὔβοσνα ὑμ6 ἰϑαϑὲ το κϑη 
οὗ εἰἴπον οοέλοπ ΟΥ ΒαγΌουν (Πδὺ οουἱὰ μανα Ὀθθη οὗἨ ΔΩΥ ΘΧΟΣΒΟΣΟΙΠΑΓΥ ΟΒΡΔΟΙΥ. 
ΤΠΗῈ οὐδϑύϊηρ 88108, ἰπαρρά, 501}} δηα 8. ὑο  ΘΥΘὈΪΥ ξοοά ΒΒ ΟΣ ἴσουῃ {μ6 πογίδβογπ 
μη ἀ8 ἀπάοῦ ἴ86 ΒΟ ΘΓ 8βόσα, Ὀὰΐ ἃγὰ ΟὈ]ροα ἸπηπθαἸαίο Υ ὕο τοῦτα, πθ 186 
Ὑὶηβ οὔδηρα [0 {π6 γοϑὺ ΟΥ δου! : 80 δαὶ ἴπογα τυβῖ ἕδνα Ὀθθη 8οη]6 ὈΘΕΘΡ 
βίφιίοη ἔπϑη 0818 ἴον {μοῖν δου! ἀπά σγοοορύίοη. 1Ὲη (86 Ν. Ν. Ε). ρατὶ 1" κοσῖθο οὗ 
{86 ΟἸΌΥ, γγα 866 {86 ἰγδ668 οὗ 8 888 δῃᾷ δουηηοαϊουβ Ὀαβίῃ, ᾿γίῃρ νη 86 πγ8 18 : 
Ῥυὶ πδῖοῦ δ [86 Βαπηθ ὑἴπ|6 18 ὙΘΓΥ ΒΏ1Α]}, ΒΟΑΓΟΘ (ΟΥΟΥ͂ γαγὰ 8 τῇ αἰδιμοῖοσ. Ν ΠΡ 
οουϊὰ ἰὸ ΘΥΟΥ Βᾶνθ δη)ογθὰ 8 ἸΔΥΡῸΣ διθᾶ, ὉΠ688 {86 Ὀυ]]ΐηρθ τ ΒΙΟΝ ΠΟῪ οἱγ- 
ΘὈΠΊΒΟΥ 6 1Ὁ Ψ6ΓΘ ΘΠΟΣΟΔΟΒμλοπίϑ ὕροη ᾿ΐ8 οτὶρὶπαὶ ἀϊπηθηβίουβ. Ὑαὺ ὄνϑῃ (μ18 ροτί, 
8108}} 848 ἰύ 18 δῦ ργϑβοηΐ, ἰ8 Ὡο βίη ἀϊησ 80 ὁΒοκοα ἀρ πῖ δαηὰ δηὰ συ ἰ8Ἀ, 
{δῦ 1Ἠ86 Ὀοδ8 οὗ [886 ΡΟΟΣ Αββθυτηθη, ὙΠῸ ΠΟῪ δηα {86} νἱβὶὺ [818 ὁο6 τοποπηρθὰ 
Θιρουΐατῃ, σδῃ ὙΠ στοαί αἰ ΠΟ ΠΟΥ͂ ΟὨΪΥ Ὀ6 δαἀτϊὑθα." ὅ 
“ΤῊ Ϊ5 οἰνγ,᾽" 88γ8 ΜΑΌΝΡΒΕΙΣ, πο ἴσαν 1] 6 ἃ ὨΘΑΥΪΥ δοουῦ [Π6 8816 {π|6, “ Βίδη- 

ἴης 'π {86 868 ὉρΟη ἃ ρθῃΐηβυ}8, ὈγουηΐΒ68 δὲ 8 ἀϊβίβημοθ ϑοπιθι ΐπρ' ΨΘΓῪ τηλρηβοοηΐ. 
Βυΐ πιιθη γοὺ οΟπ16 ἰο ᾿ξ, γοὺ δηά πο δἰ! ὰθ οΥἨ ἐμαὶ ΟἸΟΣΥΥ ἴον πίοι τὐ 8 580 
τοπονηθα ἢ δηοίϊθηῦ {({π|68, Δπὰ πιθοῦ ἴθ6 Ῥτορμοῖ ΕΖ κῖο] ἀθβουῖθθβ, οὔδρ. χχνὶ!. 
ΧΧΥΪ,. χχανὶ!, Οἱ [86 ποι βἰἀβ 1 [88 δῃ οἷα ΤΌΣΚΙΒη ἀηρανγγιβοηθα οδϑίϊα; Ὀθϑί 68 
τ δ1ο. γοὺ 866 ποἰδὶπρ ΒαΓα, Ὀυὺ ἃ τηθ 6 Βαθοὶ οὗὨ ὈΓοκθὴ γν8}18, ΡῚΠ18γ8, νδυ δ, ὅτο. 
{πο γα Ὀαὶηρ ποῦ 80 τουοῖς 88 ΟΩ6 ΘηΓγ6 μοῦδ ον : [8 ργθβοηῦ ἱπμ δ Δη 8 8Γ6 ΟἿΪΥ 8 
ἔδνγ ῬΟΟΣ γΘύο 68, ΒΑΓ θουγίηρ ὑποιηβοῖνοβ 'π [86 νδ]ῖ8, Δμα βυ  βἰβίϊπρ' Ομ Θἢγ ροὰ 
ΠιβΒπρ, γῆ βθϑῖη ἴο Ὀ6 ργοβουνϑα ἴῃ ὑἢ)18 ρ'δοα ὈΥ 1)᾽νίηθ Ῥσονίάθποθ, 88 8 ν 8:08 
ἁγρυϊηοηῦ δον (ἀοὰ [68 {Ὁ]64]]6ἃ ἷ8 σογὰ σοποθγηῖηρ Τγγα, ΥἱΖ. (μα ἐξ δλοιιἑά ὃ6 αϑ 
ἐλα ἰορ 9 α τοοῖ, α ρίαοο ὅογν βδλθγδ ἰο ἀγν ἰλοὶγ ποίβ ὁπ." 4 

“ΟΥ̓́(818 οποα ρουγουζα! τϊβῦγ 88 οὗ (6 οοθϑῃ,᾽ 88γ8 ἃ γοοϑηὺ ὑγϑυύθ ον, “ΠΟΤ Ὸ ὩΟῪ 
δα βὲ ΒΟΓΟΟΪΥ ΔΩΥ ἴγϑοθδ. β'ΟΤ16 ΤΠ ΒΟΥ Δ ΌΪ6 σΔὈΪΠ8, γβηρθα ἸΏ ἸΣΤ ρΌΪΑΡ 168, ἀϊσηϊβοὰ 
πὴ {86 Ὠδπιθ οὗ βίγϑοίβ, δηα 8 ἔδυν θυ] ρθ οὗ 8 σαΐμοσ Ὀδιῦον ἀθβου ρίϊοη, οὐ- 
οαρίοα ὈΥ 186 οβίσοοΥΒ οὗ ρονδγῃιηθῃΐ, ΘΟΙΏροΟδα ὨΘΑΡΪΥ [86 ψ80]6 οὗ (86 ἴονπ, [Ιὲ 
8[1}} Ἰλ8κ65, Ἰπάθβϑᾶ, δοιηθ ἰδηρσυ θϊηρ ΘΠ ΌΓΙΒ δὖ σομηπίοτγοο, δηι οομ γῖνοϑ [0 οχροτὲ 
ΒΏΠΌΑΔΙΥ ἰο ΑἸοχδηαγία σΑυροΘ8 οὗ 811} δῃὰ ἰοΌϑοοο, Ὀπὺ 186 ἀπιοιηῦ του 8 ΠΟ σοῃβὶ- 
ἀοταύίοη. “ 7Τλὲ ποδία ἀμδέ οΥ Αἰοχαπάοτ, ἐγασεά ὃν ἐλ ἱπιαρ᾽ παξίοη εἰ} ζομπά δἰορρίπς 
α δοογ-δαγγοῖ σου] ΒοΔΓΟΘΙΥ δῇογά ἃ Βίγοηροῦ οοπίΓαϑί οὗ βτδηάθυγ δηὰ ἀθθαβοηθηῦ 
{π8πη ΤΎΓΘ, δ {ππ6 ρογϊοα οὗ Ὀεΐηρ Ὀοβιοσοὰ Ὁγ (μαῦ ΘΟΠαΌΘΙΟΣ, δηα {86 πηοάθγῃ ἴα 
οὗ Τβουν ογθούθα οἡ ἰΐ8 88}68.᾽" ὃ 

1 βανδροβ Αὐτιἀφτηθηΐ, νο]. ἱ. Ρ. 95. ῬοσοςκοΒ Π)οδοσίρείοη οὗ (896 Εδϑί, νοὶ, ἱΐ, θοοκ ἱ, 
οἾδρ. 28. Ῥ. 88. 
ΒΡ, Νονίοη οὐ ἴδ6 ῬτΟΡΠΘΟΙΘ68, νοΐ, 1. Ὁ. 198. οἀϊξ, 1798, 
8 ῆδν ΒΒ ΤΎΔΥΘΪΒ, νοΐ. ἰϊ. ΡΡ. 80, 81. 8ὰ οἀϊξ, 
4 Μδυηάγο δ ΤΥΔυοἾβ, Ὁ. 48. 
5 7016 5 1,ἰΐοσβ ἔγοπι Ῥαἰθβιίηθ, ἢ. 18. 1820. 8νγο. 60 4180 ἴ86 ἀχίϊοϊοβ ΤΎΞΒΕ δηὰἃ ΞΙΌΟΝ 

ἰη ἴδ Ηἰβἰογίοαδὶ, ὅς. 11οὐ ΟΠΔΥΥ͂, Ὑὸ), 1Π. ἐπὰ. 
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2. ΤΑΥΡῚ γγ͵ἃ8 οη6 οὗἩἉ [6 τηοϑὺ δηοϊθηΐ δῃᾶ ρου Ὁ] ΚΙηροτηβ ἴῃ 
ΤΟΥΤΊΘΥ Δρ68; 8Δ8Π4α δὖ 0π6 ρογὶοα 18 βαΐά ἴο ἢανθ οοπίδϊποα οἱσ ύθθῃ 
Τπουβαηα οὐζο8 δῃηα βανθηΐθθῃ τα} ]Ἰ0ὴ8 οὗ ᾿πμδὈϊαηίβ. ΤῊΘ στονο- 
Ἰυϊοηβ δηᾶ βίαίθ οἵ {π18 Κιηράοιη ψγϑγθ ταϊηαίθὶ ἀθβου θα ὈΥ͂ (86 
Ρτορπμοίβ [βαῖδῃ, “δ θη δῆ, πα ΕἸΖο 161,1 ΤΠ Ἰαβύ- τ οπ ϊομθα ργορβοί, 
ΔΙΩΟΏρΡ ΟΥΒΘΣ ταοϑύ βγη ἀμ ΠΟΙ ΑΓ ΟΏΒ, ΟΧΡΓΘΒΒΙν βαγϑ, ὑμαὺ ἐσυρέ 
δλαϊἐ δό ἐλ6 δαδεεέ ὁ ἀϊπφάοπιβ, ποίέλοῦ δλαϊϊ ἐξ ὁταῖὲ ἐξβοῖ ἀπ ποῦ αδουο 
ἐδ παίίοπϑ: 70. 7 ιοἱϊί αἀϊπιϊπῖδἧι ἑΐδηι, ἐπα ἐλον 8λαϊ πὸ πιοῦο γμῖθ Οὐογ" 
ἐο παίΐϊοπδ. [7ι01]} πιαΐε ἐδ ἰαπά ο.Γ Ἐσυρὲέ μιίέογίψ ιοραξίο ἀπά ἀεϑοϊαίο, 
οπι ἐδό ἐοισοῦ Οὗ ϑψεπε ευόη μπέο ἐδ δογάον Γ᾽ Εἰπιορία. Τὴ ργίίο Ὁ 
Δ67 Ροιοοῦ δλαϊὶ οοπιθ ἀοιοη: ὕγοπι ἐδ6 ἐοιυοῦ 97 ϑψεπο, δἠαϊὶ ἐλεν 7αἰϊ ἐπ 
ἐξ ὃν ἰΐδό βιοογά, Απὰ 7 ιοἱϊὶ πιαλό ἐδ γῖνογ8 ἀγψ, απά 5εἰϊ ἦς ἰαπαά ἱπίο ἐλ 
λαπά οὔ ἐλ ιοϊολεα: απα ιοὲϊ πιαΐο ἐΐ Ἰαπια ισαϑίε, απὰ αἷΐ ἐλαξ 5 ἐλογοῖη, 
ὃν ἐλδ μαπά 9 Ξξίγαῆσοῦβ. 11ιοἱἷ]} αἴδο ἀοείγυν ἰἧδ Ἰαοῖδ, ἀπά 7 ιοἱϊϊ οαιι86 
ἐλεῖγ Ἰάοῖβ ἐο οεα86 ομὲ οὶ ΪΝορὰ (οΥΣ Μομρμι8). (ΕΖοὶς, χχῖχ. 1ὅ. 10., 
Χχχ. 6. 12, 13.) 

Τὸ 15 ΠΟῪ Ὁρνασβ οὐ ὕπνο ἐμοιβαπα (Ουγ ἢυηάγοα γ6Άγ8 βίποθ [Π18 ὈΓΟΡΉΘΟΥ 788 
ἀοἰνογοᾶ ; δηὰ πδδὶ 1ΠἸκ 6] πο ΟΥ Ἀρρθδγβηοθ ταϑ ἴβογο, {μαῦ 5ὸ ρτοδῦ ἃ Κιηράομῃω, 
80 Τοδ δηὰ {6γ}116 8 ΘΟ ΤΥ, Βδου]ὰ (ὋΣ 80 ΏὩΔΗΥ ρθ8 ὈΟῪ ὉΠἅΘΙ ἃ [ὈΓοῖρτι γ ΚΘ, 
δηὰ πόνον ἀυγίησ ἱμαῦ Ἰοηρ ροτϊοὰ Ὀ6 Δ0]6 ὕο γϑοονοῦ ἰἰ8 ΠΟ γίϊ68, δὰ Βᾶνθ ἃ ὑγῖηοθ 
οὗ ᾿ἴ8 ονγῃ ἴο σοῖζτι οὐοσ ἰβο ἢ Βυΐ 48 18 [86 ῬΡΓΟΡΏΘΟΥ, 80 ἰ8 16 αυθηῦ. ΕὌΓΣ, ποῖ 
Ἰοηρ δἴϊογνδαγαε, Ὁ γᾶ 5100 658 γ6}Υ δἰἰδοκοα δπὰ οοπαυογϑᾶ Ὀγ ἴῃς ΒΔΟΥ]οπίδῃδ 
δηἋ Ῥουβί 8. ἈΠΕ ΒῸ Ὀνοσβίοι οὗ 1Π6 Ῥοσυβίϑῃ θιρίγα Ὁ ΑἸοχδπάου, 16 Ὀθοδιὴθ 
Βυ ]6ςοῦ ἴο [86 Μδοράοῃίβῃβ, ἰμ 6 ἴο (88 Εοιηδη8, δὰ δίτου ᾿μ6πὶ ὕο {86 ϑαγβοθῃβ, ὑῃθη 
ἴο 6 Μαπιοίυκοβ, βῃα 18 ΠΟῪ ἃ ρσονίηοα οὗ μ ΤΟΣ ΙΒ οπιρῖγα; δπα {ῃ6 ρϑῃθγαὶ 
σΒαγβοὶοσ οὗὨ 118 ᾿μμα δ ἰΔη8 18 ἃ Θοιρουηα οὗ Ὀβ56Ώ 688, [ΓΟΒΟΠΘΤΎ, οονοουβηθ88, δηὰ 
ΤΩ8]106.32 ΒΎΘΩΘ 15 ἰῇ τὰ 8 ; δηὰ ἴΠ6 ἰ40]8 οὗ Εργρῦ ἃγὸ βοαϊίεσεά. Αηὰ 8}} τηοάθγῃ 
ὑγρῶν θ! ]ογ αἰἰοϑὺ ἰμδὺ {86 Ὠυτη ΤΟ Β ΘΔ ΠΑ418 νυ τ πο 0Π18 ΘΟΌΠΙΓΥ γ͵ὲ8 ΠΟΙ ΘΏΓΥ 
Ἰηϊογβθοίθα ἀγὸ (τῖτ (Π6 ἀχοορίίοη οὗ ἃ ἔδυ 'ἰπ Πόντον ΕΡΥΡΟ) ποῦν πορ]οοίεα. ΤΠι6 
ΘΟ;ΒΘΑΌΘΙΟΒ ἷδβ, ὑμαῇ ἃ. ὙΘΙῪ ἰᾶγρθ ὑσγορογίίοῃ οὗ {868 δουπίγυ ἰδ Δρδπαοπθὰ (0 βαμᾶ 
δηα ἴο υπῆλ  ] 688, τ 81} 6 {π6 αβδοῦ 15 ἃ (ἸἸπιθηῦ οὔ 86 ὑμγραϊθηίηρ, 7 ισὲϊ 
πιαΐλε ΔΘΥ' γτίσογα ἀγσψ. ἸὨΘ δηηυ8] ΒΌΡΡΙΪΙΥ οὗἁὨ δητγὶοδίηρ πὰ ἔδυ] Ἰϑίηρ ψαῦον Ὀθίη 
ΠΟΥ͂ ἰοϑῦ ἴο Ὧπ ἰτριθ 86 ἐγϑοῦ Οὗ σΟΏΓΓΥ οἡ ὈΟΐΒ 81.168 οὔ {86 ΝΊ]Θ, βαῃηα, {μ6 πδὲ 
801}, Ῥσαν δῖ : γαχοίδιίοη, τ! ἢ ποθ Ὀουπὰ τοροίμοῦ {Π6 Θαγ ὉΥ͂ {Π6 τοοίϑ δηὰᾶ 
ΒΌΓΟΒ Οὗ ζγϑββ, ἰ8 θυγῃΐδ ἃρ. Ὁ Πδῖ νγδδ ο""οθ 8 ἔγυϊι} 861 88 Ὀδοοσμο ἀδβοΪαδίθ, 
ΟΥΘΥΉ ΒοΙτρὰ ὈΥ Ηγὶπρ ὈΪαδίβ οὐ δα, δηὰ οοπβίβμηθά ἰὸ αϑεβ οὗ βου 6 ὃ ; δηὰ 
ΒΟΔΙΌΘΙΥ 8 ὈΓΟΐζοῃ ΘΟ] Πηη ΤΟιηδἴη 8, ἰο 61} τ ΒῈΓα ΝΟΡΒ (οΥ Μοιαρ 18) βίοοά. Νορὴ 
18 τοαδίε, απα ἀοδοίαίε ιοϊέλοιιΐ απ ἱπλαδίίαηί. 

8. ΕἸΤΗΙΟΡΙΑ ΜᾺΒ ἃ ΨΘΥΥ͂ ΘΟὨΒΙ ἀΟΥΔΌΪ6 Κίηράοιῃ οἵ Αἴγῖοα, Ὀοσάβγ- 
ἱπρ ΠΡΟ Εἰσγρί. [1598 ἀοοίῃ γγαβ ἀδπουπορα ὈΥ̓͂ {π ργοροίβ [βϑῖδῃ 
διηα ἘΣΖΟΚΙ6] ὁ; δῃὰ Νδθαμι, αεν 108 δοοοιηρ θη τηθπί, ἀθοΐαγοβ δῦ 
{πᾶὺ ἀοομλ νγ88 :--- (γέ ἐλοῖ δοίίον,, δαγ8 δ ἴο ΝΙπουθα, ἐλαπ ροριζοι8 
Νο, ἐλαξ τραϑ εδἰξμαΐο ἀπιοηρ ἐδ γίυογα, ἐλαὲ λα τοαΐεγ8 γομπα αδοιιέ ἐξ, 
τὐλοδο ταπιραγέ ιτσαϑ ἐδε 4.α, απα ἦεν τοαϊΐ τισα5 ἔγοπι ἐδε 8.α ἢ ΕΕἰλτορία 
απα Ἐσυρέ το6᾽6 ἠδ᾽ εἰγοπσίδ, απά 1έ ιτσαϑ8 ἐηηῖίο; Ῥμξ ἀπά 7,μδῖηι 106 7.6 
ἐὰν λοίρεγβ. Κεΐ τρας 8δὴ6 σαγγίοα αἰσαψ, 5.6 ισεπὲ ἱπέο σαρέϊυϊέψ ; ΠΕ 
ψομῆς οὐϊϊάγοη αἶδο τοεγὸ ἀαϑἠφα ἐπ ρέίθοεβ αὐ {δε ἐορ 9} αἰΐ ἐλθ 5ἐγεείδ 
απά ἐδιον οαδὲ ἰοΐβ ΓὉΥ ἤδγ λοποιταδίο πιοη. (ΝΑ, 111, 8---10.) 

} Κὅ'οε 168. χίχ., 960. χἹ, 8----18. δηὰ χὶνὶ,, δηὰ Ἐζοῖκς. οΠδρίοσβ χχὶχ. ---ΧΧΧΊ,, 
3 ΤΏ ῥγόρβθοῖαβ οοποοτγηίηρ ΕΥρΡέ δ.Θ τη] Υ οοηδιἀογοά δηὰ 1 υδιταϊθἃ Ὁ ΒΙΒΒΟΡ 

Ναενίοη ἴῃ Ὠἷ8 ἔπ ἢ Τϊβϑογίδεου, δηὰ Ὁγ Ὦγ. οἱ ἴῃ ἷβ Ενίάθηςς, ὅτο. ἔγομι ῬΓΟΡΒΘΟΥ, 
ΟΒδρίογ χὶϊὶ. 

5. Τοντοιιβ ΟΠ τ ϑεδη ἘΘΒΟΔΓΟΒΟΒ, ῥ. 164. 
4 8566 ἴ88, χΥ]δὶ, 1---6., χχ, 8--ὅ., ΧΙΙΠΪ, 8. ; ΕΖΟΙΚ, χχχ. 4--. 



288 Ῥγορλεοῖος ἴῃ ἐι6 ϑογίρέιιγεα, 

Εἰμϊορία νᾶβ Ἰηνδάδα δὰ πηοϑῦ ογ Ἶ}Υ τανασθα ὈΥ ΚΘ μμδ δ σ Κίηρ οΥ͂ Αεξογτῖα, 
οΥὗ Ἐβαγβαάάοῃ 818 βοῆ, δηὰ δ'30ὸ ὉΥ Οδιυνῦγδβοβ ἰκίηρ οὗ Ῥογβίβ.υ Αδουΐ {δ6 {ἰππὸ οὗ 
ΟὟΥ ϑανουν δ Ὀἰτίῃ, (86 Βοτηδη8 τανασοὶ ραγὶ οὗἁὨ {μ18 ΘΟᾺΠΙΓΥ ; δηᾶ βἰποα {86 βα- 
ψοσβίου οὐ {μοὶν διαρίσο, ἰδ μ48 Ὀθθὴ σανδρθὰ ϑιιοοσβϑίγ ον ὈΥ 86 ϑϑδγδοθηβ, ΤΌΓΚΑ, 
δα (ὐἸαρά8. : ὲ 

4, ΝΙΝΕΥΕΗ νγὰ8 [Π6 τηθίγοροὶῖβ οὗ ὑῃ6 Αββυυίδῃ βπιρῖγθ, απ 61- 
σοοαϊηφ φγεοαΐ οἱέψ, Δοοοτάϊηρ ἰο 186 Ῥχγορῃθὺ Φοηδὰ (111. 3.), σσβο 
βία θιηθηὺ 18 δοπῆστηρα ὈΥ͂ ργοΐδῃα ἈἸ ΒΟΥ 8, ΟΣ ἐλτοθ ἀαν8᾽ )οιγπον ἴῃ 
οἰχουΐί, δῃᾶ οοηίδιπίηρ ἃ ρορυϊαῦίοη οὗ πιοσα ἰβδῃ βὶχ μυπάγρα {πσὰ- 
βδηα ἱπμαθιίδηίβ, ἜΒουρῃ ἰμδ6 Νιπανιῖοβ γορθηΐθα αὐ {86 ργοδοδίηρ 
οὗ Φομβδῇ, γοῖ {παῦ τϑρϑηΐδηοα τγὰβ οὐ πο ἰοπρ' Θοῃ Ἰπυδη66 : [ῸΓ ΒΟΟῺ 
αἴοσ, Ναμυτὰ ρῥγοαϊοίθα ποῖ ομ]γ {86 ἰοία! ἀεδβίγαοίίοπ οὗὨ {πα οἰ, 
ὙΠΙΟΝ 88 ΔοσοΙΏρ] 18ηῃ6α ὁπ Βυμπαγοα δηα ἢβύθθη γϑδγΒ δτοσ σα, 
Ὀυΐ 4180 [86 τηϑηΠῸΣ ἴῃ ΒΙῸΣ 1 πψὰ8 ἰο 6 οἤἴβοίοα, Ἡλίίο ἐξιόν τοοτὸ 
οίάοι, ἐοφοίθοῦ α8 ἐλόγηβ, ἐλθὸν τεῦ αἀδυομγοα α5 ἐΐι6 ϑδέμδόϊε γε ἀγῳ. 
(. 10.) 

Τῆς Μοάϊδηβ, απᾶον ἐπα οομημηδηα οὗ ΑΥ̓ΌΔοο68, Ὀοϊηρ ἱπίοσιηθα οὗ [πΠ6 παρ] σοησα 
8Δῃ4 ἀγα οηῃ 688 {μα ρτονδι]οὰ ἴῃ {86} σδιηρ, 8986 64 ὑπ 6ηὶ ὈΥ πἰρῃΐ, δπὰ ἄγονα 
8108 ΟΥ̓́Τ86 801 116 γ8 88 βιιγυῖνϑα ὑμ6 ἀβέβαϊ ἰπὶο ἴμ6 οἰγ. 7λ6 φαίο8 4 ἐλ6 τῖσον' δλαϊξ 
δὲ ορεπεά, απά ἰλὸ ραΐασο δλαϊΐ δς αἀἰϊδϑοίοοά ; νος, Ἰ᾿οἄογιβ ϑισυϊ 8 ἸΠΙΌΓΠΙΒ υ8, νγϑ8 
1106 ΓΑ} {18}1.64, Απηὰ 8 υἱῦον ἀσβιγυοτίου, ἔογοίοϊα ὈὉγ Νβυι (]. 8, 9., ἰϊ. 8---18.. 
1:1. 17---19.), ἀπά Ζορβμδηΐϊδῃ (ἰ. 18---1δ.), γγᾶ8β 80 ΘὨΓΓΟΙΥ δοσοιηρ ἰβθά, (παῦ πὸ 
ψνοϑίροθ Ἡδδίθυου ἢδνα σοιμδαϊ πρα οὗ 10, δῃὰ βο ἢ δὴ τὠξο" ἐπὶ ψγῶᾶβ τηϑδὰρ οἵ ἴϊ, 
ἀ8δί 0Γ τδηγ οδηξυγίθβ ὑΠ6 γυῖδοθ ψβοτα Νίηονοῇ βύοοα οου]ᾶ Βοδύοοὶν Ὀ6 ἰγαοοά, 
ἘΠῚ] 0.6 ΓΟΒΘΑΓΟΒ68 οὗ Μγ. 1, αγαγὰ ἀϊβοονογθά δηὰ ἰδιὰ ὀρθῇ 1ζ8 βρ απ ἀϊὰ γθαλδὶπβ, 
δηά μι. Γιυγηϊδαοα δα ἀϊοπαὶ ρῥγοοῦ οὗ ἴμ6 ὑσυῦ οὗ [86 ἀἰνίπα ργθαϊου!οηΒ.: 

ὅ. Οὐποοτηΐϊηρ ΒΑΒΥΙΟΝ, Ὁ 88 ἰοσοίοϊα ὑμαὺ 1ἰ ϑλοιία δε δῃμὲ κρ 
ὕν ἐδ Μεάος, Εἰαπιΐξεβ, «πα Οἵ ΘΓ πδίϊοηβ ([88. χ᾿]!. 4., ἐ6γ. 11. 7.); τῃαῦ 
ἐλς γίνου ἘΠΡΗγαδοβ δλομία δὲ ἀγὶοά τ (88. χ]ῖν. 27.; 46 ἐ. 1. 38., ]}, 
86.); διὰ {παῖ [86 οἱέν δἠλομία δο ἑαΐλοπ ὃψ διγργῖβο ἀμγίηπφ ἐὖθ ἐΐπιο 9 α 
7εαξέ, ιολόπ αἷΐ λα γιίονα ἀπά πιϊσλέψ πιθπ σοῦ ἀγμπλοπ. (Φ6Γ. 1]. 24., 
ἸΙ, 239. δ7.) 

ΑΙΙ σον τσᾶ8 δοσοιρ 58ῃ6 ἃ π θη ΒΘ ]8842ΖΑ δηαὰ ἢδ18 ἱβουδβαπαὰ Ῥγΐησθδ, τὴοὸ 
Ὅ6Γ6 ἀγυὴκ ι ἷτὰ δί ἃ στοαῦ ἔδαβί, 616 8141) ὈΥ ΟΥ̓ Β᾽ 5 βο[ ἀ16 8 (πιθῃ οὗ νὰ- 
γίουβ πδίϊοῃβ) δῖσς Ουὐτὰβ δὰ ἰυγποᾶ [Π6 οουγβα οἱ (86 ΕἸΡΒγαΐθθ, ἩΒΙΟΒ ΓΤ 
τῆτουρ] τπ6 ταϊάϑὶ οὗ Βαθγίοῃ, ἀπ 8ὸ ἀτγαϊηθα 1.8 αΐδγβ, ὑμαὺ 1Π6 Γἶνον Ὀδοδιηδ 
Θδϑ1γ ἐογἀδὉ]6 [ὉΓ ΠῚ8 80] ἀἴ6γβ ἴο δηΐον [86 εἷγ. ΕἌΓΙΟΠΟΥ, 10 γᾺ8 ρδυ ου ]ΑΥΪῪ ἴογο- 
(014, [Βαὺ Οὐ τοοιμά πιαλε ἐλ6 σομπίγῳ α ρυδδϑδϑίοη Κ0} (06 ΒΙΤΤΕᾺΝ ὅ, ἀπά ρυοῖς ο 
τραΐογ' (18. χῖν. 28.) ; ἩΒΊΟΒ 88 ΔΟΟΟΓΑΙΏΡΙΥ 6116, Ὀγ [86 σουπίγΥ Ὀθίπρ' οναῦ- 
βοποά, δῃὰ Ὀδθοογαίπρ' ὈΟΡΡῪ δῃα ΤΩΔΓΒΕΥ, 1ῃ ΘΟΠΒΘαΆΘΠποΘ οὗ (ῃ6 ΕΡΒναἴθβ Ὀεΐῃν 
ἐυγηρα οαἵ οὗὨ [18 ΘΟυ δα ἴῃ οὐ ον ὕο 86 {86 ΟἹ, δπα ον ον σχοϑίοσοα ἴο 108 ΤΌΓ ΠΟΥ 

1 5601, Αγαγὰ β ΝΙ Πουθἢ δηᾷ ἷ18 Βδιηδἱη8 (]Ϊοπάοηῃ, 1849, 2 νοἶβ. ϑ8νο..) : δηᾷ ἢΪ8 ΠὨ᾿᾿βοουθγίο5 
ἰῃ ΝΊΏΘΥΘἢ δηὰ ΒΑΌΥ]οη. ([οπάοῃ, 1858. ϑνο.) ΒοϑάοΥΒ ΠΟ ΙΔΔΥῪ ποῖ να 80 6688 ἴο ἴ[Π680 
Θἰδθογαῖθ ψοϊπηθ8, ΠΊΒΥ͂ ΔΟαΥΔΠΓΑΟΘΟΌΒΙΥ τοδὰ ΜΡ. 1 γασγα ΒΒ ρορυΐδὺ δοοουηΐ οὗ ΝίΠοΥθα 
(οπάοῃ, 1858. 8νο.λ, οὐ Μτ. Βοποπιὶβ ΝΊΠοΥςἢ δηὰ 18 Ῥα]δοοβ. Ὑμὸ Πἰβοουοσίθβ οὗ Βοιίδ 
δηὰ 1,αγαγὰ Δρρ]ἰοα ἴο ἴη6 ἘΠυς ἀΔοη οὗ Ηοὶγ Ὑεῖι. (οπάοῃ, 1858. ϑνο.) ΒΡ. Νοπίοη, 
το]. ἱ. Πῖδ8. ἰχ. οί, Ενίάθποο, ὅτε. ἔγοπι ῬΧΟΡΏΘΟΥ, ΠΕΡΙ χ. 

23 Το οη, Οδρ. Κορροὶ, το νἱδίϊθα ἴπ6 σχυΐῃβ οὗ Βδουϊίοῃ 'π ἴΠ6 γοδσ 1824, (ἢ π8 
ἀοβοσῖθθ8 [ἢ Β06Π6 :---- “ΑΒ ἴα 88 ἴῃ6 6γ6 σου] τόδοῖ, [ἢ 6 ΒοΙΙΖΟΙ Ῥγοβοηϊθα ἃ. Ὀσόκϑη 11Π6 
ΟΥ̓ πηουηβ : [86 ᾿ ΠΟ] οὗ {Π|8 Ρ]Ϊδοθ γγ88. ἃ ἀδβοῦὶ δῦ ; 16 ΟΠ]Υ νοροϊδιίοη γα 8. 8. 5141} 
ΡΠΟΕΥ ΒΗΓΟ Ὁ ΓΠΪΠΪῪ βοδίϊοσοα ονοῦ [Π6 μ]αΐη, δ ἃ βοπλὸ ραίοθβ οὐ ργτβϑββ, ΏΘΓΟ ἴΠ6 τγδίοῦ 
δὰ Ἰοᾶγσεα ἴπ Ροοΐβ, οοσυρίοἃ ὈΥ̓͂ ἱτητθη86 ἤοοκβ οὗ ΒΙΤΤΕΕΒΧΝΒ : 860 ΠΙΓΟΥΔΙΥ Π88 ἴΠ6 Ῥὑτὸ- 

ῬΏΘΟΥ οἵἉ ᾿βαΐϊδῃ Ὀθθὴ ἅ1|6}1οἀ τοϑροοϊίηρ ἀονοιϊοὰ Βαθυΐοη, ὑΠδὲ ἰΐ Βῃου]ὰ Ὀ6 βυγορὶ στ} (89 
Ὀρδόῖ οὗ ἀεϑίσχαοίίοη,᾽ (μαῇ 1 δου ἃ θῸ τηδὰθ “8. ροεξβοδβϑίοη [ὉΓ ἴδβο δὲέξέεγηη, δὰ Ῥοοΐβ οἵ 
γυδῖογ.᾽" Ναιτγδαίίντο οἵ ἃ ΨουγΠΟΥ ἴγοπλ [παΐᾶ ἴο Επρ]δηὰ, νοἱ. ἱ. ὑ. 125. (Ιμοπάοη, 1827. 
870.) Βαΐ [Π6 Ὀ6δὲ δῃὰ τηοβὶ τϑοοπΐ δοσοοπηὶ οὗὨ (0 τυῖΐπα οὐ Βδυγ]οη Μ11 θ6 ἐοαπὰ ἴῃ 
Μτ. Ταγασὰ δ Γϑ]ϑοουοσίθβ ἢ ΝΙΠΟΥΘΩ δηᾶ Βαθγίοη, δῦονο οἰϊοᾶ, 
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ἙΠαηποῖ, Οουϊᾷ [86 οδογτοβροπάδηςα οὗὨ {686 ουθηΐθ ψ ἢ (πα ῥγοάϊοίομβ 6 [11 
τοϑυϊ οὐ οἤδηοα ἢ Βαΐ βῦρροβα ἱμ686 ργϑ οι οη8 ΤΟ ΓῈ ἔογρϑα δον [Π6 δνθηῦ, 681} 
{6 ΤΟ] ον πρ 680 μανα Ὀθθη πγιτύθη αἵϊον [86 δνυθηῦ, ΟΣ τ ῦν 8 ΔῈῪ ΤϑΆβοη Ὀὰ δϑουι θὰ 
ο οσἤδποοῦ | 

Τῆε ισἱιὶ δοαείβ ο7 λό ἀδεενέ ἐλαϊ ἀισοῖϊ ἐλθνα,---απα ἐλδ οιοῖς δλαῖ ἀιοοῖϊ ἐλογοίῃ; 
απ ἐὲ «λαϊΐ δδ πο πιοῦο ἱπλαδί(οα 707) δΌοΥ, ποιλον 8λαῖϊξ ἐξ ὃ6 αϊοοῖέ ἐπ ὕγοπι ροπογαίίοη 
ἰο βοπογαξϊοι. Ας Οοἄα ουογίλτειο ϑοάοπι απά αοπιοτταΐ, ἀπά ἐλθ πεὶρ ἀδουγίπ᾽ οἰἐῖε8 
ἐλεγθο ῦ, ---- 8 ϑλϊϊ πο πιαπ ἀιοεῖ! λεγε, ποιλοῦ δλαϊ απν σολ οὗ πιαπ αἰιοοῖί ἰλεγοῖπ. 
Τῆλον ελαϊϊ ποὶ ἐακε 97 (λ66 α ϑίοπθ ΚΡ ἃ ΘΟΥ̓ΉΡΤ, ἨΟΥ ἃ δίοπ Κ0 γ᾽ γομπαάαίίοπ; διμ λοι 
δλωΐ δὲ ἀεβοίαίε 707 ουοτ, βαϊδ ἐλ 1 ογά.--- Βαδυΐοη δλαϊΐ δεοοπια ἤθαρε, ἃ ἀισοίξπρ- 
»ίαοθ ζὼ᾽ ἀγαροπϑδ, απ αδἰοπίδαπιθπὶ ἀπά ἀπ ἀἰδαοίπρ', ιοϊἱλοι απ ἱπλαδτίαηὲ --- Βαδνίοη 
δ΄λαϊ! δἰπὰλ απαᾶ 4λαὶΐ ποὶ τίδο ὕγοπι ἰδλ6 ευἱΐ ἱλαξ 1 ευἱἷδ δγῖπρ᾽ ἀροῦν ἦθΡ. αδυνίοπ, ἐὰλδ 
εἴοτυ αΥ ἀὐδιράοπια, δλαϊϊ ὃδ6 ας τολοπὶ αοα οσογίλγεισ δοάοπι ἀπά αἷοπιογταὴὰ. 11 5λαϊὶ 
“6067. δ6 ἱμλαδιίοα, ποιέλον' δλαϊὶ ἐξ δὲ ἀισοῖέ ἐπ ὕγυπι ροπογαίίοπ ἰο ροποναίΐίοη : ποιίλοτ' 
ελαϊϊ! ἰλε Αγναδίαη ρἱἰοῖ ἰοπέ ἰλογδ, ποίέλον' δλαϊὶ ἰλθ δλερλογβ ἐλοὶν 7οϊά ἰλετγο. 
Βιΐ υυἱϊά δεοαδίε οὗἨ ἰλε ἀδεοτί 6δλαὶϊ! 116 ἐλεγο, απαᾶ ἐλεὶσ ἀοιιδε6 λα! δὰ {πιμ Ὁ ἀοίοιιῖ 
ογθαΐμγοα; απα οἱοῖβ δλαϊϊ ἀιοοῖϊ (ἢ 676, ---- απ ἀγαροπα ἐπ ἐλοῖν ρίοαδαπί ρίαοοδ. 

Τὸ ἰθ δβίοῃ βίης ἢ μὲ οχδοίηθβ ὑΠ686 ΑΓ Ου8 Ὀγθαϊοί 0 η8 Βαγα 66 ΔΟοΟμ- 
ΡΠϑμοἃ. Αἰον ἴπ6 σαρίαγο οὗἩ Βαθγίοη ὉῪ Ογγαβ, [ἴ σοαΒεα ἰο Ὀ6 ἃ τῃηθίτορο 8. 10 
γ88 δἤογνατ 8 ἀἰβροορ]οα ὈΥ {86 ογθοϊίοη οὗὅὨἨ ὕδθ ποῦν οἰ(ἰ68 οὐ ϑϑθαοὶα δπὰ Οἰδϑβὶ- 
Ρβοη (8Β.σ. 298), νοοῖ σογα Ὀ0}]} πῖῦ 0}}18 ἀδδίρτι ἴῃ (8 ποῖ ουτῃοοῦ, δηὰ πο 
οοπιροἰοὰ 115 ταΐῃ δηα ἀοβο] δίῃ --- ἃ ἀδβοϊδιϊοη ὑμπαύ σοπίϊπιι68 ὕο {818 ἀΔγ.2 

6. ὙΟΥΥ ἱπιροτίϑηὐ δηα Βρθοιῆς τὸ {86 Ὀγϑαϊουϊοη8 ΘΟμΟΟΡ Πρ ΤΗΒ 
ΤΑΝῸ ΟΕ ΤῊΗΒ ΡΗΙΣΙΒΤΙΝΕΒ, ἴῃ «61. ΧΙνῚ, 4----7., ΕΖΟΚ. χχν. 18 ---17., 
Ατηοβ ἷ. 6---8., Ζορῆ. 1]. 4 ---7., δῃα Ζθοἢ. ΙΧ. ὅ--- ὃ... Το [Ὁ] ον; 
Ῥϑββασθϑ ἃ βο᾽δοίθα οἢ δοοουηῦ οὗ {86 βίγιίηρ' δυϊάθηςθ οὗἉ {πμ61} [α]- 
ΒΙπιθηΐ ἱηνο παν ν ρσίνθῃ ὈΥ 86 δοιυΐθ βο}ρίϊοαὶ ὑγανθ]οσ, Οουπί 
ὙοΪηογ. 7716 γεπιπαπίβ Γ᾽ ἐλε Ῥλεϊἰδεῖπο8 δῆαἰ ρογὶβῃ. (Ατηοβ. 1, 8.) 
Ἦοο ὠπίο ἰΐδε 8εα-οοαϑί, ἐλο παΐϊοπ οΥ ἐδ Οἠεγοίμιξοθ 7 ἐλ τοογἃ 97 ἐλδ 
ΤΟΒΌ ὦ αγαϊπδὲ νοι; Ο (απααῆ, (δε Ἰαπά (Ὁ ἐδε ΤῬλιϊιδέϊηες, [7 ιοἱἱ! ουοπ 
αεείγου ἐΐτο, ἐλαΐ ἐΐογο δλαὶϊΐ ὃς πο ᾿πλαδίίξαπέ, «ἠπά ἐΐε δεα-οοαξὲ 5ἰιαἴϊ ὃ6 
ἀιοοί πισε, οοἰΐαφοα ὅ09ν δλορλοτάδ, απ  υϊάς γὸγ Ποοῖδ. (Ζθορῖϊι. 11. ὅ, θ.) 
Ποβογι Ὀΐηρ [86 ρΡ]αῖη θούνοοη δια 8π4 (ἀαΖα, {Π6 σϑγγ ῥἱαίῃ οὗ (86 
ῬΒΙ] 3.1 π68 δἱοηρ [μ6 Βοδ-οοδδῦ, Υ ΟΙΏΘΥ ΒΔΥΒ : --- 
“6 τηοῦ υὴἱἢ 8. ΠΌΤΟΥΣ οὗὨ ν᾽] σο8 δα Ϊγ Ὀ0}} οὗὨ ἀγιοὰ πηυᾶ, ἀπὰ ψμϊοῖ, κα {Π6 
ΠΗ Δ  Δηΐ5, ἜΧΕΙ Ὁ ΘΥΘΙΥῪ τηχὶς οὗ ῬουθΥΥ δηᾶ ττοϊοβοήμθββι Ὑθ6 Βουδαβ, ΟὉ 8 
ΘΓ Ὑἱ αν, ΔΓῈ ΟἾΪῪ 80 ΤΙΔΗΥ Ὠυΐδ, δοπηοίϊπι68 ἀοίδομοα, δ οὔμουβθ σταηρθα ἴῃ 186 [ΌΣΤΩ 
οὗ ς6}18 ἀγουπᾶ δ οουγί-γαγαά, ἱποϊοβοα ὈΥ ἃ θα π)ὰ}}. [Ιἢ σϊηῦου {86 Υ δηὰ {Π6]Ρ 
οδῦ0]6 τᾶ Ὀ6 5814 ἴο ᾿ἶνα ὑοραίμον ; 186 ραγὶ οὗ {μ6 ἀνοὶ]ηρ 4] οὐρὰ ἴο {οπβοῖνοϑ 
Ὀοίης ταιϑοα ΟὨΪΥ ὕνο ἔδαϊ δῦουο μδὺ ἴῃ τἡὰ ΒΙοἢ ὑΠ6 Υ ἰοᾶσοα ὑμῖν Ὀθαβίβ. Εὐχοθρύ [86 
θην: "ῸΠ8 ΟΥ̓ {Π686 ν]]ρ68 81} {Π6 γοβϑὺ οὗἨ ἰδ σου 18 ἃ ἀοϑογ, απ δραῃπάοηῃθα ἴο 
[μὲ Βοήουϊη ΑΥΔῦ8, ψῆο δοὰ {μεῖν ἤοοξκβ οἡ 1..5. 8.0. 1ΠΟΥΑ]γ μα8 ἐλο γοπιπαπΐ οὗ 
ἐλὸ Ῥλιϊιφέϊποα ρουιδμθα ; ἀπά ἰλ6 δθα-οοαδί ΔΒ ὈΘΟΟμ6 οαΐζαροδ 7Ὁ0Υ διορλογάς απ 
ὕοίάς γυν Ποοῖο. 

7. Ἰαπῖοὶ ρῥγοάϊοίβα {πῸ ἔλθ οὗ [πὸ ΕοσΕ ΟἜΕΑΥ ΜΟΝΑΒΟΗΉΙΕΒ, 
ν]Ζ. {π6 Βα Ὀνοσϑίοῃ οὗ ἰμ6 Βαθυ]οηΐϊδῃ θιαρῖγα ὈὉῚ {π6 Μί66αο- ουβίδηβ, 
Βϑηα οὗ (Π60 Ῥαγβίδη διηρῖγο ΟΥὍ (86 Οτθοϊδηβ ὑπάοῦ ΑἸοχδηάου {Π6 
Οατοαῦ; πο αἰνϊβίοη οὗὨ δ18 διηρῖγο ᾿ηΐο ἴουν ραγίβ, συ ΠΊ ἢ. ΘΟ ΟΣ ΠΡῚΥ 
Τοοῖϊς ρῥίδοα δος {πὸ ἀθαίῃ οὐ ΑἸοχδπᾶθυ ; δῃὰ {Π6 σὶβα οὐ {π6 Ἐοιηδῃ8, 
ὙὙἘ0 ΜΟΥ ἴο τοάμποθ 811 οὐμβοσ Κιηράοσηβ ὑπᾶογ ὑπμοῖὶν ἀοχαϊπίοη, δᾶ 

1 Ζεν. 1, 39, 40., 11. 286. 87. 64. ; [88. χίϊί, 19---99. 
2. Βρ. Νονίοῃ, τοἱ. 1. Ὁ 1δ8, χ, 8,60 αἷϑο Κοιι᾿β ἩΪδβίοσυ [26 1πίουργοῖοσ οὗ Ῥγορἤθου, 

νοἱ. 1. ῬΡ. 128. οἱ δεᾳ. 
5. ΨΟΪΠΟΥΈ ΤΥΔΥΘ6]8 ἰη ϑγτὶα τοξωτο (86 οἴοβε οὗ 186 εἰ ύθοητἢ σΘΉΓΙΤΥ 1, νοὶ. 1]. 385, 386. 

Α οορίουβ ᾿ΠΠαδἰγαιϊίοη οὗἁἨ 1Π6 [π] ΒἸπιοῃΐ οὗ ῬΓΟΡΠΘΟΥ ταβροοιηρ {Π0 Ἰαπὰ οὗὨ {πὸ ῬὨ (1 η 69 
5 ξίνθῃ ΕΥ̓͂ τ. ζοιῃ, Ενίάδηςο, ὅτ ο, ἔγοπῃ ῬΤορἤῆθον οἶδ, ἰχ. 

ΥΟΙ.. 1. τ 



“5ὮὉ9 ΤῬΡγορδιοοΐοα ἔῃ ἐδ ϑογίρέμγο8, 

ἔογπι ὁπ6 ψαδὺ 61 ρ1γ6, ἐμαὶ νγα8 0 "6 αἀιϊβθγοπῦ ἔγομλ 411 [υσιμοῦ Κίτρ᾽- 
αΟ,ΏΒ. 

ΤῊΘ Ἐοιηδη8 αἷα ατῖβα, ἀπά τοάυοα 411 οὐ]ον Κίησᾶἄοτῃβ πᾶον {Πποῖν ἀοπιϊηπΐοη : δηθὰ 
ἀϊὰ αδοὐπλ!γ ἔστη ομ6 γαϑὺ ΓΘΡΌ]1Ο, τυ ΒΙΟἢ τν ἃ8 ἀϊήδγθιι ἔτοτ 41] οὐ μοῦ βονυθυπιηθηΐ8 
ἐμαΐ Βαα ργθοραβᾶ 1,1 ΤΒ6 ἀΑ ΔΑΝ ΟΝ οὗ Τζδηιοὶ, δηὰ Ἀ15 Ἀἰβίογυ οὐ {}6 ἴθ. πιο- 
ΠΑΓΟΉἾ6Β, ΔΓῸ 80 ΘΧΔΟΟΪΥ ῬδγΑ] οὶ, ἐπδὺ ὑμ6 οαἸοὈγαϊθὰ ᾿πΆ4] ῬοΟΓΡΆΥΓΥ, πὶ (δ δοοοηᾶ 
οΘηΌΓΣΥ, οουἱὰ ΟὨΪΥ ὄνδαθ {Π6 ἔογοα οὗ ὑμοῖα ὈΥ͂ Δββου 8, ΘΟὨΥΓΆΓΥ ἴ0 4}1 δνυίάδθποορ, 
{πᾶὲ [Π6Υ τοῦ τυ ύθῃ ἸοΩρ δον {86 δνθηΐθ: ψ ΒΟ 15 88 δβυγαὰ 85 ἱγ ΔΠΥ οπ6 
Βῃου ]α πιαϊηίαὶπ ὑμαῦ [Π6 τοῦθ οὗ ΨΊΓΟΙ ποῦ ποῦ πυϊ θη ἀπᾶδν Αὐιριιδίιβ, θὰ 
αἶνον [ἷβ ἶτηθ ; τὸ {86 Ὀοοῖ οὗἩ Ὠδηΐθὶ γὰ8 ἃ8. ρυ } ]σ, 85 τον ἀϊβρογβθά, δηὰ 9 
ὈΠίνΟΓΒΑΙΥ τϑοοῖνθα, 88 ΔΏΥ Ὀοοὶς οου]ὰ ὄνον ροββιὉ]γ Ὁ8. 

Ἡόγα ἰοὺ ὰ8 ρϑι186, Δη4] ΘΟΠΒΙΔΟΥ [Π6 Β67168 Οὗ ὑγΥΘαΙΟΟ.8Β Ἔχ 164 
ἴῃ {88 ργβοϑάϊηρ ρᾶρ68, ΠΟ ᾿π46 64 ἔογπὶ ΟὨΪΥ͂ ἃ Βι}8}} ραγύ 1ῃ δοϊα- 
Ῥαγίβοῃ οἵ (8οβο ὑυῃιοῖ τοῖραῦ παν Ὀδοη δἀαυοοᾶ, 1,60 {Π6 το 
ΟΑΥΘΙΆΙΥ δηα πραγ 4} ΒΌΓΟΥ {Π6π|, Δπα οοπίγαβί [Π6πὶ τ 10} {Π6ῚΓ 
Τοδβρϑοίΐνθ δοοοιρ  ]ΒΠῃπιθηΐδ; δπα 1οὺ ἶσα {ΠΘῊ Β8Υ, ἩΘίΠοΥ (ἢ 6 ρτο- 
ῬΒδοῖθβ ἀο ποὺ οοπίδιῃ ᾿πέοστηδίίοη πιογο ἐλαπ ἀμπιαη.3ῷ Νοὲΐ ἰο ἄν6}} 
ΟΠ ΠΘΠΘΓΑΙ ΡΓΟΡΠΘΟΙ68, ἰοὺ ἶτα βοϊθοί (86 ἔνα ἤγβέ οὗ {ποβ6 οοπίδϊ πο 
ἴῃ {Π18 ΒΘΘΟΠα 61488, Δα ΘΟΠΡΑΙΘ 8η4 πχοαίαἴθ {ΠΥ οα {Ππ686 ἔνα ργθ- 
ἀϊοϊοηϑ.Ό. “16 ρῥυϊουγ οὗὨ [Π6 τϑοογαβ ἰο {Ππ8 δυθηΐβ δα πη οὗ πὸ 
αυρδβίϊοη ; {86 οοτωρ]θίίοη 18 οουϊουβ [0 ΘΥΘΓΥ͂ ΠΑ ΌΪΓΕΙ. Ηδγο ἴπθη 
86 ἔνα ἰδοίϑβι Ἧγ7γ6 δγὸ σα ]δὰ ἀροὰ (ο δοοουηΐ ἔογ {πο86 [Δοίβ ἀροῃ 
ΤΑΌΟΠΔΙ δηα δἀδαυαίθ ῥυϊποῖρίθβ. [8 υπιδῃ ἔογοθισῦ δαυάὶ ἴο {86 
οἤδηοθ ἢ Εἰ δ αβίαβια ἢ Οὐπ]οοίυγο ἢ ΟἼδποο Ῥο] 108] οομίσι νης ὃ 
ΤΠ ποπθ οὗ {8686 ---- ΠΟΙ ΓΠΟΓ ΔΠΥ ΟΥΘΡ ῥυῖποῖρ]6 {ΠπᾶὉ πηαγ Ὀ6 ἀαν]ϑοᾶ ὈΥ 
ΤῊ Δ 5 ΒΑΡΔΟΪΟΥ --- ΟδΔἢ δοοουηῦ [ὉΓ (86 ἐποίβ; (6 ὑσδ ΡἢΠ]ΟΒΟΡὮΥ, 88 
γγ6}} 28 σὰ στο] ]ρἼΟΏ, Ὑ{11] Δβοῦ 6 ἐἤθῖὰ τὸ {Π6 ᾿ηβρίγαίϊοη οὗ μα Α]- 
τϊσηΐγ. ΕγΟΥῪ οἴἶβοί πηυδῦ ἢαγνα ἃ οδυδβθο. Βιΐ 1 (ἀοᾶ 15 {Π6 ΔΈΟΣ 
οὗ [8686 ργοάιοίίομβ, ἔμθη {π6 Ὀοοϊ ψ ϊοῖ Θοιίαϊηθ {Π 6 πὶ 15 βίδιρϑα 
ΜΙ ἢ {Π6 868] οὗ μϑᾶνϑῃ : ἃ στιοῖ γϑη οὐ δυϊάθηοα ΤπΒ {πγουρ {86 
γοϊαμο οὗ {16 ΟἸΙαὰ Τοβίδτηθης: ἰμ6 ΒΙΌ]9 ἐθ {σὰ ; 1 Πα 6] 1 Υ ἰβ οοἢ- 
ἔουπαοα (ὉΣ δνϑῦ; δα Ἧ6 ΤΩΔῪ Δα γ688 1.8 ρδίΓΟΙΒ ἰῃ [86 ἰδησυαρα οὗ 
ϑαϊηῦ Ῥδυὶ, --- Βολοίαά, γὸ ἀφδρῖ8678, ἀπά τοοπεῖογ, απ ρετίεἢ, 13 

ΟΙΑβ8 1Π|. 

ῬΡνορλοοῖο5 αἰγοοίϊῳ απποιμποῖπρ ἐλ Μιοεςἰαΐ. 

Πῖνο ἔστη ἔγομι {π6 ῬτορΘοἶθβ γοϑρθοίπρ' {πΠ6 οἰγουτηβίϑηοοϑ οὗ τη- 
αἰνι 4.818, 88 νν8}} 88 [86 ΘΙΏΡΙΓ68 δπα Κιηρσάοιαβ οὗ (86 ποῦ ἴῃ ἀποῖθης 
{ἰπη68, ἴ0 [086 Ὀγθα] οὐ! Ο.Β ἴῃ Ὑ ΙοΟἢ νγχα ΟΌΓΒΘΙ 68. ΔΓ ΤΊΟΓΘ ἰπηπηοαῖ- 
Δί Υ σοποογηθά, γγ16 818}} πα ὑμπαὺ ΠΟῪ ἅγα ποῦ 1688 ΤϑλαυΚαῦ]6, δηά 
ΒΟ ΙΒΏΙΏΡΊΥ τηϊππΐθ. 

ΤΠΘ σταοαῦ οδ]δοῖ οὗὨἍ [Π6 ρῥγορβθοΐθϑ οὗ {π6 ΟἹα Τοβίαυημθηΐ 18 {π6 τὸ- 
ἀεοιηρίίοῃ οἵ ταδηκιηᾶ, ΤῊ18, 88 βοὴ 88 Αἀδιηβ (Ἀ]] μδᾷ τωδᾶβ ἰξ πο- 
ΟΘΒΒΑΓΥ, [6 ΠΟΙΟΥ͂ οὗἩ (οὐ νγᾶ8 ρἰβαβϑά ἴο ἔογοί}!]. Απᾶ, δ8 ἐπ ἐἰπχθ 
ὋΣ 118 πϑδοπε ἡριθῆι ΑΥΘΥ ὩΘΔΥ, [Π6 ργθαϊοί!οη8 Θοποοσγηΐηρ 1ῦ ρτα- 

1 Ῥδῃ, ἰΐ, 89, 40., υἱΐ. 17---ῶ4,, Ὑἱϊϊ, δηὰ 'ἰχ. Βρ. Νενίοη, 181}, 141, 1διἢ, δπᾶὰ 1ιἢ 
Τυϑθογίϑιίοηβ, δη ἃ Βγοντι᾿β Ηδυι ΠΟΥ οἱἨ ϑογίρίαγο ΡΙΌΡΠΘΟΥ, ΟΠ Δ ρίοΓΒ χἰϊ. τ χῖν. ρρ. 141 .---- 
174. Ἑάϊηυυγρα, 1800. [ΗροοἸκ6᾽8] Βοἰρίομ!β Ναίαγα! 8 δὲ Βονοϊαίθ Ῥχγίποίρία, ἴοτὶ, ἰξ, 
ῬΡ. 142 --- 168. 
ΞΑ ΚΟΥ. ἴο {ἰἰὸ Ῥγορμοοίθβ, ΒΥ (πὸ δν. Ἰλανὶ ἃ ϑἰπιρβοη, ἢ. 76. 



Α' ῬγοΟΓ 97 ἐλοὶν 1πϑρίγαξοη. 291] 

ἄυλ}]}γ Ἰοδοβηιθ 80 οἴθαγ, ὑπαὶ δἰπηοϑὺ ον ΓῪ οἰγουπηβίδηοθ ἰη {Π6 18 ἀπά 
Οπαγδοίον οὗ ἐπ6 χτηοϑὺ Θχ ΓΔ ΟΥΙ ΠΑΤῪ Ῥουβοηαρο (Πα ΟΥ̓ΘΡ ἀρροαγοᾶ 
ΔΙΠΟΏΡ' ΤΠ Ὑ148 τηοϑύ αἰ. 1 ΠΟΥ Υ (οτοϊο!α. Τὴ οοπηροίοῃ οὗἉ [Π6 ρῥγ6- 
ἀϊοίίομβ θεοὶ οπσίηρ ἴο [16 Μοββιδῃ, στ {Π086 τ ΟΝ ἀγθ οομῆποα ἰοὸ 
{πη6 68 ρθορ]θ, ρῖνοϑ δα ἀϊτομα]ὶ ἔοσοθ ἴο {πΠ6 δγραιπιοηΐ ἸῸΠῚ ργυ- 
ῬΠΘΟΥ; δῇογάϊηρ ἃ βίγοηρ ῥτοοῦ οὗ {86 Ἰηδπιαῦθ ἀῃῖοτπ ν Π] ἢ Βα 8818 
Ῥούνοοθῃ {μη6 ἔπτο αἰβρϑηβαύοηβ οὗ Μόοβοϑβ δῃὰ οὗ “6808 ΟἸ τ βί, δπά 
ΘΑΌΔΙΠΥ ργθοϊααῖηρ (π6 ἀγυ Ὁ] ργούθπβί ουβ οὗ Ὠστηδη Ἰτωροβίαγο, δπα (86 
ἀατίησ ορροβίιοπ οὗ πυαμλδη ρου. ΤῊΘ ρῥίδπ οὗ ῥγορῇθου νγὰ8 8ὸ 
ὙΠ Ί56]Υ οοπδίϊξααα, ὑπαῦ {π6 Ῥδββίομϑ 8πα ργο 1068 οὗ {Ππ6 «618, ἰη- 
βἰοδα οὗ ἐτυδίγαϊπρ, {Ὁ18]164 10; δῃα τοπάογϑα (Π6 ρϑύβοῃ, ἴο ὑπ οηὶ 
1Π6Υ τοΐογγαα, {π6 βυβογϊηρ' δπα ογυοῆθα ϑανίουν το παα θθθη ῥγο- 
τηϊϑοά, [1ύ ͵ἰβ σογίῃυ οὗ τοιηδυῖ, {Πδὺ ταοϑὺ οὗ [πθ86 Ῥγθα οὕ] Οἢ8 Ὑ6ΓΘ 
ἀε!ἱνουοα ποαυ]γ, δπα βοὴ οὗ [πθπὰ λόγο {π8ῃ, ἴγ66 ὑπουβαηα γθᾶγ8 
ἃρο. ΑὨΥ οπ6 οὗ {πδὴλ ἰβ βυβιοϊθπί ἴὸ ἱπαϊοαΐθ ἃ ῬγθΘθοῖθ πο 8 ΠΔΟΥΘ 
ἤδη Βυαμιδη: δαΐ {Π6 οοΟἸ]οοίῖνγα ἔόσγοθ οὗ 411 ἰδίῃ ὑορϑίπον 18 βιιοῖ, 
ταῦ ποίμίηρ' τηογΘ ὁδὶ ὍΘ ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ ἴο ῥτονα {{ Ἰπίογροβι[ιοη οὗ οπι- 
πἰβοΐθηοο, [ἤδη {π6 ΘΒ Δ Ὀ]ἸΒπηοηύ οὗ {π6 1} δα ΠΘΏ ΠΟΥ; δπα {Π18, ουθη 
αὖ 80 Ττοιηοία ἃ ὈοΙΙΟά 88 {Π6 ργοβθηΐ, γγθ ἤᾶνϑ 8] Γθβαυ 866}, 18 ρδοθᾶ 
Βεγομᾷ 41} ἀοαδέ, Ἐὸογ {π6 Ὀοοῖβ, πὰ πιο ὉΠΟΥ͂ ΓΘ Θοπίβ! Π66, ἃγ6 
Κηοόσῃ ἴο πᾶν ὕθθη τυϊξίθη αὖ {π6 τηθ ἴο πῃϊοῆ, δπα ὈΥ {Π6 ῬΘΥΒΟΠΒ 
ἴο ψ Βοπι, {ΠΟΥ 86 ΤΟΒΡΟΟ γΟΙῪ δββιρτιθά, δηα 480 ἴο ἤανθ Ὀ66η ὑγβῃ8- 
Ιαϊθα ᾿ηΐο ἀἸδγθηῦ ἰδηραδροδβ, πὰ ἀἰβρογβοα ᾿πίο αἀἰθγθηΐ ραγίβ, ἰοπρ 
δεΐογ {π6 οοταΐπρ οὗὨ «688 ΟἸγῖδύ, [ὑ 18. δδυγα, {ΠαΥΘΌΓΘ, ἴο βὰρ- 
Ροβϑα ὑμαῦ 8ὴγ ΤΌΓΡΟΥΥ στ τοβρϑοῦ ἴὸ {Ππ6πὶ, 1 αἰὐθηιρίθα Ὀγ {Ππ6 γϑί 
ΕἸ τι βύίδηθ, βου πο πᾶν Ὀθθη ἱπηηοαιδίοϊν ἀοίθοίθα : δηα 8.}}] 
ΤΊΟΓΘ ΔΟΒαγαά, 1 ροββῖθ]6, ἴο βῃρροβο {μαὺ ΔΠΥ Ῥϑββαρθθ {π8 ἕογρεα 
ββουϊὰ αῇεγιοσαγά αν Ὀθοη δαἀπη 64 ὩΠΊ ΘΥΒΑΙΠῪ ἱπίο {Π61Γ ΒΟΥΙΡ[ΌΓΘΒ 
Υ {6 εἶοννβ {μποηγβοῖνοβ; ψΠ0, ἔγοια (Π6 Ηγβὺ δρρ] !οδίίοη οὗἉ [1686 ρτθ- 
ἀϊοίομβ ἰο 6888 ΟἸ γῖβὶ, ἴανα δμἀθανουγοα ὈΥ̓͂ ΘΥ̓ΘΥΥ͂ πιοίΠοα ἰο ροῦῖ- 
γοσὺ {Π|61 τηϑδηΐϊηρσ. ϑύγοΙυ, 1Ὁ {Π6 Ῥγορμθοῖεβ πῃ αυθϑίϊοῃ δα ποί 
θ6θῃ ἔουπά αὐ {μαΐ τηθ ἴῃ [86 ψυϊάπρδ ἰο ψ Ὠϊοῖ [86 ἢγϑῦ ργοραραίουδ 
οὗ ΟΝ γι δηϊίυ Ἀρροδὶϑα, {86 ἐ6ν)1ὸ ποοάρα ΟΠΙΥ͂ ἰο Ργοάποθ ἴΠο86 Ὑτὶῦ- 
ἴηρβ, ἴπ ΟΥ̓ΘΡ (0 τοδιϊο {86 ἸπηρΟΒι 0 : 8η4 Β'Π 66. 0 ΓΘ αΔΓΟΠ γ788 
ἐλέη αἰϊοτηρίοα, 1 τγᾶβ ἃ ἀδπηοπβίσα οι ἰο {π6 πθῃ οὗ {πα ἀρ; δηὰ 
186 βάτηθ ρσγορἤθοῖθβ, θαΐϊησ ἰουπα {ποῦ ποῖο, π]ςπουὖ {Ππ6 ῬΟΒΒΙΙΠΥ 
οὗ δοοουῃύϊηρ ἴον 1 1 (ΠΟΥ νοτο ἔογροα, ΘΟΏΥΘΥ ἴῃ 411 γΘΆΒΟῚ 88. [ὉΓ- 
οἶδ]6 ἃ ἀεπιοῃδίγαίοι ἴο οἰιγβοῖνοθ δὲ ργοβϑοηῦ, {παῦ ὑΠΘῪ γογ6 τσ θη 
1π6γὸ ἔγοσα ἐμ6 θαρὶηπὶπρ;, Δηα, Θομβοαθοηίν, ὈΥ ἀἰνπθ ἱπβριγϑθοη. 

ΤΠ6 ΡῬγορβθοῖθβ τ ]οἢ γαβροοῦ (86 Μοβδβίδῃ ἃγα ποῖον ἔδυ ἴῃ πὰ Πι- 
ΠΟΥ, ΠΟΙ ψαρὰθ δῃά δαυΐϊνοοιλὶ ἴῃ {ΠῸ6ῚΓ τοίθγθησθ; θα Ὠυμ ΓΟ, 
Ροϊηΐοα, δηὰ ραγίϊουϊασ. ΤΟΥ ὈθδΓ οπ {πμοπὶ ὑῃοβα αἰ βουϊταϊ μαύρ 
ΤΊΆΓΚ9, ὈΥ 10} ἀἰνίπθ ᾿ὨΒρΙ ΓΟ ΤΏΔΥ Ὁδ6 αἸδιρσυ θηῃθ τῸμπὰ {Π6 
ὁοη]θοίαΓοΒ οὗ Βυμηδη βαρ οι; ΔΠἃ ἃ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ΟΥ ὈΓΟΌΘΟΪΘ ανϑηΐ 
ἴγοτα ἃ οᾷβι8) δηα ἀποογίαιη ΘΟΠ ἸὨΡΌΠΟΥ. ΤΠΘΥ͂ ΔΓΘ Βυοἢ 88 ὁδῃηηοί 
θ6 τοξοστϑα ἰο ὑπ6 ἀϊοίαίϊθβ οὗ πῆθγα παΐιγαὶ ροποίγαϊοη ; Ὀθοϑι8θ {ΠΥ 
ΔΘ ποῖ οοπῆποα ἴο ζϑηδγαὶ ΘΟΟΌΓΓΘΠΟΘ8, Ὀυΐ ροϊηὗ οὔ ψ ἢ ἀλλὰ ἡρμμὴ 
δχδοίῃθϑβ ἃ ναυΊ Οὐ οὗ ταϊηυΐθ οἰγουτηβίδηοοβ χοἰ δῦϊηρ' [0 {ϊπ|68, 4668, 

᾿ Ὧγτ, Ἐν οἶα Βαπιρίοη Ἰροίατοβ ἴος 1792, ρρ. 210, 3211. 
υ 2 



292 ΤῬγορλεοοὶεβ ἐπ ἐδ ϑονίρἝμγοι, 

Βη μούβομδ ΜΏ1Οἢ 6ΓῸ πρὶ πον οΟὈ]θοὶβ οὗ ἔογεδιριιῦ ΠΟΙ σοη)δοίΓΘ, 
Ῥδοδυβο ΓΠΘΥ 6 Γ6 Ὡοὺ ὨΘΟΘΒΒΑΥΪΥ σοηποοίθα ψγ}ἢ} {Π6 ρῥτϊποῖραὶ ανϑηΐ, 
ΟΥ̓ ΘΥΘ ἢ ΡΙΟΌΔ Ϊ6 ΟἰΓΠΟΥ ἴῃ {Πποηηβαϊνοβ οὐ 1 {ΠΕΣ τοϊδίίοη. ΤΠΘΥ 
ὙΟ͵Θ Βιιοἢ 88 σου ἃ ΟὨΪΥ͂ Βανθ ΟσουΓΟα [0 ἃ τηϊπά ὑπΠαῦ γγα8 ὑπᾶ δῦ [86 
Ἰγητη  Ἰαΐθ Ἱπῆμυθποα οὗ ὑμ6 ἀϊνιηϊίγ, ὈΥ τ ΠΙοἢ αἰδίδη ᾿ΟΥ]Οα8 γ6 ΓΘ 
Το ν 8166, δηἀ {Π6 βοογοίβ οὔ ὉΠΌΟΥ ἄροβ αἸβοϊοβθα, ΤΠ16 βομϑῃιθ οὗ 
ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂, Θομβιἀογοα ἴῃ 18 ἢσβὺ ορϑηῖμρ', 118 ργϑάυα) δάνδῃοθ, δηα 108 
ἢπαὶ δηὰ (.}}] οουαρ! οἰϊοῃ ἴπ {π6 δανθηΐ, {Π6 τϊηϊδίσυ, {π6 ἀθαίῃ, δῃά 
ΤΟΒΌΣΓΘΟοΩ οὗ [π6 Μοβδβίδι, δηα (Π6 δχίθηβινβ ὑῬγορίβββ οὗ {π6 (ἀΛοβρεὶ 
διιοηρ ἴῃ6 ΟἰδηΈ1168, ἑοσϑίμον τ ἢ [8 Ὀ] οδβοα ἱπῆμθποο οἡ ἱπαϊνί ἄιι818, 
ΒΟΘΙΟΙΊ68, ΘΟ 7168, ἃπα {π6 Ὑγ 8016 τὰσα οὗ τϑηΚΙΠπᾶ, ---- 18 8η. ΟὈ]θοῦ, 
1Π6 στοαίοβα δῃα πηοϑὲ βΌ]1π6 {Ππδύ ᾿πηδρῚ ΠΟ. οΘ81 ΘΟποοῖνθ, δηα [86 
Ἰηοβύ ρ]θαβίπρ δηᾶ ἱπηρογίδηῦ ὑπαᾶῦ [Π6 Ὠυμπιδη ταϊπα οδη ΘοΟῃἰδτηρ] δία. 
7ΤῸ υεδιι8 σῖυε αἷϊ ἐδ »γορἢείβ τοϊΐπο88; διὰ γουπα δἶτα ἴΠ6Υ {γον 186 
θοδιῃβ οὗ {πον πηϊίοα ᾿ρρῦ. [1 1]υδίγαομ οὗἩ {π686 σϑιηᾶγιβ, τ 
8}8}} ΠΟῪ δβο]ϑοῦ ἃ ἤξιο οὗ [86 πιοβύ β σι κίηρ' ργθαοῦϊοπβ σοϊδίνο ἴο {Π6 
Μοβϑίδῃ, δπα 58}.8}} βου {Π6ὶ} δοοοιῃρ] δημπχθηῦ ἴῃ ὑπ Ρϑσβοη οὗ «6808 

᾿ Ογῖϑῦ; τοίσγϊηρ {πΠ6 τοδᾶϑῦ 10 [6 ΑΡΡΘπαΙΧ [ῸΥ ἃ ΤΟΥ ΘΟΟΡΙΟΙΒ Β6υ 68 
οὗ ργορμβοῖθβ, ψῖ {πον ἔ]]ταθηΐ τὰ {86 ὙΘΣΥ σογάβ οὗ [Ππ6 ὙΧΙΓΟΓΒ 
οἵ [6 Νὸν Τδδίατηθῃΐ, 
ὝΥ ὁ ὈθΠο]ἃ {6 ῥγοιίμῖβα οὗ ἃ Βοάδοιμου ρίνϑῃ [0 ΟἿΣ γβὺ ραγϑηίβ, 

Ἰπη αἸαίο!Υ δον {μ6 (8]], 1ὰ οὔβουτο δηα ρθηθγαὶ ἰθσιηβ. ((ὕὑϑῃ, 111. 15. 
Τὸ ἔοσγοίο]α ἃ νἱοίοσυ τοι ουἹα Ὀ9 ραϊποα ονοῦ ὑΠ6 Θηθυαυ ἰῃδί 8 
ἀαοοοινοα δηα δομαπογοα {ἤ6Πὶ; ἃ ὙἹοίοσυ {Ππ6 ταοβϑύ 1] υδίσιοιιβ ἴῃ 18 
οἴδοίβ δηα σοῃβθαῖθηο68, δηα ᾿ΥΠ1Οἢ Βῃου ἃ ΔΩΔΡΙΥ γονθηρο οἡ (ἢ Β6Γ- 
Ῥοη δ Βοδα [6 6ν1}15 δῃα ταϊβουῦῖθβ ὙΏ10ἢ ἢ6 Δα Ἰπ γοαιιοοα τηἴο [86 
ψοσ ὦ, ΕἸΓΙΠΟΣ, γα ὈΘ ΠΟ] α [Π6 Ῥγομλῖβα Το πουγθα ἴῃ ΒΟΠΊΘ δὲ ΟἸΘΆΓΟΓ 
ἰδηρσυδσο, ἴο {π6 ῥδί ΓΟ ἢΒ, ραγ ΘΟ ΑΥΥ ἴο Αγϑῃδια, {πΠ6 στοαὶ ἈΠῈ Γ 
οὔ {86 14], δηα [Π6 ΡὈγθοῖβο 11π6 Ἰπαϊοαίθα ἔγοση ἡ 10} [η6 Μοββιδῇῃ 
γγᾺ8 ἰ0 θ6 ἀοβοθμαάρα;: {86 {Ὁ]ΠΙπηθηῦ οὗ τ] οἢ ργορϑίϊο ῬΥΌΓΩΙΒ6 τηδΥ 
Ὀθ δ6θῃ ἴῃ [Π8 σϑηρδὶοριθϑ οὗ  6βὰὺ5 Ομ γιβὲ, ἰακθη ἔγοπι τ[ἢ6 ῬὈ]1ο σϑ- 
αἰδίθσβ ΌῪΥ Μαίμον δηὰ Τμαϊτο, 

ΤὮθ ρῥγορθϑίβ μβᾶγο ποῦ οὐ]υ ἐὈσγοίο]ᾷ, 1 σ ΠΟΙΆ] [θυ τΒ, ἃ στοδῦ γουο- 
Ἰαθίοι ὑμαὺ νου] ἰδῖκο ρ]αθθ ἴῃ {π6 νου] Ὀγ {86 δομῖηρ' οἵ [86 Μθ8- 
βίδῇ ; Ὀαύ [Π6Υ Πᾶνα (6]πϑαῦοα βοηγ ραγ ΟΡ ΟἸΤΟ βίη οβ αὐὐθμαϊηρ 
1{, ἹΒΙΟΩ ΟὨΥ (86 Θγ6 οὗ οπηπίβοίθηοθ οου]Ἱα πᾶνε ἔογοβθοῦ, ΤΉΘΥ ἢᾶνθ 
τ το ουὐ ἰπ6 ργϑοῖβα π|6 δῃα ρ]δοθ οὐ {86 Μοβϑιδῃβ δισίῃ; {Π6Ὺ 
αν ἀθβοσιθοα τὶ Το ΘΓ} οχϑούμϑβϑ {Ππ6 ἀἰβίι σι  Βἴηρ' ΓδαΐογαΒ οὗ 
ἢ]8 οἷἶοθ δῃὰ ομδγϑοίογ; {Π6Ὺὺ δᾶνο αἰβρίαγοα 1 οαι] ὈοδυςΥ δπᾶ 
{γ ἢ {Π6 οἴἴἶδοῦβ ἀπ ΘΟ Βα 6 Ώ068 οὗἉ 8 δΔἀγοηΐ; δῃα, {πγοπρἢ 4}} {Ποῖν 
Ργθαϊοίίοῃβ, βοιῃθίδιηρ' ροϊηθηρ ἴο [Π6 Μοββίδἢ, δἰ ον ΟΥ̓ αἰτοῦ Δρρ]1- 
οϑὔοη, ΟΥ ΟΥ̓ ΒΘΘΟΠΩΔΤΥ ΔΠπα ἀἰἸδίαηϊ τϑίθγθῃοθ, 18 80 ᾿πίθγγουθη ἢ 
{86 σΘΠΘΙΆΙ οοηΐοχίασο, {πΠ6 ἀηΐνοσβαὶ βοίθιηθ οὗὨ Ῥγόρῇθου, ἰμαΐ, ὈΥ 
Ἰκθθρὶπρ 1Ὁ 1ῃ ΟἿΣ 6Υγ6, νγ 888}} δ6 ἔπγη θη6 4 ὙΠ ἃ οἷαδ ἴο ἔταθα ουῦ. 
ΤΠ 61} υἱπμλαΐθ ἀθβῖση, δηα οοπίθιαρί αἴθ {ποῦ πχαΐααὶ οοπμηθοίΐοη τ, 
δΔηα ἀδρϑηάθηοθ ου, Θδοῖ οἴμοῦ: [Ὁ {6 ἐοδέϊπιοπψ 0 .͵εδιια ἐδ, ΟἸΘΑΥΙΥ ἀπ 
ΘΙΆΪ ΘΠ, ἐδ δρίγὶξ Γ᾽ ργορἤφον. ΤῊ]8 18 118 τα ]τησ' δΔηα νἱΐα] ρΥ]ησΊ 16. 
Πινοδίθα οὐἁ {818, 1Ὁ ἰοβθθ 18 βρὶἱῦ δηά 118 ρογοσ. Ὅν6 Ῥβμοϊᾷ ὕο 

1 806 [9 ΑΡροπάϊχ ἴο 818 νοϊαμλς, Νο, ΥἹ. ἐπ γα. 



Α Ῥγοοῦ 90 ἐδοῖν Πεϑρίγαϊοη, 298 

σΟΠΒΙΒί ΠΟΥ : {π6 ᾿ργοβϑίοη οὗ 118 ΔἸ ρΉΙΥ ἴθ δ Καοποᾶ ; 108 ομ]θοί 15 
“ερθαβοα : 118 δηά 18 ἀδυκοποάᾶ. Βυΐ, νἱθνγϑά πη {Π|8 ἰρλῦ, να ΟΠ ο]ὰ 
1η 1 ἃ ΠΑΓΙΏΟΩΥ Μ᾽ Βἰοἢ. 4610 }18, ἃ στδηάθυν Ἡ ΠΙΟΪ δϑο; 8168, δηα ἔγοιν 
{Π|6 τοϑαϊὶ οὗ {Ππ6 σχῇ 016 8.868 βΒῃ σἢ ουἹ ἄθῃοα ἃ8 σΑυτῖθβ σομυ]οίίοῃ ἰο {Π|6 
ἀπ ἀοσϑίδηαιησ Μοχο ραγυοΌ]ΑΥΪΥ, 

1. ΤΠ Ῥσόρῆθοιθβ οὗ {μ6 ΟἹ Τδβίβηγοαί αἰ ΒΌ ΠΟΙΟΥ͂ δππουποοά {μα 
16 ΜΕΒΒΙΑῊ ΑΒ ΤΟ ΟΟΜΕ, ψθθι {π6 σονογημηλθηΐ βῃου]ά δ υἱΐοι] 
Ἰοβύ ἔγοσῃ υᾶλῃ., Ἵ77)λὲ δοορέγε (ρθουν ργογοραίνο δηα αἀἰρηλν) δλαϊί 
ποΐ ἀδραγέ ἤοηι “μάαϊ, εἶ ϑῥϊίος σοπιε. ((ἀθῃ. χἰὶχ. 10.) Τ18 ργθαϊο- 
[Ἰ0Ὲ 811} {π6 ἀποϊθηΐ “6 0ὺ]8 ΔΡΡ]164 ἰο 16 Μοββίδῃ. 
Το ὑγῖδα οὗ δυασδῃ 18 πὸ ᾿οπρῸΓ ἃ ρο  ἰοαὶ Ὀοὰγ ; 1 Βα8 ὯῸ ΘῈ ΒΟΥ ΟΥ̓ τηλρῖ3- 

ἴγδίθβ οὐ 108 οὐ, Ὀυὺ ἰ6 ἀἰβρογβθὰ δηὰ οοπίουμαθα ἀποὺ [86 ΟΥΒοΥ ὑγῖθ68 οὐ ον: 
1:18 ργοβοηῦ οοηαϊἴομ, ἐμογοίοσο, 15. δὴ δνυϊάθηξ τᾶ ἐμαὺ ΒΒΊ]ΟΝ, οὐ [886 Μρββιδῃ, 
18 ΔΙΓΟΔΟΥ ΟΟΠΊ6. 

2. Τδηΐ6] ροϊηΐϑ ουἱν {π6 ᾿γοοῖβα ΤΙῚΜΕ ἴῃ ἩΒΙοἢ ἢ6 νγχ88 (0 6016, [0 
ΤΏΔΚ6 δῇ οπά οὗ βῖπ, ἴο τηαὶτθ γθοοη ΟΣ Ἰδίϊοη [ῸΓ πα Ὁ, δηά ἴο της 
ἴῃ 8 δυθυϊδδίϊηρ στρ ὐθοιβηθββ. Ηθ Ηχοβ {86 βθυθῃίν 66 Κ8 (οὗ γθδγ8, 
ἰδμαὺ 16, θ πυηαγοα δηᾶ ΠΙΠΟΙΥ͂ γὙ6Ά 8), ΟΠ. ΟὯ6 8146, δ π6 οαϊοί οὗ 
ΑΥΤΆΧΟΥΧΟΒ, ἴ0Υ (86 Του] ἀπ οὗὨ ὁ ΘγΆβα! θα, τ! Οἢ τγ88 δοσοιμρ)] 8ῃ6ὰ 
Ὀγ ΝΕβϑθλδῃ ; δηᾶ, οἡ [Π6 οἵμϑυ, αὖ [86 ἀδδαίῃ οἵ [86 Μρεβίδῃ, δπὰ {ἢ 6 
ΘΒ Δ ὈΠΒῃτηθηΐ οὗἁ 18 οδυγοῖ. Τῆδ ὑνο ροϊπίβ οὗ {Π18 ἀυγαίοη ἅΓῸ 
ἐπογοίοτο Κπόνῃ, δηα ομα ἀοίογι ποθ ἴπ6 οὐθοῦ: τἢ6 ἰοσὴ δὲ τ ΟΝ ἃ 
τον ϊυὐϊοι οὗ ἔουγ Βυπάτοα βηα πἰηοΙΥ γα ΑΓΒ ΘΟΠΊΠΠΘΏ668 ΠΘΟΘΒΒΑΙΥ 
βῆονγβ ΘΓ Ὁ οπάθ. Τῇ φτορῇοθῖβ Ηδρραὶ δηὰ Μαίδοιὶ 5. (σγϑίο ἡ 
{παὺ {π6 Μοβϑίδῃ, ἐλο ἀοβῖγο 0 αἰ! παίίοης τολοπι ἐξον τρόγὸ δοολίπρ, βου] 
οο6 Ὀαοίογο (86 ἀοδίγαοίίζοπ οὗ [Π6 βοοοηᾷ ἰθιηρ]6, δηα {δῦ Π1Β ργθβθῆοθ 
Ββῃοι]α 1] 1Ὁ ἢ ἃ ΘΊΟΥΓΥ τ ῖοἢ {πὸ ἢγβι ἰθρ] μδα ποῦ, {ποι 10 τγ 88 
ΓᾺΓ ΤἹΟΠΟΥ Δηα ἸηοΓα τηδρηΠοθηΐ. 

6588 ΟἸτῖδύ ργοδοβεᾶ ἴῃ {μα ἘΠ ὙΓΒΊΟΝ 88 ἰού! }]γ ἀοβίσογοᾶὰ τι ΐπ ΤΟΥ γ 
γΘΑΥΒ δου σαγ8. ὋΓΙι8 βοοοπα ἰθπηρῖ6 88 Ὀδ6Θη ἀοϑίγογοα ὑργαγὰβ οὗ βανθηΐθθη 
σΘηὔαΓΙ68 ; ὙΥΒΘΠΟΘ ἰζ 18 πηδη βδθϑί {8αὉ ΤΩΟΥΘ ἴμ8η βαυθηΐθθ θυ αν ]68 ἢαγα οἰαρβθὰ 
Β1η66 {86 Μοββι δι οδπΊ6. 

8. ΤὴΘ ῬΙΑΟΒ Ὑβοσο {6 Μοεβῖαὶ ττὰϑ ἰο Ὀ6. ὕογπ,---νῖΖ. Β 6 ἢ- 
Ἰϑμοπα,---ὴά 6 ΤΈΙΒΕ ἴτοπι τ πίοι μ6 γγ7χα8 [0 βργίηρ' ([παῦ οὗ 64Ἀ}), 
ὍΘ ΤῈ ᾿ΠΘΓΑΙΥ ργοαιϊοίοα Ὀγ Μίοδἢ. 

Βοίδ {π696 οἰγουπιϑίαποορϑθ 6.6 γεοογ δα ὈΥ {86 ονὐδηρο 8.8 848 (18 |16 ἃ ; [86 γον 
ἄσποο οΥ ἀοά 580 οτάογίπρ ἴ{, (δαὶ Αὐσυβίαϑ ΒΒου] {πῃ οοτηπλι πα ἃ ὍΘ ΠΟΓΆΪ ΘΘη8118 
ἴο Ὀ6 ἰδκϑη, τ ῖοἢ οδυδεα Φοβαρὰ δηᾶ Αΐϑσυ ἰο γοὸ ἰο Βοίβίθμθαι, ποῦ ΟἹ] [μαΐ 8886 
ταῖσῃς Ὀ6 Δα] νογεὰ {μαγθ, Ὀαὺ ἐμαὶ, (θ 6] παπηθβ Ὀθίηρ ἴΒογα οηίογθᾶ, ὑπ6ὶν ΓἈΠΛΠΥ͂ 
εὐ σις Ὀ6 ἀβοοτίδ πθα, ἀπά πὸ ἀουδὲ πιϊρμὺ δον δὰ β ἈΓΊΒ6 88 [0 (Ποὶν Ὀοὶπρ' οὗἁἉ ἐλ ἐϊπὸ 
97 Πιαυϊά. ΑἸ] μ86 Θναηρο] δὲ μάνα τηθητοηρα ὑδπαΐ “}68118 88 Ὀογὴ ἴῃ ΒΘΙΒ] ΒΘ οὗὨ 
υάερα, δηὰ (δΒδῦ (}}}8 18 δὴ ἀπάουδίοα γαοί γα δῖ ἰῃξογιθα Ὀγ Ῥϑιυϊ, ΒΘ ἢ 6 ἀββοσίβ 
ἰδ ἐ ἐδ ουἱάεπέ οἷω Ζογα φργαπῷ οἱ οὗ Χωάαὴλ." 

4. Τδ ρῥγορ ιοὺ [βϑδ 88 ρασ σα] ἐογοίοϊά, (μαι {16 Μαεββῖδῃ 
βῃου ἃ Ὀ6 ΒΟῊΝ οὗ ἃ υἱγρίῃ (188. νἱ!. 14.), δὰ (μα ἢ βῃου]α ἀθβοθπᾶ 
ἔγοτῃ {86 ἔα οὗ αν! (Ἰχ. 6, 7., χὶ. 1, 2.), ὙΠΟ τγ88 ἃ ῬΑυ ΙΟΪΑΥ 
Ὀγδηοῖ οὗἁἩ {π6 ἰγ1θ6 οὗ 7υ4ῃ. Ὑ 16 πα ροϊηΐβ οαδ- ᾿ἷ8 ταϊγϑοι]ουβ 
ὈιγύΠ, δηα ἀθβουῖθθβ ῃ18 ἀθβοθπί, ἣθ ρουγίγαυβ ἢ18 ομαγβοῖοσ ἀπ ΟΟΪΟΌΒ 

. Ὧγ, Ὑ͵Β θ᾽ 8 Βειηρίοη 1κοΐπχοδ, Ρ. 291. 34 οὐϊε, 3 Ὅδῃ. ἰχ. 234---27. 
Σ Ἡαρραὶ Ἱ, 6---9.; Μα!. 11}. 1. 4“ Μίεδῇ νυ. ῶ.; Μαΐἷΐ, 1ἰ. 1., Ηοὺ νἱϊ. 14, 
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80 βἐγϊΚίηρ' δηα αἸβ ρα ]ΒΠ1ηρ᾽, 88 ὑ0 ΤΟΠΟΟΥ 18 ΔΡΡΥοργιαἰϊοη ἰο ΟἸτὶδὲ 
ΟὈνίοιιβ [0 ΘΥ̓́ΘΥΥ͂ ΟὯ6 ὙΠ0 ΘΟΙΊΡΑΓΘΒ {π6 μἱοίαγθ 1 {Π6 οΥἱρῖπαὶ, [ὲ 
να {18 ΒΟΙΥ ργορποῦ ψδο ογθίο!α ἐπαῦ {π6 Μοββίδῃ βου] Ὀα (1111. 1, 
2, 83.) ἀοεθι Γαῖα οὗἩἨ Ουὐνγατα ΡΟΥΘΡ οὐ Ἰῃἤιθηοθ ἴὸ αὐἰίγαοὺ {Π6 δβίθομι 
ΔΠ4 1τηϑαγα {Π6 αὐδοιτηθηὺ οὐ {μ6 νου] ; ὑπαὶ ἐβουρῇ ἴῃ {86 ογϑ οὗ 
οὐ δ βου Β6 (χχνι!. 16.) ἐλδ οὐλίς ΘΟΥ̓ΉΘΥ βίοπο, οἰδεῖ, ργθοῖοαβ ; 
γοῦ {πῃ 6 βῃουἹὰ μὲ (υ11}. 14, 16.) α βίοπθ 9} δἰμηπιδίίπσ ἀπά α τοοῖ 
9} οὔξεπιοο ἴο ταθ ψῆὸ ψογὸ ρυϊαοα ὈΥ {Π6 Βργηρδ ΜΟΙ ἔπ σΘΏΘΓΑΙ 
δοίααία [86 υμπηδη Ὀγθαβί, ϑυοὶ 88 ᾿πίογαϑί, δι! οη, δπα {Π6 ἶονα οὗ 
ΒΘΏΘΔΙ ΘὨΪΟΥτ θη ϑ : 8Π4 ρΑΓΠΟΌΪΑΥΪΥ 10 ψτ88 ΤογοίοἹα, ὑπαῦ (ῃ6 «6νγϑ 
δλομία Καὶ οπ ἐλὶβ γοοῖΐ ; ϑῃουα χϑίμβο ἴο θυ} ἃ οἡ Πα 88 {16 οὐΪῪ 
ἐουπάδίϊοι οὗὨ ἐμοῖγ ΒΟρθδ; ὑαΐ Ββῃου]ά, ἴῃ {Π61 δἰζθταρῦ ἴο βῆκθα δπᾶ 
ΟΥ̓ΘΥΓΏΓΟΥ 10, Ὀ6 {ποτηβοῖνοδ βοα γα δῃα Ὀσόκθῃ ἴο ρίθοθϑ. Τῇ βαπα 
Ργορμοὺ ἀδφοϊαγοα {παὶ μ6 βῃου]ὰ (ν]. 9, 10, 11.) νοὶ] {π6 ογϑβ οὗ {Π6 
Ὑ7 186 8πα ἰοαγπθα, δη4 ργθϑδοῦ {86 ρΌΒρΕΪ ἴο ({π6 ροοῦ δηᾶ 1]]}ογαῖθ ; {[8! 
[6 βῃοιυ ά (ΣΧ ]Σ]. 1. δτ6.}) τοβίογο βιριῦ το {Π᾿6 Ὀ]1πη4, ἈΘΑΠἢ ἴο [Π6 ἀἰβοιδβοά, 
δηᾶ ἰσῃς το (Πο86 τῆ Βαὰ θθθῃ ὀρργοϑβοα τι ἀδυτγθβθ; ἐμπαῦ ἢ 
Βῃου α ἰδϑοῖ ({6 ἔσθ δῃηα ρογίθοι ψγᾶὺ, δηὰ βῃου]Ἱὰ Ὀ6 (η6 στοαὶ ἴπ- 
βίσυσίον οὗ {πΠ6 ΟἸΘ [1168 ; (δαὶ (Ἰχ. 10.) ᾿κϊηρβ βῃου ὰ [Ἀ}] ἀονγῃ Ὀοίοσο 
Πῖπη, ΔΠα 41} παίϊοηβ ΡΥ εἰπὶ Πποτηδρο δηά οὈθαΐθηοθ; {μαὺ ἢ18 Γαῖρη 
βου ]α Ὀ6 φσοηίθ δῃα θθπμονοϊθηῦ ; δπα (μαῇ {π6 1πΠἤ 666 οὗ ἢϊ8 ρὍΌΒρο] 
Βῃου ἃ Παττηοηῖβο {πΠ6 ἠαγτὶησ (Ἰν. 183.) Ῥδββίοῃβ οὗ τρδηκΊηα, δα, ἰο- 
σοίμοῦ πα ἐμ6 Κηοπ]θᾶσθο δηα σουβῃρ οὔ π6 ἔσθ (ἀοά, οβί8 1 8ἢ 
Ρ6866 8ηἀ ῥυυ ΠΥ οὐ {μ6 δαγί. (ἰν], 6, 7, 8.) 

δ. [πῃ {86 δῆγ- ἰνᾷ οπαρίον, {π6 ρσορμοῖ ρῖνθβ ἃ τηοϑὺ βίτκίηρ δη4 
αἰδούπρο ρῥιοίαγα οὗὨ {π6 ὑθίηραὺ δῃα Ὀθιδνιοὺῦ οὗ ἴχ9 Μοββίδῃ ἀπ! δὲ 
{π6 τηοϑὺ αἰβίγαδϑιηρ δηα πυτη δῦ πρ' ΒΟΘ 68 ἱΒβγοιρ ἢ ἡ] οἢ ἢ 6 Ῥαββϑα, 
Ηϊ8 ΕΒΑΤΗ, οοηϑιἀογρά 88 {πὸ ρστοαῦ ργοριδὕϊοι ῸΓ [86 51:8 οὗἉ {86 
Ὑγ 8016 νου], ττᾶ8 δὴ οὐ]θοῦ οὗἁἨ βυιοῖ γαϑὺ πωρογίδῃοο, {παῖ [Ὁ Ρ]οαΒβοα (6 
θινίπο Βοίΐηρ ΒίΓΟΠΡΊΥ ἴο τπηᾶτῖκ [86 ΤηοΓα ΟΕ Πρ ]ΒΠ6α ΟἰΓΟΌΤηΒίΆΠΟ68 
ΟΥ̓ 1 ἴῃ ῥγορμοῦϊο ἰδησιασα; ἰοὸ ἔπ δπα {παὺ ουν [10 ἴῃ Ὠἰπὰ παρ ῦ 
Βᾶῦθ δυθυῪ δυϊάθποθ ἴο οοηῆγη 1 ὑπαὺ τΥ88 ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ἰ0 ΟἿΥΘ πεῖδε 
ἄοῃ ἴο πιοάεδβί δηᾷ ἱπυραν αὶ ἸΠα ΌΓΘΓΒ, 
ΤΊ [λοῦ ἴῃ ΘΝΟΓῪ τοβρθοῦ οουτ ϑροηᾶοά τὶ ὑμὸ ργάϊούϊοῃ ἢ δηᾶ 80 ΓᾺΡ γγὰ8 [86 

Ῥτορϑὲ ἱηἰγοάποοα ἰηΐο {86 βοογοῦ οοιηβοΪβ οὗἁἩ (86 ἀἸνῖπο τηϊπᾶ, {πὶ ἤθη Ἦἢ6 Βροκα 
οἴ ἰπτο δνθηΐθ, Β6 ἈρΡρϑδῦϑ ἴο Ὀ6 τοϊδίζπσ {π61} ῥαβί ὨἰΒίουυ : [ὉΓ (0 ὑδαὺ οἸηπίδεϊδης 
οί, νἤοβα ᾿ἰραὶ ἀἰγοοῦθα {μ6 ργοροῦβ 6γβ {γουρῃ 86 ἀλγκοϑὺ γθοθββ68 οὐ ἀϊβίδης 
Δῴ68, ῬγΓαβοίθποθ δηα ϑοσοιρ ἰϑῃτηθηῦ γα [6 88Π16; δπὰ {86 διυΐαγο πὰ {86 ραβὲ 
ἔογα θὰ οπα οΟὈ͵οδοῖ, Ηδποα {86 ποϑὲ βυγ κἰρ ΒοΘη68 οὗἨ ΟἿ 808 Ῥϑβϑίοη ἄγὸ (6}}- 
ποαῖθα ὈΥ [Π6 ρῥσγορδοῦϊ Ῥ6η0}} τὶ 06 βαπὶθ ὑγανῃ δηα δχϑοίμθϑθ 88 1 ἴμου μδα 
Ὀ6θη ἄγανῃ ὁη (ἢ 6 βροῦ πίθη 86 δαογοά νοϊιπια οὗ [(Π8 ἀϊνῖπα ἀθοσθθβ νγχὰβ ὑῃγο Ἰοα, 
δηὰ πθη {μὲ τ ἰοἢ μὰ ὈΘΘῺ ΤὌγοβοοι ἴεν νἱκίοη γ88 ἜΧΕΙ Ια ἴῃ τ α  γ.ἷ 

Δ Ο(οιραγο Μαγκ χν. 27, 28. ---- ὙΤ ἰ 08 Βαιιρίοῃ Ἰωροΐαγοδ, ΡΡ. 291---294, δ διγι κὶπρ' 
8 [9 ρῥγϑαϊοϊίου οὗ Ιβαϊδ ἀθοΥο γοίοστοὰ ἴο, δηὰά τ ἢ δυο ἢ Ὀγθοϊβίοη δ45 ἰὲ θ6θη {1816 
ἴη [Π9 ρΡοΐβοη οὗ Φ68ι8 ΟἸτίβιὶ, ἐπὶ [6 ταοάθυῃ ΟΡῬΟΒΟΣΒ οὗ γουθἸδίίοη αγὸ οὐ] χοὰ ἴο μδᾶυθ 
Υοσοῦγεα ἴ0 [06 τηοβὲ δοβυγὰ δηα σΟΠ ΓΒ ΟΙΟΤΎ Δββου 008 ἰῇ ΟΥΔΟΥ ἴο ονδὰθ 116 ἴΌγοὶ Ὁ] 
δὐρυμθηὶ ψ Ὡ]Οἢ ἰδ ΔἤοταΒ ἴο [Π6 {τ οὗἩ [πὸ δογὶρίαγοβ, ΤΈ8Β δοπιὸ ἤἴδνο δβίττηοά, [Πδὶ (Π6 
ῬΥΟΡὮΘΟΥ͂ ἰῃ 4ισβίϊοη ν88 σοπιροβοᾶ αὐεγ [816 σοτησηθποοτηθηΐ Οὗ τη 6 ΟΠ γἸπιίδη γα. Νοΐ ἴο 
Τορϑδὲ (9 ουὐϊάθῃθθ δἰ γοδαυ δα άἀιυοςοᾶ (866 Ρρ. 40---45. διργὰ) ἴοτ 116 σοπυίηοη688 οὗἉ 1868} 8 
ΓΙ ρ8, 88 ἃ ΘΟ ΡΟΠοηΐϊ ρατί οἵ ἴπΠ6 ΟἹ ᾿Ποβίαπηοηῖ, νγὸ ΠΊΔΥ τοιαῦτ (ἢδὺ (18. Δβϑοτι ἢ 
8 σοτη ο 6] Υ τοίαϊθα ὈγῪ 116 ,ωοέ οἵ 1.15 ῬΙΌΡΠΟΟΥ Ὀοΐηρ οχίδηϊ ἴῃ [ῃ6 δορίααρίης ατθοκ 
νογβίοη οὐ [πὸ Ηοῦτον ϑοτίρείτμγοβ, νυ ἢ νγα8 ὀχοςσυϊοα οπἷν 282 γδαγβ ΒΕΡΟΒῈ ἔπ ΟἸγἰειδη 
διὰ. ΟΥΒΘΣ ΟρΡΡΟΒΟΙΒ οὗἩ γουθὶ(ίοη βδϑοσί {Π|λ} Ψογοιη δῇ ἰ5 ἴπ6 Ρούρου ἴὸ ψοτα {86 Ῥτορποὺ 
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Τὴ αἀάϊιίοι ἰο {{|686 ργορβθοϊθθ οἵ [βδιδῇ, 79 ΤΩΔῪ τϑιπαυῖ, πα Ἰοηρ 
Ὀοίογα 8 ἄπιθ ᾿ανὰ ἔογοίο! ἃ (Π6 ομαηρο οὗὨ {π6 ογᾶθσ οὐ [Π6 ρυιβϑδῦ: 
μοοά ὈΥ {μ6 Μοββί8Ε, --- {π6 οὔοΘ ἢθ Ββοι]ὰ βυιβίβιῃ, --- (16 βα ἤδυϊησβ 
ν᾿ ἰοῦ πα Βῃοιυϊα ἀπάογρο, --- δηα [ἢ6 ρ]ογίονβ ὑγ] τρἢ8 ἢ6 8μοι}} 4 ΘΠ)ΟΥ͂ 
ἔτουα δῖβ γϑϑσγθοίίοῃ, ἢ18 δϑοθηβίοη, πὰ (86 οχίθηβινθ ργομασείίοῃ οὗ 
Ἀ18 ρο8ρ6].] 

6. Τα Μθβϑί ἢ τγὰβ ΝΟΤ ἴὸ [16 ἴῃ {πΠ6 ργύανθ 8π4 866 δουγυρθοη, 
Ὀυὺ νγα8 [0 Ὀ6 ταϊβϑα ἔγοιι (6 ἀθδᾷ οὐ ἰμ6 {π|γὰ ἀΑΥ͂ αἴθοσ ἢἷ8. ἰηΐου- 
τηϑηΐδ, 8π4 ἴο ἀδοοπᾶ ἰπΐο μπϑάᾶνυθῃ, ἔπ 6 Γ6 ἰο τοῖσι δὲ ἢ18 Εδ ΠογΒ στιρῦ 
Βδπά, ᾿ἱπνθδίθα σι πηΐνουβαὶ ἀγα]! οῃ." 

Ηοῖν Ὄχδοίὶυ 4}1} {μ686 ἐῃϊηρ8 τ γα δοσοτῃ  ἰ5ῃ 64 ἴῃ (Π 86 Ῥ6σβοῃ οὗὨ ΟἸγῖϑὺ 18 οδυΐοιιβ 
ἴο ΘΥΘΡῪ ΟὯΘ αι ΘΑΥΘΙΔΥ Θομλραγοβ [686 ργΘα οὐ οἢ5 ΜΠ {μαὶγ ΓΙ πιθηΐ. 

ἤ. [,ΑΒΌΥ, ᾿ νγὰ8 (ογοίοϊα {παῦ [ῃ6 Μοβδίδῃ βου Ἱά ΑΒΟ ΒΗ ΤΗῊΒ 
ΟΙ,Ὁ, δηᾷ ἱπίγσοάμοθ ἃ ΝΕ ΟΟΥ̓ΕΝΑΝΤ ΟΥ αἸρθηβαοη Ὑγ} ἢ ἢ18 ῬΘΟΡΪΘ : 
Δη4 δοοογάϊηργ, 6815 Ομ τοῦ Ὀγουρῃξ ἴῃ ἃ ἴϑοσὸ μογίθοι δηα σαϊοηδὶ 
ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂. 
ΤΏ οἷά οονγθηδηῦ 8 ΔΌΟΙ ἰΒῃ 6, δηἃ [8 ΟὈΒΟΥΎΔΠΟΟ ΓοπἀοΓΘα τ ρΡΟΒβὶ Ὁ]6 ὉΥ ἐδ 6Χ- 

Ρυϊδίοη οὗἩἨ (6 δον ἔσοπι 258 δηὰ 76Γβαϊοπι, δηὰ (86 ἠδϑίγποιίοη ὉΥ ἢἤγα οὗ ὑπδῦ 
τθρ]6 δηα αἰίαν οὐ πμῖοδ {86 σμοΐο οὗ 16 “6 δὰ ρα Ὁ]16 τουβμὶρ ἀοροπάθα. [{ 
18, ἐγ ίοσθ, 88 ᾿ππροβϑὶ Ὁ]9 (0 ἀουδὺ {μδὺ (86 ΔΙθαϊδῖοῦ οὗ [Π6 ΠΟῪ σονθηδηΐ 8 σοπηθ, 
88 ἴο αυσϑίοη ποθ δχίθγηδὶι γασίδ πο Ῥγουθ ἱμαὺ (86 δηοίθπὶ οουθηϑηΐ 5 081508 
ὯΟ ἸΟΏΡΡ. 

ΤΊ πηδπηθῦ ἴῃ ἩΠἰοἢ (π6 δνδι 6108] ἰδίου πη βῃονγοᾶ {86 (18]- 
τηρηΐ οὗ {μ6 ῥγορμθοῖθθ Ὀγ ΟἸ σῖβί 18 σοι γδῦ]6, ἔῸΓ ὑπ γ ἀϊά ποῖ ΔΌΡΥ 

τείοιτοά. Τῆΐ5 ορίηΐοπ 'νγᾶβ ἢγβξ δϑϑεσίοα ὈΥ 1πὴ6 ον 8 ταὶ δδδάϊδῃ αδοπ (ἰη Αὔδθη 
Ἐπ ΔΒ ΘΟΙΩΠΊΘΗΪΑΙΥ͂ ΟἹ 8418}, δηὰ νῶϑ δἀοριεὰ Ὀγ Οτοῦυμ, ποτα ᾿νἤοηλ ἰδ Π88 Ὀδδη 
σορ θα ὈΥ͂ ΟΟἸ]π8, Ῥαΐπο, δηὰ οἵποῦ ἰηῆἀς] τγίϊοεσα, Βαϊ 106 ΟΠ ΓΑΟίΟΥΒ μίνοι Οὐ 1ΠῸ Ῥόσβοι, 
ἯΠΟ 15 (πὸ δι )οοὶ οὗὨ (18 ῬΓΟΡΉΘΟΥ, ὈΥ̓͂ ΠΟ Πηοδ 8 δΔῦτοο ὙΠ ΦοΓοπιίδῆ. ΕῸΥ (Π|8 Ῥϑγβοη 
18 Τορτοβοηϊοα 48 ὁπ6 πὶ ιζηουξ μα}, ΘΏΓΙΓΟΙΥ ἔγεθ ΤΌΤ βὶπ, δϑὰ τὸ δ ΠΟΥΘΥ 5ῸΠ6 ΔΒΙΧΑΥ͂ 
Ἰ|κὸ ΟΥ̓ΒΟΥ ΘΠ ; 85 ὁΠ6 ΜἘΠηΟ γγ88 ἴ0 δι ΠὋΓ [ὉΓ [10 518 οὐἁὨ οἴδογθ, Ὑῃ]ϊοἢ δι ΕΠ ρ8 Β6 νγ88 
ἴο Ὀ6ΔΥ ψ{1Π ἴΠ6 πἰπιοβὺ Ῥδ 6 Πς6,---ΠΑΥ, ἢ6 νν88 δύο ἴο ΠΊ8Κα ᾿ ΟΥΟ Ββίοη ΓῸΓ [Π 086 ἴΥΔΠ8- 
τεΒ80Υ8 ὙΠῸ γ6γῸ ἴΠ6 οϑι186 οὗἨ Πἷ5 βυβεγίηρβ ; δπὰ ᾿πουρἢ ἢθ νγὰ8 ἴ0 Ὀ6 σμέ οδῇ, οὗ ἀΪθ, 
γοῖ ἴα γγχὰβ ἴο ᾿ἶγο δραίη, μᾶνθ ἃ ἰᾶγζο πῦον ΟΥ̓Ὠ ἀΐβοῖ }]68 δηὰ [Ὁ] οσεσθ, δά ὕ6 δἰ σ Ἢ 
Θ ΧΑ] θὰ δηὰ ἀϊρηϊῆςὰ, Νοῦν ποῖ ὁπ οὗ 1686 ΠΥ οί ΥΒ 18 ΔΡΡ ΘΔ Ὁ] ἴο Φοτγογαΐδῃ, ῬἢῸ 
Ὑ788 81 0]6 οὐ ἴο [Π6 δαπι6 βίη ἢ] ἰῃ τα {168 85 ΟΥΠΟΤ ΤΏ6Π ΔΥῸ ; Π6 τ,ῶ8 ποί ουπάοά οΥ Ὀγαἰβοῆ, 
ΠΟΡ ἀϊὰ δ ἀϊο ἴον ἔπ βίῃβ οἵ ἢΐ8 Ῥθορὶθ ; δηὰ 16 συβοτγίη 5 τ ἰσἢ 6. πηδογινοηῖ οὐ τδοἷγ 
αροοιηῖ ἢὯθ τγ88 80 [Δ γότω δοδγίπρ' τ ἢ ρῥαδιΐθηοο, (μαὲ ἢθ ουθῃ σεγεεα ἰδὲ αν τολορεῖπ ἂρ 
τρα8 ῥογπ (δ εγ. Χχχ. 14.) ὁπ. βεσομπηΐ οἵ ἴπθπὶ ; δηά ρῥγαγϑὰ τῃδὺ 6 τιϊμῃϊ 266 ἐλε τοπφεαποῦ 
οἵ αοὰ ἀροη Πἰφ οοπηίγγτηθη (Χχ. 12.), δὰ (δὲ αοά πουἹὰ με ἕλεηι ομί δε δῆδορ 707 
ἐδ οἰαμσλίον, απ ργοραγε ἰἧεπι γον (δά ἀαν 9 δἰαιιρῆίεν. (χὶϊ. 8.) τον, Φετοπιίδῃ δά 
Ὧοΐ ἃ ἰδῦρο Πα ῦογ οἵ αἰδοῖ ρ]ο8, ποὶῖ θη! Γ γγὰ8 ἢ6 οχδὶ θὰ δηᾷ οχίο θὰ 85 (π Ῥϑγβοῃ 
ἀοβοσ νοά Ὁγ δβαἰδῇ 15 βαϊὰ ἴο 6. Βιϊ 41} δηὰ ΘΟΥΎ ραγὶ οὐ (18 ΡΥΓΟΡΠΟΟΥ͂ ΘΧΔΟΙΪΥ ἀστοαβ 
ψΠ (86 Μοβδίδη, 9 εδτι8, τῆοβο ἤτβί δρρθάγδηςσο γγὰβ τλοδη δηα δο]θοῖ ; οὐ ψ ἘΠ οἢ δοσουης 
6 ψ88 ἀεδβρίβεά ὈΥ τηθη, ἴγτοπι ὙΒότὰ 6 βΒῃ τοα την {Πἰ Πρ τ] πο χρυ ββι ὉΪ6 Ῥβείθποσ, 
δηἀ δἱ δϑὶ θηΔυγοα δὴ ἱσποπιίηΐοιιβ ἀθδὶἢ, τυ ἰο ἢ νγν88 δὴ δαί δίουγυ βδογιῆσο ἴου ἐΠ6 δβ'ῃ5 οὗ 
16 νοῦ] : δπὰ Ῥεΐηρ ταϊβθὰ πὶ ἴπ6 ἀθαά, Π6 18 ποὺν Ἔχα!ιθὰ Πίρἢ, ου ἢἷ5β ἘδΙΠου Β σῶς 
πδηᾶ, στῆτε Ὧθ ΘΥΟΥ ᾿ἶνθβ 0 τῇδ Κα ἱπίθγοθββίοη [ῸΣ ὈΓΒΉΒΡΎΘΒΒΟΙΒ ; δηα 88 ονοῦ βίποα ἢδὰ 
8 ἰαγθ πυπηῦαν οἵὨ αἰδεΐ ρί6δ, το Βανὸ διηδγαοθα ἰδ ἀοοίτίπος ἀπὰ οδρουδρα ἢΐ8 οδαδθ, --- 
ἃ 58ερά ΜΈΏϊοΪ ἢ88 βογσνϑὰ Ὠίτῃ δηά ν11}} οοπιῖπιιθ ἴο βοῦνο Ὠΐτῃ ὑπ|}} {{πὴ6 58.411} 06 πῸ ΠΊΟΓΘ. 
ἜῸΥ 8)ὴ δοοουηΐ οἵ οἴου ὀγαδβίοηϑ, [0 ἩΪοἢ {Π6 πηοάογῃ Φ4}8 δυο ΤΟΘΟΌΓΒΟ ἰῃ ΟΥΟΥ ἴο 
οἸπάςα [6 ἔογοθ οἱὐἔἨ [5818}}}8 Ῥγορ ΟΥ̓, 8066 Βρ. ἸΡοδγβοη οὐ {8 Οτοθά, ρὑρ. 188, 184. [0]Ϊο. 
10ιἷ οἀϊξ, ; 4180 Ῥ4]ο γ᾿ Εν άθπορβ, νοὶ]. 1ϊ. ὑρ. 1-- 1]., ἀπά [Ηοοϊκθ᾽᾿ Β] Εἰ χἰοπἶβ Ναῖαγα! 8 
εἰ Πενεϊαῖς Ῥγποὶρία, ἕοηι. 1ἰ, ὑ᾿. 481] -- 448. 

. Ῥββὶ. ἰὶ. 6. ἅς., χχὶϊ. οχ. 2 (ομραγο Ἀβαὶ, χνΐ. 10. ψ ἢ Μία. χχυ ῇ!. 6. 
5. (ομρϑγο οϑβ. νἱ. 3, ἢ Μαῖι. χχ. 19., χχυὶ. 1--7., ἀπὰ } Οον. χνυ. 4. 
4 (ομήραγα "᾽88]. χνὶ. 11.. ἰχυῖ]!. 18., δὰ 188. ἰχ. 7.; [κὸ χχῖν. 50, δ1., Αοἱδ ὶ. 9, διὰ 

Μδῖιι, χχυῖ, 18. 
5 Ο(ομραγο ὅογ. χχχὶ. 31---84. τ ΗΘΦΌ. ν]}]. 0--- 18. 
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τότ ΜΠ ιοδιἰαἰίοη, 85 16 [ΠΟΥ πσογο ἀοιυ θυ] οοποογῃΐησ' ἘΠ ΘΓ Β6Π86, 
ΟΥ υμάοοϊάδα 858 ἰο {π6ὶγ ορ]ϑοῖ. ΤΠοῖν Ὀο]ἀη688 οὗ δββουίοι θοσα ἐῃθ 
Βίδιηρ δηᾷ ομδγδοίοῦ οὐ σα, ΤΠΟΥ Πδα (μ6 οἰοαγοδί ῥσοοῖβ, ποτα 
ῥα ου γν ἔγοπι πλῖγ 6168, ὑπαὺ {Π6ῚῚ πλϑβίθν γγα8 {Π 6 ῥγοσωϊβοα ΜΘ ββίδῃ, 
Θηα ἐπογοίοσα σοῦ {ΠΥ ρογϑυδβα (μδὺ 411 (86 Ῥγορῇθοὶββ οοῃἰγϑα ἴῃ 
εἴ. ΤΟΥ ἈΡΡΘΑΣ ἴο πᾶν μιδ πὸ οοποδρίϊζοι {πα΄ {818 δνυϊάθῃοθ 
οουὐ]ά, 'π {μ6 παίατα οὗ {πῖηρ8, Ὀ6 γϑίθγ Ὁ]6 ἴο ΔΠΥ ΟΠ6 οἶβα; ὅπά {πο γ6- 
ἴοτο {Π6Ὺ ργοββοᾶ [Π6 δυριπηθηΐβ ἀσάνση ἔγοτα {π6 Ο]α Τοβίαμχθπίῦ ΠΡΟΣ 
[π6 ταϊηαβ οὗ {π6 ἀποοηνογίθα τι 81} [Π6 Β'ποουῖυ οὗ οοπνυϊοίίοι δπὰ 
81} [Π6 δι ιβοσιυ οὗ ἐσ .} 

ΤΟ ῥγϑοθαϊηρ' 18 ἃ οὐποῖβο ΥἹΟΥ͂ οὗἩἨἉ [Π6 ργϑαϊοϊζοηβ οοηξαϊπρᾶ ἴῃ {Π 6 
ΟΙα Τοβίδιμθηΐξ, οοποογηΐηρ' {Π6 δἀνοηΐ, 8, ἀοοίτπθ, Βα θυ ηρΒ, ἀθαίῃ, 
ΤΟΒΌΣΤΘΟΙΟΏ, δηα ΔΒοθηβῖοι οὗἉ «688 ΟἸσὶβδί. ὅϑοἷλ ἃ γαυϊοίυ οὗ οἰσουμ- 
Βίδῃ668, {πο γοΐοσθ, ργθαϊοίθα ΘΟΠΟΘΓ Πρ ΟΩ6 ΡΘΥΒΟΠ 80 ΠΙΒΗΥ͂ γΘΔΓΒ 
βοίοτα ἢ6 γγχὰβ θοσῃ, δηᾷ οὗ δυιοῦ δὴ δχ γδογΠΔΤΎῪ παίαγο, ---- 811 δοσοια- 
ΡΙΙΒμοα ἴῃ ΟἸγῖβί, ἀπ 1 ὯῸ ΟΥΠΟΥ ῬΟΓΒΟῸῚ ὑπαῦ ΘΥ̓ΟΥ ἈρΡρΘαγοά ἴῃ ἐπ6 
γγοΥ]α, ---- ροϊηὐ Βἴπὶ ουὐ 1 ΓΤ βιβῦι 016 ον] ἀθηο6 88 {π6 Μοββίδῃη, {Π6 
ϑανίουν οἵ τηδηκίηα, 1 ΟὨΪΥ ὁπό βηρ]6 τηδη δα Ἰϑξ 4 ὈΟΟΚ οὗ ργϑ- 
ἀϊούϊΐοῃβ οομοουηῖποσ ὁ 68ὰ8 ΟἸγδύ, δὰ παα αἰ 80] ΠΟΌΎ δπα ΡΓΘΟΙ ΒΟ] Υ 
ταλυκοᾶ ουὐ {π6 ὕπ16, ὈΡΪδ66, ΤΩΔΠΠΘΓ, 8Πα ΟΥΠΟΓ ΟἰἸΓΟυτηβίδηορβ οὗ ἢ]18 
ϑαἀνοηύ, 11ἴ6, ἀοοίτηθ, ἀφο, Γοβασγθούϊομ, Πα ΔΒΟΘΏΒΙΟΗ ; -- ἃ ΡΥΟΡΆΘΟΥ, 
ΟΥ Β6Υ168 Οὗ ρΥΟΡΘΟΙ68, 80 Θϑύοῃ]ΒΏ 1 Πρ", 80 ΟἸΓουμηδίϑηορα, 80 σδοηηθοίαα, 
τοῦ] Ὀ6 [86 τηοϑὺ ΟΠ οΓα] {πιπρ' ᾿ὰ (86 του], ἀπὰ που] ἤᾶνο 1η- 
Βηϊ νεῖρσς, Βαῦ [86 ταῖγ 616 18 ἔᾺΣ ργθδίθι : [ὉΓ, Β6ΓῸ 18 ἃ ΒΟ ΒΒ. ἢ 
οὔ μθῃ, ἴον ἔουσ ἐπουβαηα Ὑ 6878, ὙΠῸ Ὑγ6γ6 Ὑ10ΔΟΙΥ βοραγαϊθα ἔτοπι ϑδοῇ 
οἶμον ὈΥ {ἰπια δῃὰ ρ]δοθ, γοῦ ψῇο ΤορΌ] τυ, πᾶ πιπουῦ ΔΏΥ γαγίδἰϊοη, 
ΒιΟΟΘΘαΘα οη6 δηοίμοσ ἰο ἔογϑίϑ!! (Π6 βαηβ ουθηΐ, Ηδσο, ἐβογοίοσγα, 
ἰΐ6 παπᾶ οὗ αοα [ἰΒ τηδηϊΐδβί ; δηᾶ «6818 ΟἸγῖβὺ 18 ον ἀθπορᾷ ἴο θ6 {ἰῃ8 
Μοββίδῃ. ὥδίποα {86 Βεριππίηρ οὗἨ [Π6 σψοτ]α, 411 [Π6 ργορἈθοῖθθ ανθ 
Ῥ66ῃ ργϑϑϑηΐύ ἴὸ ΠῚΒ τηϊηαᾶ: ἢθ ἢδ88 δίκη ἔγοσῃ {ἤθη 411 {πα βθοιηϑᾶ 
οομ γα οίογυ, μοι ποῖ ΘΟμβιἀογθά ἴῃ τοϑρθοῦ ὕο ῃϊπὶ; 6 Βαὰβ θαυ 
ΔΟΟΟΙΔΡ ἸΒῃ6α ὑΠ6η, ἢ 6» {π6 (Ἀϊηρ' {Π6Υ Ρῥγοαϊοίθα οομοογηῖπρ Πἰπὶ 
ὙΓΘΓΘ ρας ἬΝ ΚΑ ΟΥ αἀἰνίηθ; δηὰ [88 ἀθιηγοπβίγαϊθα (πα ἢθ 15 {86 
οοπίσα ἀπ οπᾶ οὗ μθηὶ 8]1, ΕΥ̓͂ γϑάποϊμρ' [μ6πὶ [0 ὉμΙ ἰπ μἷΒ οσση 
ΘΙΒΟΏ. 

᾿ Εὐγίδογ, Ὀν {6 δοοοιαρ Ἰβμπηθηὺ οὗ [8 ῥγΟρθοἶθ8, τυ] ἢ 18 [Π6 ρδγ- 
(ἰοῦ γ πα ἸΠΘοΟ 1164 0]6 ΟΠΥδοίοσ οὗ “688 ΟἾ γΙβί, 411 βοάποοσβ ΟΣ 
Ῥγοιθ θα τη βββίδἢ8, Ὑ μϑί μοῦ ραϑί οὐ ξαΐαγβ, ἀγὸ οοηνϊοίθα οὗ Ἰπηροβίαγα. 
Α ἔδιυν οοῃβι ἀθγίϊοηβ 501}}} ἔ]γ ῥτόνθ {818 ροϊηΐ. 

ΤΊ ΒοΓο ἴδ Ὀὰΐ ὁπ6 6] σου Ρσουμβθά, δηα ἴο ὁμ6 ΟὨΪΥ ἀο {π6 ϑοτὶρ- 
ἔυΓ68 ὕθδγ ἰθβϑ πλόον. ΥΥ Βοθυϑσ, ὑπο γοοσθ, μ88 ποι ΠΥ θθ θη ῥγοιηϊβοα 
ΠΟΙ ἰογοίοϊα, οδϑὴ Ὀ6 ποίμίπρ Ὀὰΐ 80 ἹΩΡΟΒίου ἢ 8π4 ΠΌΘΟΣ οληπηοΐ 
ΔΒΟΘΠΑ 48 Πἰρἢ 88 {π6 ἢγβὺ Ῥγότηῖ8θ, ΟΥἹ στο 618 Ὠϊτη86] ΡΟΝ Θουιρύυγ68 
1688 δῃοϊοπὺ ἔθη ἐμοβα οὗ [μ6 “ ονν8, βίαπαβ οοηνϊοίθα οἵ ἱπηροβίγα Ὀγ 
{παὲ οἰτουμηδίδῃσθ 810η6, ΟἰἴΠΟΣ Ὀδοδιιβα ἢ6 ᾿88 πὸ {1{16, ΟΓΥ ἕῳ ΟὨΪγ ἃ 
ἶ86 ΟΠΘ. 
᾿ ΑἹ] λ6 ργορμοίβ ἔογϑίθ!] ψμδὺ {Ππ6 ΜΘΒββιδῃ 18 ὑο 40 δηᾷᾶ βυοσ: {πο γ9 

1 Ἰζοιὲ οῃ ῬΥΟΡΉΘΟΥ, Ὑ0], 1, Ρ. 186. 
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οδῃ, ἱπογοίοσθ, "6 πὸ ἀουδὲ δοίνθοῃ ἢϊπὶ τῆο 48 ἀοηα δηᾶ βιιογοί 
ψΠδὲ [Π86 ρῥγορδίβ ἔογοίο]α, δπα ᾿ἶτα ὙΠῸ π88 μαα πὸ ἀποιοίοασο οὗ {μοὶγ 
Ργράϊιοϊζοηϑ, οὐ 88 ποέ [1816 α {π᾿ 6πλ. 

Αὐμοηρ {πΠ6 Ργθάϊοιοηβ οὗ [Π6 ργορἢϑίβ ἔπ6 ΓΘ 8γ6 βοπηβ ἐδπαὺ οδηποὺ 
θὲ τορϑαίθα, δηᾶ ὙΏ1ΟὮ ΔΓΘ 80 ΔΏΠΕΧΘΩ͂ 0 ΟΟΥδΙ ἢ {Ππ|608 δηα ρ]δοθ8, 
τπδῦ [Π6Υ οδπηοῦ ὯΘ ᾿τπηϊαϊοα ὮΥ ἃ 3αΐξε Μαοββίδῃ. 10 νγὰβ ΠΟΘ βεΆσυ, [ῸΓ 
1Ἰηβίδησο, (μα (16 ἐγ ΜΙ ββιδὴ βῃου ἃ οοπηα Ἰηΐο {μ6 τουῦἹὰ Ὀοΐογο {ῃ6 
ἀοδιγυοίοη οὗὁἨ [π6 βοοοπα ἴθηλρθ, ὑθοδῦβο ἢ6 ᾿χα8 ἰο ἔθβοῦ {Πογο. [{ 
ὙΓ88 ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ ἰπαῦ 6 βῃου]ὰ ᾿ΔῪ {6 (Ομ ἀδίοηβ οὗ {π6 οἤυγοῖ ἸῺ 
“ ογιιβαίθσα, Ὀθοϑιβα ἔσοπι Μουπὺ δου 1 ψγα8 ἰο ὃ6 ἀξ πδοα ονον {Π6 
ψγ8016 ψουἹὰ, [10 τυᾶϑ πϑοθϑϑασυ (παῖ {Π6 «6ν)] 8Βῃου]ά χο]ϑοὶ πἴϊη θοΐογα 
{ποὶγ ἀἰβροσβίοη, Ὀθοδιβο 1ἴ γγχὰ8 ὅἤο 06 {Π6 ριπὶβῃτηθηὺ οὗἁὨ {πεῖν πη δι] 
ΒΙΙΠἄποβθ, ΕἾΠΑΪΙν, ᾿Ὁ νυᾶ8 ὩΘΟΘΒΘΑΓῪ [πδ΄ [Π6 οοηνογδίοη οὔ [6 (θη 1168 
βῃου ἃ 6 ἢ18 σόοσκ οὐ {παὶ οὗὨ [18 ἀἸ501 0168, βίποβ 16 18 ΟΥ̓ {Π18 ν]810]6 
τηδῦῖς {πα [Π6 ργορμοίβ ροὶϊπῦ ἰπὶ ουΐ. 

Νον [6 [6 Π1ρ0}6 18 ΠΟ ΠΟΙ; «ΟΥ̓ ΒΆΙ 6 τὰ '8 ροββοββθα ὈΥ͂ βίγδῃηροτβ ; 
{Ππ6 {6᾽ν8 8ῖὸ ἀἸβρογβθᾶ, δηὰ 1τῃ6 (ἀπ 68. ἄγ σοηνογίρα. [Ἐ 18 οἰϑθιγ, 
{πογοίοσο, {παὶ [πο ΝΜ οβϑι δῇ 18 οοηθ; δαὺ 1ὖ 18 ποὺ 1688 τηδηϊίοϑί ἐπα ἢῸ 
ΟὯΘ αἾ86 οδη τορϑδῦ [86 ργοοΐβ ψ  ]οἢ μ6 Π88 ρίνϑη οὗ 8 οοπιῖηρ; ἀπά, 
ΘΟΠΒΘΑΌΘΗΓΥ, πὸ ὁη6 εἶβο σα αἀοσοοπιρ δἦ, τολαΐ ἐΐθ ρ»γορ)ιείς Τογείοϊα 
ισομία δὲ ξιεἰηἰοα ὃν ἰδθ Μοεδίαῆ. 

Β5ῃορ Ηυγάξβ πο υἱοῦ οὗ ΡΥορΠΘΟΥ̓͂ Μ111] ἰοτταϊηαία (Π18 61.488 οὗ (6 
ΟΙα Ταδβίαμηθηΐ ργθαϊοίϊοηβ ἢ ρστοδῦ ὈΥΟΡΓΙΟΥΥ δηα ογοθ, “1 
ΒΑΘ {πδ΄ ὙΘΓΥ ἰοαγποαὰ δηᾶὰ οἱαρδηΐ ἩΥοΥ, “ νγ ᾿θοὶς ᾿πίο {086 
τ ρθ, 6 Βα, -- 

1, “Ἴπαῦ ργόρῇθου 18 οὗ ἃ ῥτοάιρίουβ δχίθη!: (πα 18 σοτησηθποράᾶ 
ἔἴτοια {πΠ6 (}} οὗὁἨ τηδῃ, δηα σϑδοῦθϑ ἴο [6 δομβαπιτηδίϊοη οὗ 411 {πϊποϑ : 
{πὶ ῸΓ ταλὴν ἀρθ8 1 νγχὰ8 ἀοἸνογθα ἀλγκ]ν, ἴο ἔδνγ Ῥθύβοῃβ, δπᾶ σι] ἢ 
Ἰαγσα ᾿πίου να ]8 ἔγομλ {Π6 ἀδία οὗὁ ὁΠ6 ῬΓΟΡΉΘΟΥ 0 {παΐ οὗἉ Δποίμου ; μυΐ, 
αὖ Ἰαπρίῃ, Ὀθοδπηθ ΤΟΥ Οἶθδν, ποσο ἰγοαιθηῦ, 8 νΥ88 ὉΠΙΟΓΙΪΥ 68 Γ- 
τα οἡ ἴῃ {πὸ [1π6 οὗἩ ὁ 6 ρθορῖβ, βεραγαΐθα ἔτῸπὶ {Π|| τοϑὺ οὗ {Π6 ψου]ά, 
ἉΙΔΟῺΡ; ΟΥΠΘΥ ΓΘΆΒΟΏΒ 880) 66, ῸΓ [18 ὈΥΙΠΟΙΡΆ ΪΥ, ἴο θ6 {Π6 ΓΘροβιθοιῪ 
οὗ {86 ἀἸνίηθ ογδοὶθβ; {παῖ, ἢ Βοιθ ᾿ηὐδγῃλίβϑιοῃ, {Π6 βρὶτῖῦ οὗ ρῥτυ- 
ΡΒΘΟΥ͂ Βα ϑἰβύαα διροηρ ὑμὰϊ ρθορίθ, ἴο {{π οομπιῖησ οὗ ΟἸγιβύ ; {πᾶ Π6 
᾿1πγ861} δηα 18 ἀροϑί!]68 δχϑγοιβϑα (118 ῬΟΎΟΥ ἴῃ ππ6 πιοβὲ ΘΟΠΒρΙούοιιβ 
ΠΙΒΠΏΘΓ ; 8η4 ἰοῦ ὈΘμϊπα {πο ῃὰ ΤΥ ργΓΘαϊ!οὔϊο 8, γοοοσ δα ἴῃ [π6 ὈοοΪκ8 
οὗ {μὲ Νονν Τοβίβπιθηϊ, ψὨοἢ ῥγοΐδϑθ [ο σθβρθοῖ νυϑυνῦ αἰδίδηϊ ονθηίβ, 
δηα δυνθὴ σὰῃ ουΐ ἰο {Π6 οπά οἵἁ {ἰπλ6, ΟΥ, ἴῃ σὲ, ὉΠ’ 8 Ἔχργϑβϑίοη, ἰὼ 
{πᾶὺ ραγιοα, τολοπ ἐδ πιψείογῳ ὁ Οοα ελαϊϊ ὃς ρεγξεοίοά, (ον. χ. 7.) 

2. ““Ἐυγίμογ, θ6β1 468 {π6 Ἔχίθηξ οὗ (818 ρσορμϑίϊο βοΐθῃλθ, [Π6 ἀἱὶρ- 
πἰΐγ οὗ {πὸ ρογβοῆ Ἡ Οτ 1 ΘΟΠΟΘΙ 5 ἀθβουνθ8. ΟΌΓ σομβ σα. ΗΘ 
18 ἀββου θα ἴῃ ὑθσῖὴβ ψβϊοῖ οχοϊίθ [86 τηοϑῦ δυριβὺ δη τηαρσηϊβοσδηΐ 
1.ο48. Η6 18 βροόίβϑῃ οἱ, πα 664, βοπηοὶ]πηθ8 ἃ8 Ὀοῖηρ ἐς δοοὰ 97 ἐλθ 
τοοπιαπ, Ἀα ἃ 8 ἐδι6 δοπ ΟΓ πιαπ; γοϑῦ 80 88 Ὀδιπηρ δὺ {Π6 βΆτηθ {ϊπλ6 οὗ 
πΟΓ6 [Πδῃ τιοτίαὶ οχίτγδοίίοθ. [16 18 ἄνθη γαργθβϑηΐθα [ο 8, ἃ8 Ὀοΐῃηρ 
ΒΌΡΘΥΙΟΣ ἴο πάθη δηὶ 8 96]8; 8ἃ8 ἔδυ δΌΟΥΟΘ 811] Ὀυ πο ρα ΠΥ Δπα ρονογ, 
αῦονα 4}1} {πα 18 δοοουηίρα στοδῖ, τ μοίμποῦ ἴῃ ἤδανθη ΟΥἩ ἴῃ Θατίῃ ; 89 
τὴ6 νοτὰ δῃηᾶ πιβάοιῃ οὗ (οά ; 88 {Π6 οἰδύπαὶ ὅοη οὗ ἐπ Εἰ ΠΟΥ : ἃ8 
{16 Βοὶν οὗ 411 {πἰρ8, ΌΥῚ μοι Π6 τρδάθ {π6 του] ; 88 {π6 Ὀγιρ] ὑΠ 688 
οἵ 18 σἴογυ ἀπά [6 δχργϑββ ἱπιᾶσα οὗ δ18 ρβείβοη. 8 ἰἰᾶνα πὸ ψ υΪϑ 
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[0 ἀδποία στοαίοσ ἰάθαβ ἐπαη [Π686 : [Π6 τηϊπα οὗ ἴδῃ Ἵδηποΐ οἱονδὼ 
1056 6’ ἤἢο βΟΌ]ΟΣ δοποθρίϊομϑ. Οἷ βυοι ἰγαηβοθηδηῦ ψογίδ δηα 6 Χο ]-᾿ 
Ιθῃοο 18 {παᾶ0 “6888 βα!α ἴο 6, ἰο Βοῦὰ 811] [ἢ 6 ργορϑίβ ὈΘᾺΣ νυ} Π 688. 

8. “1, 481}Υ, [88 ἀφοϊαΓοα ρωγροβε, ἴοῦ ν μιοῦ [Π6 Μοββίδῃ, ρσϑῆριγοά 
ὈΥ 80 ἰοηρ ἃ (τα οὗἩ Ρχοριιθου, οϑμθ ἱπίο {π6 νου], ΘΟΥΓΘΒΡΟΠ 8 ἴο 
4}} (π6 τοϑῦ οὗ {π6 τοργϑβοηΐαίίοηῃ. [Γ{ τ)ὲβ ποῦ ἴο ἀ6] ιν 8 Ορργθββαα 
ΒΑΙΪΟΩ ἔγτοπι ΟἾΨ1] ΟΥ̓ΓΔΏΠΥ͂, ΟΥ [0 ογϑθοῖ ἃ στϑδΐ οἱ] θη ρῖγθ, ἰμδὺ 18, ἴο 
Δῖον 6 006 οὗἉ {Π086 δοίβ ἡν Β1ο ἢ ΕἸ ΒΙΟΤΥ δοοοιιηΐβ τηοϑί μθροθ. Νὸο: 11 
Ὑ88 πού ἃ ΤΙΡΉΏΓΥ βίδα, ἃ υἱοίον" ρεορίε ---- 

“« Νοη τε8 Ποιιαπῶ ρογίξιταφιο τέσπα ---Ἶ 

{παῖ τγᾶβ σογίμυ ἴο δηΐοῦ ἰηΐο {π6 οοῃοιαρΙαίΐοι οὗἉ {{π|8 ἀϊνΊ 6 Ρθύβοῃ. 
ΠῚ ννγὰβ δῃοίμοι ἀπ ἔΥ Βυ ] 6 ραγροβθ, Ψ 10}. ΗΒ οδπιθ ἴο δοοοιῃ- 
ΤῸ: 8 ῬΌΓΡΟΒΘΟ, ἴῃ σΟΙΩΡΆΓΙΒΟῚ οὗ σΒ]Οἢ,, 411 ΟἿΓ ΡΟΪ]1Ο168 ΓΘ ῬΟΟΥ͂ ἀπά 
1{016, δηα 41} {π6 ρου ξοιτηαποθβ οὐ τηϑη ἂ8 ποίησ, [{ νγὰβ [0 ἀθ ν ο 
ἃ ΜΟΓΙΑ ἔγοτα σα ; ἰο ΔΌΟ 18} 518. δηα ἀθδί ; ἴο ΡυΓΙῪ πα ᾿ἰτημηογία 186 
Πυμηδῃ πδίαγο : ἀπᾶ {88, ἴῃ {Π6 τηοϑύ Θχαὶ θα βθηβα οὗ {Π6 νγογθῖβ, ἰο Ὀ6 
{16 δανίουγ οὗ 411 τβθῃ, δῃᾶ {π6 Ὁ] βδιηρ οἵ 411 ῃἠδί!οηβ. 

“«ὝΠοΓα 18 0 Θχασρογϑίίοη ἴῃ {818 δοοοαηί, 1 ἀθἰῖνον (Π6 ἁπαουλίοα 
8686, 18 ηοῦ ΔΙνγαγ8 {Π6 γΘΓῪ τνογάϑ, οὗὨ δου ρίαγα. 

«ς« (ομβιάοσ ([μ6ὴ ἴο ψιμαΐ {Ππ|8 ταργεβοηίδίλοῃ αθλουπίβ. [ωδὲ 18 πηϊΐθ 
{Π6 Βαν γᾺ]} ραγίβ οὗ 10 δὰ Ὀυίηρ ὑμοτὰ ἰο 8 ροϊῃηί. Α βριγιῦ οὗ ργορῇθου 
Ρογνυδαϊηρ 41} ἔἀπλ6 ; σμαγβοίθυβιπρ' Οη6 ῬΘΥΒΟΏ, οὗἉ {ΠῸ Ὠρμοϑὺ ἀρ ΕΥ ; 
δθᾶ του οια ὴνς 1Π6 Δοσοι]}]δῃπηθηῦ οὐ ΟΠ6 ῬΌΓΡΟΒΘΟ, (Π6 τηοαῖ Ὁ6Π6- 
Πορηΐ, {Π6 τηοϑὺ ἀϊνίπο, (Ππδὺ ᾿τπηασηδίϊομ 1056} ὁδῃ Ῥγοὐθοῦ, ---- Θ Ὁ Οἢ 18 
1Π6 βουϊρίαγα ἀο]ηραίΐοπ, ΘΙ ΠΟΥ τ 1} γδοοῖνα 10 οὐ πο, οὗ {δμαΐ 
ΘΟοποσαΥ, Μ᾿ ὨΙΟὮ νγ6 68}} ργορμοῦο ἢ] 

ΟἸἾΑΒΒ ΙΥ͂, 

γορλεοῖοβ ἀεϊυογεα ὃψ “έεδι5 (λτγὶδέ απα }ιὶβ αροϑίζο, 

ΤΠ6 ργϑαϊοίομβ ἀθ νοσοὰ ὈΥ «6ϑὺ8 Ομ σῖδὲ δηα ᾿ῖ8. δροβίΐθϑθ, δηὰ 
Ὑ ΒΙΟΙ ΔΓ6 τοοοσαδα 1ὰ 86 ὈοοΪκ5 οὗ {Π6 Νὸπν Τοβίδιηθηΐ, ἀγὸ ποί [688 
ΘΥΙ ΘΠ ΕΠΥ (86 ᾿πΒρΡΙ ΓΟ Οὗ οἸμηϊβοίδησθ ἴδῃ (Πποπθ οοηΐαϊ θα 1ῃ {Π6 
ΟΙά Τοεβίβδιμθηί. 

ΤΠ6 ῥγόρβοοὶθβ οὗ Ομ τιδί, ᾿πἀθοα, νοῦ βυοἢ 88 ρᾶνο δα! ἰοπδ] ου]- 
ἄθῃοθ ἴο 1.18 ἀὐνὴηα ομδγυδοῖθυ, δηα οἰ ργονϑαᾶ Ὠϊπ ἴο 6 Ε]16α ψ 1} 
ἃ ΒΡΙΓΙ Τρογα ἔθδὴ δυπιδὴ, Ηδ υἱΐογοά ΠΠΊΘΓΟΙ 8 ρΥΘαΙοΟἢ8 οὗ 
ανϑηίϑ, Δἰίοροθίμον ᾿ργο 4 0]6 ὁ {Ππ6 στουπᾶ οὗ ργϑβϑϑηΐ ἈρΡρθδσβϑησθβ, 
Δηα βυοῖι δ [Π6 πιοδί ρϑῃθίγα!ηρ ταπα σου] πον ον Πᾶν ΤὈΥΘΒΘΘΙ, ΠΟΥ 
οοῃ]θοΐαγαα, τη ο ἢ 1688 παν ἀθβου θα τι 41} {μι ὶγ ῥρϑου ]γ]168, δηά 
ΒλαγΚΘα ουἱ {πΠ6 βονοσαὶ ᾿ποϊάθηΐθ (Παΐ αἰἱοηἀροα πο. Τῆι, “6888 
ΟἸἾγῖδί ἰοσοίο!α 8 οσσὶ ἀθαί ἢ δπα τοβυσγοοῦοῃ χἢ δὴ Θηυτηθγαϊίοη 
ΟὗἨ ΤΩΔΠΥ͂ ΟἸγΤου βία! 668. αὐζομάϊηρ {ἢ 6 πὶ, ---- [Π6 ἀδβοθηΐ οὔ {πΠ6 Ηοὶν 
ϑρ γι, ----- [ῃ6 ἀβϑέοῃιβηΐηρ' (πα ἴο 411 Ὠαπιδῃ νἱθνγ8 ργ 4} ]6) ἕπία οὗ 
{π6 ἐδπιρ]6 οὔ Φογιβαίθη), ἀπα {Π|6 ἰοία] ἀραίγαοίίοη οὗἁὨ [86 οἰέγ, ---- ὐά 
[16 πμίγογβαὶ βργοϑα οὗ [18 ροβρεὶ, ἰορβίμασ τ 108. ΘΧΊΥΔΟΓΪΏΔΙΥ 

᾿ Βρ. Ἠαυγα δ Ιηϊτοάἀιοίίοι ἴο {π6 Βιίπαγ οὗὨ [πὸ ῬΙΟΡΒοοίοθ, βδττη. ., ΕΟ Υκβ, νοὶ, ν, 
ὈΡ. 3ὅ--597.) 
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Δ ΠΩ ρ]ογίουβ {τὶ απιρῇ ον Ρ {Π|0 ΡΟΥΘΓ ἀπά ροΐϊον οὗ {π6 σουνἹά, ποί- 
νΠδδηϊηρ 411 (86 νἱοϊδηῦ Ορροβιίοη ἴο νυν Ιοἢ ᾿Ὁ σου] θ6 δχροβϑά. 

1. Φεδβυ8 ΟΠ γῖϑε ἔογοίοϊα ἢ18 οσῃ ΠΕΑΤΗ βούϑγαὶ {Ἰπη68, ΠῚ} δὰ 
δηυπϑγαοη οὗ τδῆν οὗ ἴῃ οἹΓουτηϑίδηοοθ ὑΠδὺ 616 [0 αἰἰϑηά 10, 

1. Μαῖῖ. χν!. 21. πα το] ἃ ἢΐβ 1501} 1658 ἐλαέ ἢδ πιμϑέ ρῸ ἴο «]εγιπαΐοπι, ἀπα λεγο δον 
γπαπῳ ἰλίηρα Οὗ ἐλ οἰάογβ, απαὶ οὐ᾽οῦ ῥγίοδία, απὰ δογίδεα, αηα δὰ ἀἰίεα, Τὰ Ματκ χ. 
33, 84. ἀπὰ Μαῖϊ, χχ. 18, 19. ὸ (Ὀγϑῦο}]5, πιο ραυθσυϊαγ!γ, {86 πϑη ποῦ ἰπ πο ἢ 
1π6γ πψου]ὰ ρῥτοςοορὰ ἀσαϊηδϑὺ Πίηι, ν]Ζ. {π80 ἐλ6 ολίφ ργίοδίς ἀπά δογῖδο8 τυυιιϊ οοπάρνην 
λὶπι ἰο ἀναίλ, Ὀὰὺ {ἰπαῦ ὑπαγ πουὰ ποὺ ρὰΐῦ τὰ τὸ ἀδαίμ, αν ἀεἰέσον' ἀΐπι ἰο ἐλὸ 
Οἰεπέϊϊος, ἰο πιοοῖλ, ἀπά δοοιτο, απα σγμοῦῃ ἴηι, τ ΒΟ 185 δὔτογσαγὰβ ἀοηα Ὀγ ΡΙἰαίο, 
(86 Βοπιαῃ ρονθγποῦ. Ἠὸ ἰἰκονν 86 ῥτοιβιοίοα ἴῃ τ Βαῦ τβπποῦ {818 γγ88 ἴο θ6 δοοοιι- 
Ρ ἰδθα, 48, δεῖ Βα ψουὰ Ὀ8 δείγαγθα ἱπέο ἐδ6 λαπάϑβ ὁ πιθη, ἀπά ὃν (λ6 πιαπ τοῖο 
ἀϊρρεοά λὲς λαπύβ ιυἱδἕι ἀἴπαὸ ἐπ ἰλε αἰσὴ, απὰ ἐλαΐ αἰἱΐ ἀὶδ ἀἰδοίρίος τοοιιὰ ἡότγϑακο λἀίπηι. 
(μι. Χχ. 18., χχυΐ. 28. 81.) Αμὰ ψίθη Ῥρίοσ ἀθοϊαγοα 18 γοβοϊ 0 ἴοὸ Θέ θγο ἰὸ 
μὲπι, ΟἸὨγῖδὲ σαί! {Παΐ 0Π| Δροϑ]α ψουὰ ἀΘΠΥ Ἀπ, τ} νΘΥῪ ραν συ οἰγοιιης- 
δίδποοβ οὔ ὑπ6 6 δηθὰ πλπηο } οὗἉ ἰδ ἀδπίαΙ. Ζ7λίε πίρλί εθοτο ἐδλε οοσὶ ογοιῦ 
ἐισίοο, ἑλοι, δλαίς ἄδην πιὸ ἰλγίςε (ΔΙΑΥΚ χὶν. 80.) ; 8}} ψ]οῦ τσᾶ8 ρυποῖια}} 7 δοοοιη- 
Ρ ἰδ 6α. 

2, 4ωϑὰ8 ΟἸ γῖϑῦ α180 ἀἸβυ ΠΟ ΌΥ ρτοαϊοίοα ἢ15 ΒΕΒΌΟΒΕΕΟΤΙΟΝ, πῃ 
108 ΟἸΓΟ ΠΊΒίΆΠΟΟΒ ; ν]Ζ. ὑπαὶ λό δλομία τῖβε ὠσαὶπ ἐδο ἐμὲ ἃ ἄαν (αι. 
χυὶ. 21.), δπᾷ {πα αῶθ7 ἂδ τοαϑ γίβοπ ἣθ ιοομἰὰ σο δοίογε ἐλθηι ἱπίο 6΄α- 
ἐδ. (Μαῖι. χχνὶ. 32.), ψ ον γ88 [016]164, (Μαῖ, χχανι. 16.) 

8. ΗἬς {Πικευῖβα ἔογϑίοϊα {π0ὸ ΠΕΒΟΕΝΥ ΟΕ ΤῊΒ ΗἩΟΙΥ͂ ΞΡΙΒΙΤ οἢ 
1Π6 Δροβί]αβ, ἴπ πλϊγδου]ουβ ρόνγοῦβ ἃηα οἰ 8, δηα Βρροϊῆθβ {π6 ρ͵δοο 
Ψ Πογο 1π6 ΗΪγ ϑριγιὺ βου ]α ἀρβοθηά. 

Βολοϊ, 7 δοπά ἰλο ἐ46 ΟΥ̓Ἠπιὶν Ἑ αἰλον μροη ψοι ; διιί ἴα 6 ἵπ ἰλο οεἷΐν (7 «“ογι- 
δαΐοπι πτιῖιΐ ψ6 δὲ ἘΝ ΤΑ τοῖα ἼΙΣ δ οηι Ηλι ἢ, (μκε ὅτον 49.) ἀπ 6 Ρβδυ- 
Εἰου ΑΥἹγ ἀθοαγοβ πῃαὺ 86 εβδοῖβ οὗἁἨ Βα. ἢ ἀοβοσηᾷ βιό} Ὁδ : -- “πα ἐλδ86 δἰρηϑ 
4λαϊϊ [υἱϊοιν ἱλεπι ἐλαὲ δοίϊευα; ἐπ πῖν παπιθ δλαϊΐ ἰλον σαδί οι ἀουΐΐ5, απά (λον «λαϊϊ δρουκ 
ιοἱίλ πεὶσ ἰοπσιιθ; ἐλεν 6λαῖϊξ ἰαλο ρ δονρεπίδ, ἀπε τ ἰλον ἀνὶπὰ ἀπν ἀεαάίῳ ἐλίηρ᾽ τὲ 
4λαϊἱϊ! ποί λυγί ἰδοπι; λον δλαὶΐ αν λαπαᾶπ οπ ἐλε δἱοὰ απᾶ λον δλαὶϊΐ τεοουοῦ. (Ματκ 
χυὶ. 17, 18.) ΑΙ] νι μῖοἢ γ88 ραμποίια! ἢ ΔΙ] 616 ἐπ (6 βοοοπὰ οδαρίοσ οὗ [86 Αοίδ 
οΥ̓͂ (88 Αροβί]δβ, δῃὰ ἴῃ {86 ἔΠοσὶπς ρα οὐὗἁὨ ὑπδῦ ὨΙΒΙΟΥΥ. 

4, Τηδ ποχύ ᾿πβίαποθ οὗ ΟἸ γι β ργορμϑίίο βριτῖῦ 8, ἢϊ8 ἘΟΒΕ- 
ΤΕΙΠΙΝΟ ΤῊΕ ΠΕΒΤΕΌΟΤΙΟΝ ΟΕ ΦἘΕΌΒΑΙΕΜ, απ οὐ 159 οοἸουταίοι 
απ ρ 6, τ ΤΠ 4}} 118 Ργοοοαϊηρ; βρη, Δηα Θοποοπδηὺ ἀπ βιι ρβοαπαηῦ 
αἰγουμηβίδηοοθθ [116 πού ΟὨΪΥ ρῥγοαϊοίοα {Ππ6 ρογιοά ἤθη {Πὶ8 ἀννίι] 
δνθηΐ 8ῃου]ά ἰβκα ρΐασα, θαύῦ ἀθβου θα {Π6 ὙΘΓΥ δηβίρηβ οὐἁἩ {πο86 ἈΣΤῚ8Β 
ψὨ]οἢ ψόσὸ ἴο οἴρδοις (Π6 ἀΙγΟί] οαἰδαίγορῆθ; δηα αἷβδο ἔογοίοϊἃ {π6 
νΔΙΊΟΌΒ ΘΑἸατα {168 {πδ0 δου α Ὀ6[8}]] [86 ε οὐ 8 ἡδίϊομ, δηᾷ {π6 ἰοία] 
Ραΐη ἴῃ Ἡ ΒΙΟἢ {Π6ὶν Θοο οβιαβϑίϊοαὶ δα οἷν] ΡΟ] ΟΥ̓ Βῃου ὰ ΡῈ ἱπνοϊνοά: 
Δα {Π6 ΥΕΙΥ σοηουδίοη {πᾶῦ Πποαγὰ {π6 ρτγοαϊοίίοη ἰ:γϑὰ ἴο Ὀ6 {8 
ταΐβαγα θ]6 τ ἰίπαβθοθ οὗ ᾿ΐ8. δ] Π]πηοπι.2 ΟΥ̓  {π6 ρῥγορδοοίθβ, ἱπάθο64, 
{πα γαβρϑοῦ {π6 “6 τὺ8 (Δηα ψἘΪΟΝ ἀγα Θοπηηοη ἴο {Π6 ΝΟΥ 48 γ76]] 88 ἴ0 
ἐμ ΟἹα Τοβίαμμθηϊ), Βοθλθ ἢδνο ἰοπρ' βίποθ Ὀθ 6 ΔΟΘΟμ 864 ; ΟΠ 8 
ΔΙῸ ΘΥΘΙῪ ἋΔΥ Τοοοὶνπρ' {Π6}Ὁ ΔΟΟΟΠ  Βῃπηθηῦ ὈΘΌΓΤΘ ΟΌΓ Θγε8, δηᾷ 4}]} 
οὗ {ποτὰ δου ΘΑ ΜΕΠΠΥ ῥγουα {Ππ6 αἰνὶπα οτἱρὶη οὐ {π6 (οβροὶ ρσορ ιθου. 
Τῆς ἀοβίγυοοηυ οἵὨ «“6Υυ Βα] 6 τ, τ 118 ἈΠΡΑΤΑΠ]6]64 οἰγουπηβίλησοβ οὔ 
ΠΟΥΓΟΓ, 18 ποῦ Ἰῃό σὰ οἴου γοσογἀοα ὈγΥ “οβορμυ8᾽, (Παπ 10 15 ἑογοῖο ] 

' Οη ἴδ ῥγοάϊοιϊοηϑ οὗἩ Φ68ι8 ΟΠ τἶβί, βο6 (Π6 Αρρεπάϊχ ἴο εἰν8 νοϊηιπιο, Νο, ΨΊΙ. ἑηνγὰ. 
τ 806 τῆ Ῥαγεσυ ατε ΟΥ̓ {18 ρσοῦῃ ΟΥ̓, ἡν 16] 1116 Ὠἰϑύογίολιὶ ον! άθηοο οὗ ἰἴ5 (μ] ΕἸ πηθηξ, ἐπ ὰ, 

ἰπ ἴἢο ΑΡρροῃάϊχ, Νο. ΥἹἱ., Οἰιαρίου 1. 
5 ΤΊ βἰχίῃ ἀπᾶ βϑουθι ὈΟΟΚΒ οὗ Φοδβορίλι5᾽85 ΠΙ βίουυ οὗ (πὸ Ψοιν 88} 7 τ ἢ (Π6 Ἰοχηλης 



800 ΤγορΠιοοίοβ ἐπ ἐδι6 δογίρξιγον, 

ΌὈΥ Παηϊοθὶ, ἀπά ΒΥ “6808 ΟἸγὶϑὲ. Νοῦν αἰά {π6 ἰδ θυ ῬΥΟΡΠΘΒΥ͂ ΟἸΪΥ, 
ἴῃ ἴπ6 τηοϑὲ ἀοἤηϊ6 ἰαπράαρσο, μ6 ἀοδίγαοίίοη οὗ δ τυβαίοπι (Μία. χνὶ. 
28.), δηᾷ ρατγίϊου Αγ (παὐ ποῦ ὁη6 βίομϑ οὗ {π6 ζϑιαρὶ (ΜάσΚ χιι]. 2.) 
βου] θ6 Ἰοῦδ ἀροπ δηοίμου ; μ6 4180 θχρυύβββίῃ ἰογοίοὶα ὑπαύ “ ϑυυβα] οι, 
(08 ἀοβίχογαί, βῃου]ὰ μ6 ἰχοάάδῃ ἀπάον ἔοοί ὃν {86 (θη 0.168, {1}} {Π6 
ἰτ6 οὗ {π6 (ἰδη1165 βῃουϊὰ 6 Δ16]16ἃ: τ ἢ116 {Π6 96))1|ὺ ποτα ἰο Ὀ6 
ΟΆΓΓΙΘΑ ΔΎΓΑΥ͂ οαρίϊνο ἰηΐο 411 ἰδη48: δηᾶ, δοοοσάϊηρ (0 [Π6 ἀδηπηοὶα- 
ἰΐοη οὗὨἨ {86ῖγ στεαΐῦ ἰατρίνοῦ (Πθαῖ, χχυ!. 87.), 66 ὕο Ὀθοοτὴθ 8ῃ 
αϑίοηϊξβηγθηὐ δηά ἃ Ὀγ- ποτά. 

Φογαβα]οη γγὰᾺ5 ἰάθη ὉΥ {|| Ἐοπιληβθ, δᾶ ἴδ6 ἐοπιρία νγλθβ θυ] ἰο {δα 
στουπά. ὙΥ̓Βαίονον {86 ἀἰϑυ σι ϑῃοὰ αθθοίοη οὗἨὨ [86 6718 ἴον ὑμὶν τοὶ ρίοη δηὰ 
ΘΟΙΠΙΣΥ οουϊὰ βυσρσοβί, δπα ἰδίου ᾿πβα 6} 7 ἀπᾶ δαίγοᾶ οὗ ΟΠ γί βυϊδηιγ οουϊὰ 
μοῖρ ἰογσαγά ἰπ ὑπ οῖν ἔμνοῦν, ν͵88 ὑγἱοα ἴῃ νδίῃ, τὶ τἢ {Π 6 πια]σηαπὶὺ νίον οὗ σοηΐγοπί- 
ἰῃσ δπὰ ἀοίδαϊπηρ {Ππ686 Ῥγορίιθοῖθ8. ΤὨ6 δβροβίδϊο “υ]Ἰ8Δῃ, ---- 8Π ΘΙΏΡΘΙΟΣ αυη]βοὰ 
ΤΟΥ 186 αἰὐοπιρὶ Ὀγ δἷ8 τὶ ἢ 68, ΡΟΥΘ, δη ραυβουοσίηρ ΒοΟβΟ ΠΥ ἢο [86 δπι6 οἱ ΟἸ τι ϑῖ, 
--- οὐ]]δαϊοὰ ἰῃδ6 Φεονγβ8 ἴτοιίηὴ 4}} συπηί 68, δηὰ θὰ ἔβθαι ὁ, υὑπϑπάοὺ 18 λνουγίία 
ΑἸγρίυϑ, ἴο γϑου ἃ τμ6ῖν ἰεπιρίθ. νον Βαμηδη ΡΟΊΤΘΙ σο-Ορογαίθα σῖτἢ (Π6 πὶ, δπὰ 
ΟΥΘΥῪ αἰ ΟΟΪΥ ἀρροαγθὰ ἴὸ ἤᾶν υὙδηϊϑῃθα: ψΏθη, ΟΠ 8 ϑιάάδη, {ῃ6 ΟΣ Κ τὴ 
Ὀτγόκθη ρ τ 1}. ΤΟΥΙῸΡ δπα ρῥγϑοϊριϊαίίοη ; δηᾶ δὴ θῃηςογρυῖβ6, οὗ τι αἰσἢ {π6 ὀχϑουίοη 
ἯΔ8 80 ΖΟΔΙΟΥΒΙΥ ἀθβιγοὰ δηὶ 80 ΡΟΝ ΘΓ ΓΪΠΥ βυρρογῖθα, τγὰ8 αὖ οποθ ἀρβογίθα. Α8 
186 ἰπῆυθηο8 οὗ Ἰνι πη ΤΏΘΔΠ8 0788 ΘΠΟΓΟΪΥ οηραροα ἴῃ 108 Δ γΟΌΣ, {86 πιο γτῖδρα οὗ 
10 πχυϑὲ θ6 Δϑογι ροὰ ἴο ϑυρογηδίαυγαὶ Ἰηϊογροδιίίοη, αὶ {818 '᾿γ88, γσὸ τὸ ἰηΐοσιηθα 
ΟΥ ΠΟΙ ΘΙΙΡΟΓΑΤΥ ἃπὰ οὗδον τοτθ, δηἃ ῬΑΥΟΙΟ]ΑΥΪΥ ὈΥ Ατηπιΐδηυβ Μαγοθὶ πὰ ; 
ὙΠΟΒ6 ἰθϑι ΠΟΥ ἃ8 ἃ ΡδβΆπ, ἃ ΡΒΙΠΟΒΟρΡ ΟΡ, ἃμα 4 Ὀοϑοῦλ ἔγϊθπά οὗὨἨ ἴῃ6 ἀροβίδία 
Ριυΐηςθ, ἰπβ 6} που ]ὰ ΓᾺΠῪ ἀμ τοβά!]ν δάμλλῖ, τσοὶ 10 ποῖ Ὀοίουθμδμα δρρτγίβϑα οἴ 
115 σοπίθηῖ8. Ηδ ἀθοίδγοβ, {Ποὺ ““ ΒοΥΓΙ 016 Ὀ4118 οὔ ἄγθ, Ὀγθακίηρ οαῦ πρᾶσ ἴϊ 6 ἔου πά- 
δἰΐοπ, τὶ τοαυοηῦ δηα τοι ογαίθα δἰίδοκβ, σοηάογθα [Π6 ρΪδὸθ ἵγοπὶ {ϊπι6 ἴο ἐϊπι6 
18 06 5981] 6 ἴο ἐπα βΒοουο θα απὰ ὈΪαδίθα οσκπιθῆ : δηά, τπδὺ (δα νἱοίοτίουβ δἰοιμθης 
σου παΐηρ ἴῃ {118 ΠΠΔΠΏΘΓ Οὐϑι! αὐ θὶγ Ὀδηΐ, 88 1 66, ἴθ ΓΕΡῸ] (Ποὶγ αἰ οπιρίθ, ὑπ 8 
δη ογργθο 88 ΒυΔηἀοηρα.") } 8.0 βαςἸβέδοίουυ δῃηὰ ἀθοϊδῖνα 18 {18 θυϊάοησα οὐ τπ6 ἰϊῃ- 
ἐμέτω Βοδί ἤθη Χο, αν τΠ6 Ἰἰδίογίδη οὗ ἱμ6 Προϊπο ἀπὰ ἘΔ] οἵ (6 Πομηδῃ 
ὑπ ρΊΓα, ΑΙ που σἢ Π6 αἰαιιρίβ, τι δύ ὉΟΤΏ ϑοορυϊοίϑια, ὕο ἰηνα! δία βοηϊο οὔ [8 
ποία, ἀπ πη αύθβ ἃ υδηῦ οΟὗἩἨ Πρ ραν α! δι ΠΟΥ 1168, 18 ΟΟΙΏΡ6]] 6 ποῦ ΟἿ] ἰο 86» 
᾿ἀγΆ8!. ἡὰβ {π6 ρσθῆοσγαὶ ἔλοῦ, Ὀυὰΐ τηπγ οὗὨ [86 ραγου Αν οἰγομβίδποοθϑ ὉῪ ΜΒιοὰ ἰὲ 
5. ΒΟΟΟΙΙΡΔΠΙΘα πὶ αἰ πρσυ 8ῃ6.3 

ἘΠονν ΠΙΡΟΤΆΠΥ 6116 ἰαλίον ρᾶτὺ οὗ {Π6 δονθ-ποιϊϊοθα ῥγϑάϊοζίοη, γοϊαίῖνα ἴο {μ6 ἀ18- 
ΤῸΝ δι ἀορταβαίϊοη οὗἁὨ {Ππ|| «6 νγβ8, 88 Ὀθθη 1 6}16,, ἔτοπὶ (δ 6 ἀ4γ8 οὗ ΤΊϊυ8 ἀπὰ 
Ἰαγίδῃ ἴο 16 γγοδοπί {ἰπ|6, ΘΥ̓ΘΣΥ͂ ἈἸΒύΟΥ Δ ἱΠΙΌΓΠΙΒ 18: ὑμαῖ 10 8 80 πο, 6 Βᾶνα 
{ἰ νϊάθιοα οἵ ΟἿΣ οἴ ἢ 86 η868 8 ρθύβοπαὶ Κηοπ]οᾶρο. ΤῈ παίϊοῃβ {Ππ4ὺ οπὸδ 
βου {η6 ποῦϊὶ τ ῖ}}, 16] Ὁ ΔΓ8 πᾶνο, ἴῃ {π6 ὶΡ [ΌΓΠ8, ἀἰβαρροαγοᾶ, δὰ πιϊηιρὶοὰ 
δίῃ πὶ (86 ΘΟΠΙΠΟΩ Ὠ1888 οὗ τηδηκίηα : θαῦ {86 6 νγ8, ἡὉΒου σι οχίϊθθ ἴῃ ΘΥΘΓΥ 
ΠΟΙΠΕΓΥ͂ ὉΠῸΘΥ ἤδάγθη, δηὰ ἴῃ ΘΥ̓ΘΤΎῪ ΘΟΥΠΙΓΥ ἘΓΡΊΡροα, πείθα, δηὰ ἀδβρίβοα, ἴδν 
γοῦ, ΌΥ͂ ἃ ρϑου αν ἔλῖ6, οὗὁἨ ψιϊοὰ {Π|6 ποῦ] ἃ αἰοσὰβ ἢῸ βοοοηὰ ἰηβϑίδποθ, βυγνίνοα [ῸΓ 
ἸΠΟΓῈ [ΒΔ βουθῃΐθθη σθης 689 ἔπ [088 ΟΥἨ {Ποῖ} σΟΙΓΥ δᾶ {86 ἀϊδδοϊαϊίοη οὗἨ ἐμοῖς 
ΟΥΘΥ 6 ηΐ, Βᾶνα ἀτέθθῖνος (μοῖν παῖδ δηὰ ἰδηρααρσο, {Πα} ουδίοπιθ δπᾶ γοϊσίοη, 
πὶ ΘΥΘΓΥ οἰϊπιαύθ οὗ [86 ρίοῦθθ ; δπά, ὑποισῆ ἐμ οπιβαῖνθβ ποῦ ἃ ῬΘΟρ]θ, ἴᾶνα γοὺ βυὺ- 
Βἰδίθιἱ ἃ. βοραγαῖθ δηὰ αἰβίϊποῦ τδοθ ἴῃ ἴΠ6 τηϊαβὺ οὗ δυϑῦῪ οἵδοῦ παίΐοη. Ηδνὶ 
ΚΟΥ ΠΥ ἰοϑὺ [Π6 δοορέγθ, πιὰ μδν]ηρ᾽ ΠΟ ἐατυρίυε7" Ἱπἀοροηά θη! οὗ 8 ἤογείσῃ ἐναπαῖ 
{Ππ|ν δῇογαὰ ἃ βίαπαϊην ἰὐλοὴ {πᾶὺ ἐλε ϑλίϊυλ: 18 ΟΟΜΕ, ἰο τῦλοπι ἰλ6 ραϊλεγίπρ᾽ ὁ ἰὰθ 
Ῥεορίε δλοιιϊά δὲ; διὰ ἰππ8 ὌΧ  ιῦ 8 ποπάογία! ὀχαιπρὶα οἵ (86 ὑγιἢ οὗὨἨ ἐλδὲ»" οἱσὴ 
Ῥγορδοίῖο δογιρίυγοβ, δηὰ ἴῃ σοημβθαῖθηοα 8 οοπεϊπααὶ δηὰ ἱπογθαβῖηρ ον! ἀθηο6 οὗἉ 186 
ἀἰϊνίπο δ ΠΟΥ οὗ σε. 

ΡΉΠΗΕ 8 ἀοία!]οὰ ἡδιταινθ οἵ [π6 Θνθηΐβ ὙΔΐο ἢ γογο ῥγοαϊοί ἃ ὈΥ “6888 ΟἸγίβιὶ ἰπ ἃ ὕξισ 
τοογ 5. : 

ι Απιηΐδη. Μδτοο]], Η]δὲ. 110. χ αὶ. ο. 1, ἴοσῃ, 1. ῥ. 382, οαϊι, Βίροηϊ. 
3. Ἰ)οο πο πᾶ Εδ]], νοὶ]. ἐν. Ρ. 108. Βρ. ᾽ υθασγίοη μᾶ5 [Ὁ}}Υ οχδιηίηθᾷ, δηὰ νἱπαϊοδιοά, 

(86 ἰδίοτγ οὗὨ τ[ἢ6 δυθὴῦ δῦουθ ποίίςϑά, 'π ᾿ἰδ ἰτϑδῖῖβο, οπτ 0 ἃ “ Τα απ ; οἵ, ἃ Ὠἰθοοῦγβθ 
σοποογηΐηρ ἴπο ΕδείμαπδΚ δπὰ ἤοσυ Ετιιρίίοη, πψ ῖςἢ ἀοίοαιοὰ τῃδὲ ἘΠιρογοσ 8 Αὐτοιηρῖ το 
γοῦθυ ὰ (πο ΤΟΙΡΙ6 δὲ Φογιβα οι," ἴῃ (Π6 οἰρι γοϊιθ οὔ (86 ϑνο, οἹτίοη οὗὨἨ 5. ᾿ψοιῖκβ. 
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5. ἘΣ ΠΟΥ, Φ96818 ΓΟ γι ἐοσοίοἹα ὑπαὶ 6 βῃουϊά πᾶν ἃ ΟΠ ΕΟΙΙ 
ΑΝῸ ῬΕΟΡΙΕ, ποΐ ΟἿΪγ ὈΥ̓͂ ΘΧΡΓΘΒ8Β ρΓΟΡἤΘΟΙ68, θαὐ 4180 ὈΥ πηοῃηυμηθη 8 
ΟΥ̓ ΟΥαϊμδησοΒ οὗ ρογροίυδλὶ οὔβογνδποθ, ἰηδυςαθα Ὁγ ἷπὶ ἴον ἢῖβ 
ομυτοῖ, απ ποῦ, 88 ὙῸ ὮδνΘ ΔΙΓΘΔαν δβθθη,, βιι βιϑὺ ἰοὸ {Π6 ργϑβθηίΐ 
ἄλγ. Ἠὼδ οομημηδηαρα ἢΪ8 ΔρΟβί]68 0 ρῸ δῃα ἰθδοὶ 41} παῦ]οηΒ; απά 
ΔΟΟΟΥαΙΠΡῚΥ ἐὸν τοοπέ ὕογέδ, ΔἰΌΘΥ 18. Ἀβοθηβιοη, δπα ργεασἠδα ἐΐδ 
ΟὐοΞερεῖ ευοΥτν τοῆεγο, πὶ στοδῦ βυοοθββ, δε Ζογά τσογλϊηφ τοίδλι ἐΐοηι, 
απά οοηῆτηιὶπο ἐδ τοογα5 τοϊέΐ δὲ0.8 ΟΥ̓ΤΩΪΤΆΟ]68 γυϊοισΐπφ. 

ΒΟΙᾺ βαδογοὰ δηᾶ ρτοίβῃα ἰδίου 8 ὈΘΆΓΡ ὑδβΟϊ ΠΊΟΠΥ ἰο {86 ρα Ῥγορδρδίϊοη οὗ 
6 (ἀοβροὶ, αὔνον [86 ἀθδίβ οὐ 18 Αὐνποῦ. [ΙῊ ἃ 16 ἀλγβ δίιον ἰΠ6 βοθηβίοη, ἔμοτὸ 
ὝΓΟΓΘ δὺ ογυϑαίθπι δρουῦ ὁπ6 λισιάγοα ἀπά ἐϊτεπίψ αἰδοῖ μ]68 (ΑΟἰβ ἱ. 16.) : ου ἴ86 ἀΔΥ 
οὔ Ῥομηϊιθοοσί, τῆ Μγἃ8 ἴδῃ ἀ87γ8 δογσπαγάβ, (ἤθγο σογὸ δ δα τὸ (μϑ δθοιι 
ΤΗΒΕΕ ΤΉΟΌΘΑΝΡ 8001. (ἰΪ. 41.) ; δῃηα 800} δῇον [6 ΠΕ ΘΓ ΟΥ̓ [ἢ 6 πθῃ νγ88 δθοιιέ 
3υε ἐλοιφαπα (ὶν. 4.) : αἴὐον 0}}}5 να ἀγὸ ἰο]ὰ {πδὲ πιρέίζιμίοα 07 δοϊΐοσογα, δοίς πιθη ἀπά 
ἸὐοΉ δ, ἰσογὸ αὐάρα ἰο ἐλ ᾿οτα ; ἰμαῦ 186 πυθιῦον οὗἩ μὲ αἰδοίρέοσ ι0θ76 πιιρἐιρί ρα ἴπ 
«Ἰεγεδαΐεπι στοαί, πὰ ἰλαΐ α ργεαί συπιραπν οὕ ργίδϑία ἰσοτα οδείϊεπί ἰο ἐλ6 ῥαϊ(λ. (ν. 
δηὰ γἱ.) 8 ταρ!ὰ ἀϊθβιυβίομι οὗὨ ΟἸΓΙβυ δ Ὗ δημοπρ [6 Θνν8 νυ 88. δοοοιιρ ξηρὰ 
πὶ βίη [Π6 Βῃοτγῦ 5ρᾶδα οὗ ἔγγο γϑϑῦβ δύ [6 δϑοθηβίοῃ. [1}ἢ {86 σουγδδ οὗ (88 βονὸπ 
[Ὁ] ον ἵπρ' γθαγϑ, (86 (ὐυβραὶ νγγχϑθ ργθδομβὰ ἴὸ 88 (ἀθῃ 1168 ἴῃ Ομθβαγθᾶ ; δῃ(, 8 γοῖιν 
ΔΊΟΥ ὙΠ|8, 4 στοαῦ παηῖῦοῦ οὗἩἨ {ποιὰ ν8ἃ8 οοηγογίρα αὐ Απύοοῃ. ΤῈ ΟΣ 8 οὗ {|| 
ΒιβίουὯΠ ΔΓ "-- Α ΘΒΕΑῚΤ ΚΌΜΒΕῈΒ δοζίουοα ανὰ ἐιγποα ἐἰο ἐλο Ζιογα ; --τ- Μτ ΟἩ ῬΕΟΡΙΕ 
ισας αὐάοά ἰο λό Ζονά; --- ἀπά, ἐλ6 ἀροδίϊος Βαγπαδαε απὰ ϑαικῖ ὑπιρὴέ “υ0ῃ ΡῬΕΟΡΙΕ. 
(χὶ. 2]. 24. 26.) Οπ {δε ἄθδϑι οἴ “πετοὰ (πο Βαρροποα ποχὶ γθ8γ), ἐλδ ισογὰ 07 
Οοὐ πεν απα Μυττιριαεὺ (ΧΙΙ. 24.) ; ἀπά, ἴπ ὑμ6 {Ππ’66 [0] στη γϑᾶγβ, ἤθη Ῥλὰ] 
ῬΓοδοϊιθα αἱ Ἰοοπίαπι, α ΟΒΕΛΤ ΜΌΣΤΊΤΟΘΕ δοδὴ οὗ υδιοα απὰ αἶδο ΟΥ ἰλε Οαἰγδεὰξ δοϊϊουοή 
(χιν. 1.) ; δπὰ Βα αὔογιναγι} ἑαιρ λέ ΜΑΝῪ αὖ ἸογΌο, 8 εἰΐγ οὗ γοδουΐα. (21.) [Ιῃ 
ΏΓΘΘ ΥΘΆΓΒ [16 Ὁ {{||8, ΟΥ̓ ἴῃ δἰ χίθθῃ ὙΘΆΓΒ δῇ ον {Π6 ἈΒΟΘΠΒΊΟΠ, Ῥευϊ [οὰαπῇ {πα (σ6πε}}8 
σοηνονίϑ οὗ Απίοοῖ, για, δηὰ ΟἸΠ οἷδ, δεέαὐζἐς ρα ἴπ ἐλο ὙΠ: απα ἸΝΟΒΕΑΒΙΝΟ ΙΝ 
ΝΌΜΒΕΕΒ ἀδῖϊγ. (χνὶ. 6.) ἴπ ΤΘββαϊυηΐοδ, δοηῖθ οἵ {116 «6 ν77ὺ79 δοίϊουοα, απα ο7 ἐλδ 
ἀευοιέ Οὐγεοῖθ α ΘΒΕΑῚΤ μΜύυυτιτῦθε, απά ὁ ἐλε ολὶοῦ τἸσοπιθόπ ΝΟΤ Α ἘΕΎῪ. (χγι!. 4.) 
Αὐ Βογοθὰ ΜΑΝΥ οὗ {6 968 δοίϊουφα ; αἦπο οΥΓ λοπουιγαῦθ τσοπιρη τολὶοῖ ἰσόγὸ Ογεοῖε, 
σπή ΟΓΓ πιδπ ΝΟΤ ἃ γὲνν (12.}): δι Οογίμι}, ΜΑΝῪ λραγίπρ, δοϊσυο ἀπά ἰσθτὸ διιρίϊχοά 
(χνίν. 8.); δπὰ {86 τϑπιᾶτκ οὗ (88 ἰδύονϊδη [υκθ ---- δὸ πιὶρ λέν στοιο ἰλο τυογ Οὗ 
αὐ απὰ ργευαϊϊεά (χῖχ. 20.) ---- ργονϑβ ἴπ 6 βυσοθϑβ οὐὁἁ Ῥ δ 8 ργοδοῃίηρ δ΄ ΡΠ 6518 ; 
88 ἈΪ50 068 (6 σοπηρίηἰηῦ οὗἩ Πεπιοίτίαβ, ὑπαὶ ἑἐλγοισλοιι αἱ! Αδία (λὶς Ῥαμὶ λαίὰ ρεν- 
διιααϊο ἀπά ἐμγ πο αἰσαν ΜΌΟΗ ΡΕΟΡΙΕ. (36.) Αἱ Αἰδοηβ σεγέαϊη πιδΉ. οἷαῦο μπῖο ἀϊπι, 
απα δεϊϊευοα, (χνὶϊ. 84.) 

Ὑγμδὺ {Π6 ονδηρο  οαὶ ἰϑίοτίδη 6 τα τ αἴ θ8 18 ἔυγ Β6᾽ σοη βτηιοὰ ὈΥ ἰδίου ἕο ὈΘ 
Ῥί βίη δῃὰ υπαουθιθα τηδίίον οἱὨ ἴδοϊ : [ὉΓ 106 Δροβίὶα Ῥϑὶ] ντοῖα δρίκ.1]68 0 αἰ ἰδ6 
δαϊηΐα αὐ ἤοπιο, ἰο ἐλ6 οσὐλιγοΐλοα αἱ Οοτίπίλ, ἐπ Αἰαϊαίία, αὐ Ἐρλοεια, Οὐἴοκεα, ἀπά 
Τλεοδεαζοπῖοα, ἀπά ἰο αἷΐ [λ6 βαἰπία αἱ Ῥλιϊρρί, ιϑὐἱὰ ἰλο δίδλορδ απά ἀδαουηδ; πο ἢ 116 
ποῖ μον πουϊὰ ποῦ σου] παν ἀοπα, ἱἢ ΤΠΘΓα δὰ ποῖ Ὀθθη 8 σΟὨΒ  ἀΟΥΔὉΪ6 ὩΣ ΟΡ οὗ 
ΟὨγ δ. 1805 ἴῃ 411 {π 686 ρΙδοθθ. ἘΕγίμογ, μ6 ϑιδυοηθα ΤΊπι οί δ Εἰ ρἤνθβιιδ, δηιὶ σανθ 
Βῖτὰ αἰγθούϊοηβ ἴογ [86 ρονθγῃμθηῖ οὗ {Π|| μα ἢ ὙΠ6Γ6 ; δπα ἂθ ἐξ ΤΊ μ8 ἐπ Ογοίο, 
Ἡ ΠΗ 8. ΘΟΙΏΙΉ 8810) [0 δοέ ἑῃ ογώρν ἰλ ἰλίηρε ἰλαξ τσετὰ ισαπέϊπρ', απᾶὰ ογαἀαΐη οἰάονε ἐπ 
ἐσεγῳ οἰΐψ. (Τιυ. ᾿. ὅ.) Ῥαίον ἀϊγθοῖθ δὶ ορίβι!α ἐο ἐλθ οἷδοί, δοαίίεγεα ἑλγοις λοιὲ 
Ῥροπέω,, Οαἰαίϊα, (ἀαρραδοεῖα, Απἴα, απὰ Βιλγπία. (] Ῥρῦ, 1.1,.2.) [Ια Ῥαι 8 Ερ᾽8ι]6 
ἴο ἴδ6 Οο]οδβῖδῃβ (1. 6. 23.) 6 σοργοβϑϑηίβ (6 (σοβροὶ 88 {π6ῃ δἰ γεδαῦ ργθδομθὰ ἐπ αἱ 
ἐλ τοογϊα, ἀπιὰ ἐο ουογῳ ογοπίμν ισλϊοὶ ἰδ μπάον' ἀεαῦθη. ᾿ΓῊΒ ΔΒ. ΠΟΑΡΙΥ ΓΠΙΓΓΥ ὙΘΑΥΒ 
αἰτοῦ {Π6 Δϑοθηβίοῃ τῇ Τούς ΟἸγιβῦ, οὐ δϑουϊ ὑπ γϑὰρ 62 οὗ ἴθ νυν γα. Ὑγ6 
Α͵8ο ἰθαγῃ ἔγοπιὶ δοοϊθϑι βίοι ᾿ἰβίοσυ {μαῖ, βοοῦ δῇ ἴπ6 δγβῦ ργοδοῃίηρ οὐ {}16 
(σοΒροῖ, σμυΓΟ 68 τ γα Θϑι Ὁ 586, πα ὈΙΒΒΟΡ8 86 {{]16, ἴῃ ΘνΟΓΥ ρῥϑτί οὗὨ 186 {πδη 
Κηοση ἡγοῦ] ; (86 παπιθβ οὗ πιδῃΥ οὗἨ τῆοπὶ ἃγο σοοοσάθα. Τοῦτα  Γα 480 ΟΒγ]8- 
(ἴδῃ τυ ογ8 5, ἸΏΔΏΥ ΟὗἨ ὙΠ086 ῬΟΥΚΒ ΔΙῸ 80}}} οχίδηϊ, ἵπ 8}} ραγίβ οὐ {1:6 που]ὰ, 88 αἵ 

δ 8366 ΡΡ. 137---189. δερτγὰ. 
5. “ρ τηον Παρ ἴο ΘΟΠΥΘΥ͂ ἴο Π8 δοΙη6 ποίΐοῃ οὗ ἔπ6 ὀχίοηϊ δηἃ ργοόρτοββ οὔ (τ δι βηἾΓν, ΟΥ 

ταῖδοῦ οὗ [16 σμαγαοῖοσ δηὰ ΠΑ ΠΠΥ ΟΥ̓ ΤΩΔΗΥ Θδεὶν ΟἸ τ δι δ η8, οὗ (Ποὶγ Ἰοαγπίπρ δα {πεῖν 
ἸαθοῦΣΒ, ἴο ποῖΐοα ἴ[ἢ6 πυαθοῦ οὗ ΟΠ γβιΐδη ἐσγίεγα νοὸ βου δ ἢ 1π [686 ἄρο8, δδαϊης 
δογοπηο᾿ οδίδίοχιιο σοπίδίη8 δἰσίψ- δὶς πτὶϊογθ ὑπ ΐη 16 ἤγδὲ ἴγοθ οοηθατίθδ, διὰ [᾿ς ἢγδι 
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Απεθοῖι, ϑιαγγηα, βαγάϊ8, ΕΔ ο881, ΑἸΠ6η8, Οονίπι, ΑἸἰδχαηήγια, Οανίδαρσα, Ἰίσπιο, 
δια ἴῃ δὰ}; δπὰ ψῆο αν ἰγοαάν ζιγη ϑῃθα τ1ι8 τ 1} β σι Κίηρ ὑσϑυλιοι 8 ἴο {118 
φοηυΐμ 6 Π 688 πὰ ΔΒ η ΟΥ̓ ΟΥ̓ ὑπ 6 ΟΠ τ δυϊλη δουρί Γεβ. 

Ιη οομϑιἀογηρ [86 ὑαϑυϊπιοηῖοβ ἀῦονα οἰϊοα ἔγοπι (δ 6 ἰϑύοτίδη 1,16, 10 ἰ5 σου 
οὗ Τοηλαγκ, ἐμαὺ δ Δοσουηῦ 18 Δ ὙΘΓΥ͂ ἱποοπιρίοίθ πατταϊϊνα οὔ [6 ργοραχαίίοπ οὗ 
ΟἸ ΓΙ ΒΟ ΔΏΠΥ ; 8 ὙΘΤῪ 8118} ρᾶτγῦ οὗ [0 ΟὨΪγΥ Ὀδὶπ ἘΠ ΠΟΡΗΣ ΤΣ ἰο {86 ἰδύοτγ οὗ 116 
ὕπνο ΔρΟΒβΕ]68, ΟΣ 6 ραγ οΪ ΑΥΪΥ οὐ Ῥοΐον, δὰ ἐῆ6 γϑπηδίπαον (Ὀγπεησ δρουΐ ἔτο 
ἐπἰτά8 οὐ [η6 Αοἴϑ οὗὨ [6 ΑΡο81165) Ὀεΐπρ οσοαριοα πεῖ ἢ {μ6 τοϊδίιοη οὐ ΒΔ} 8. οὐη- 
νου βίοη δπὰ ἀροϑβίο!ς ἸΔΟΌΓΟ : ---- ποὺ [0 πιοηϊίοη {μπαΐ, ἴῃ {Π|18 ΒΙΒΊΟΡΥ, ἰαγρα ροΥΓ ΟΠ 8 
ΟΥ̓͂ {{π|6 8.6. Ῥαβϑϑαὰ οὐοὺ ὙΠῸ 8. ὙΘΙῪ Β᾽ σῃῦ ποιίσα, 1, ἐβογείοτο, νδὺ τὸ γϑδὰ ἰμ 
{ἢ Αοἰἴϑ οὗ εἰς ΑΡοβί!ο5 Ὀ6 ἔγιιθ, πη ἢ τόσο ἴΠδη 15 οοηΐα᾽ποα ἴῃ {Πδῖ ΒΙΒΙΟΓΥ ταδὶ 
ὈῈ ἴσια δἷϑο. Ἧ76 δἴο, τπόυθονοῦ, ἰμἀονιοα ἔρον {{π6 Ἰη γ πηδτοη, πῃ ϊσῃ 10 ργοβοη(8 ἴὸ 
118 Γαδροοῦϊρ 86 βρτγειμὰ οὗἁὨ (6 (ὑο506], τρογο ἴο ποι ἀθηῦ ΟΥ' οσσαβίοῃ θὰ ἴο ΔΥ͂ 
ἀοβίμη ἴῃ (6 βίου δι ἴἤο τηδσ! Ὗ 6 απ ΘΓ οὐ της ΟΥ̓ [86 οοηνογίβ. ΤΉ υβ, 
Τὰ κα 18 το 8}}γ Β]ηδ σΟποουηησ βοὴ οὗἁ [Π6 ἀροβίϊοβ, 88 ψ)6}} 88 {6 πη ον οὗ 
οοηγογίβ ἰο {86 ΟὨ ΓΙ βιϊαη πᾶπὶθ δηὰ ἔμ" ἢ, δὶ ΡΒ ρρΙ, Οὐ αἰαῖία, ἀπ οὔ]ον ρἰαςοθ δπὰ 
ΘΟ ΓΙ6Β: ΠΟΥ ͵8 1 Π{κοὶγ 188} να ββου ὰ αν Κηονη ΔῊΥ τσ οὗ ὑπ6 ἈσαθΟΓ ἴῃ 
ΤΩΔΩΥ ὈΙδο68, Β8α ποῦ ἱποϊ ἀθηΐβ ὁσουγγ θᾶ, πίοι πλλὰδ ἦν ὨΘΟΘΒΘΑΡῪ ἴοΣ {86 ἰιϊδύον μη 
0 πιθινθίοι ὑπ 6}. 

Βββί46 {1|ὸ ᾿πυπιδίϊομβ οοπίδιπϑᾶ ἴῃ {Π6 Νὰ Τοϑίδπηοηῦ γοβρθοιηρ' 
16 Ῥτόρτοθθ οὗ ΟἸΥΙβυ Δ}, 118. γοη θυ] δηθὰ βροοαν ργοραραίζοη 
τγουρβοαυΐ {86 ποῦ] 18 δἰ θϑίθα Ὀγ {π|6 Ἰοϊηῦ οομβθηΐ οὗ ΘΟ; ΟΙΡΟΓΆΓΥ 
Ραρδῃ δηᾶ οὗ Ογιβύδη πο ΓΒ. 

Τλυ9, [μ6 Βἰδίονίδη ΤΆΟΙΤυΒ, βροακὶπσ οὗ εἶ6 ρογβθουτοπβ Ὀγ Νετο, α. ἡ. θὅ, 56 Υ8, 
ὑπαύ ἐλὶϑ ρεεέϊϊοπὲ δι ρον δίϊξίοπ (ϑο ᾿ς ἴΘγιβ ὕΠ6. ΟΠ ιν διὰ το] ΡΟ) Βργοδα [861 ποῖ 
ΟἾἾΪ {γουρὴ Φυάεα, Ὀὰΐ ἀνθ ἷπ {μ6 οἰΐγ οἵ Εοιηθ, δπᾶὰ {πᾶῦ 8 σαδέ πιιἐίμδ οὗ 
ΑἸ βυδη8 νγ88 β6]Ζβα δῃὰ ρυὺ ἴο ἀφδίῃῃ Ὁ. [6 διῆρογοῦ, Ηδργα ἴβθὴ 18 ἃ τηοϑὺ 1ῃ- 

δ'χ γϑδγΒ οὗἩ [86 ουτ ; δηὰ ἥν. μι Γ Ὀοίτνοθη [Πδὲ {ἰπιὸ δηὰ ἢἷ8 οὐ, υἱζ. ἃ. Ὁ. 8399. 
Φοζοπιθ ἱπίγοάποςαβ }ιΐ8 οαιαϊορυθ υν 10} {Π6 [Ὁ] ον ἱηρ; }π8ῖ ΤΟΙΠΟΠΕΊΓΘΠΟΟ : --- κεῖ (086, τ 0 
ΒΔΥ (6 σΠΌτγοΝ Πδ5 Ὠδ ΠῸ ΡΒ] ΟΒΟρΡἤΟΓΒ, ΟΣ οἰσοαᾳιθηΐ 8δηἋ Ἰοδγποά τηοη, οὔϑοτνο ὙὯῸ δηᾶ 
Ὑ] δῦ ΠΟΥ τοῦ ὙΠῸ ἰοπηάδα, 6880} |8ῃ6 ἃ, δηα δαἀογηδὰ ἰΐ : 16ἡ 1Π6Π| σ6486 ἴο Δοοίδο ΟἿΓ 
ΓΑ ἢ οΥὗἁ γαβι ο"Υ, αἰνὰ σοηΐοδβ ΓΒ ΟἿ πὶ βία κο.᾽ (ΦεΓ. ῬΙΟΙΪ. ἴῃ Τὶῦ. ἀς ὅ΄βδοσ, Εθοὶ.) ΟΥ̓ ἢ686 
ὙΥΓΙ ΘΓΒ ΒΘΥΟΓΑΙ, 88 «πειΐη, το φ5 118, ΟἸοτηοηΐ οὗ ΑἸοχαηάγια, Τογι ]δη, Οτίοη, Βαγάοβϑῃθβ, 
ΠῚρΡροΙΐτα8, ΕἸ ΒΕ Ὀΐιι8, τόσο νοϊαμπλϊποις σε οσβ. ΟἸ γί βιϊδη Ἡυγϊοσβ δθουηἀοὰ ραγιϊου ΑΥΪΥ 
αὐους [16 γοϑῦ 178. ΑἸεχαπάογ, οἰβπορ οὗ Φογυβδίθηι, ἰσαηἀοὰ ἃ ΠΙΟΓΑΓῪ ἰπ {Πδὶ οἰ, Α. Ὁ. 
212. ῬΔΙΏΡἢ 65, τΔ6 (τοπα οὗἨ Οτίροη, ἔοι δὰ ἃ ΠἰΓΑΙῪ δὶ σθβασοα, Α. ἢ. 294. Ρυ ]ὲς 
ἀοίδπορβ "γε τ 4180 8βοὺ ἔσῃ, ὈῪῚ ναγίουβ δἀνοοδῖοβ οὗ [86 τοὶ σίου, ἰῃ [ἢ σουγβο οὗ [86 Βτεῖ 
ἴἴγοθ σοηΐατίο8. ὙἩΙΠίη ὁπ6 δυπάγοάδ γοϑῦβ δ ΟἾΥΒι 8 δδοθηβίοῃ, Ουδάγαι8 δηά 
Ατιβεϊ 68, νοβο ποσί, Ἵχοορί δοπλθ δ ἐππώρο ΟΥ̓ 16 ἢγβῖ, ἅτὸ Ἰοβϑὺ ; δῃά δϑοῦϊ {ΘΠ 
γοδΔΥ5 δου νασὰβ, 9 π8τ1η ΜαΑτΥΤ, ν᾿ Π086 ἩΟΥΚΒ ΓΕπιαίη, ργοβοηιθὰ δρο]ορὶθβ ἴοσ [6 ΟἩ γί βιϊαπ 
το] σίου ἴο τ Βουίδη ΘΠΊΡΟΓΟΙ ; Ουδάγϑίςιβ δη Ατίβι! 68 ἴο Α ἀτίδη, πδιΐη ἴο Αητοπὶπυ 
Ῥίιι5, δηὰ ἃ βαοοπὰ ἴὸ Ματζοιβ Απίοηΐηθδ. Μοῖϊτο, ὈΓΠΟΡ οὗ ϑαγάϊβ, βπὰ Αρο! !παγίβ, 
ὈΙΒῃΟΡ οὗ Ηΐογαρο δ, δηὰ Μ|Πϑ68, τπθη οἵ στοδὶ τορπϊαιίίοη, ἀϊᾶ {Πὲ βδπὶο ἕο Μαγοῖιθ 
Απίοηίημ8, ΓΥΤΘΠΕΥ͂ γΘΆ 78 δἰ λοττταγὰβ (ΕπΒεῦ. Ηἰβῦ, 110. 'γ. 6. 26. ὅ66 δΔ|80 1,ϑΥΔ ΠΟΥ, νοὶ], 1]. 
Ρ. θ66θ.); διὰ ἴδῃ γοϑγβ δίϊου [ἢ}6, Αρο!]οπίαβ, τνῆο βυβογοα τηδγίγτγάομη πᾶσ 1Π|6 ΘΙ ΡΟΙΟΥ 
Οοπιοάμ8, οοτηροβοα δὴ ΔΡΟΪΟΘῪ [ῸΓ εἶδ αι ιἢ, τ ΠΟ ἢ πα τοδὰ ἴῃ 1ὴ6 ϑοπαΐθ, βηὰ τὰ ΐοῖ Μὰ 8 
δϑογγαγὰβ Ῥυ δ] δηοά., (Ἰγάποτ, τοὶ. ἱΐ, Ρ, 687.) Ἐουγίδοη Ὑοϑγβ αὐτοῦ ἴΠ6 δροίοϑμῃ οὗ 
Αροϊ]οπίυβ, Τογυ πη δαἀάἀγοεβοα [Π6 του, τ ἢἰς ἢ ΠΟῪ τοπηϑὶπδ πηάοῦ (πὶ Ὥδπηο, ἴο 1ἢ0 
ΠΟΥΟΓΠΟΙΒ ΟὗὁὨ Ῥχγονίπορϑ ἰη (Π6 ΠΟΙ8Π ΟἸΏΡΙΓ ; δῃ δθουΐ τ[ῃ6 βατηθ ἴἰπιο, ΝΜ πποὶ8 ἘῸΙΙΣ 
σοπιροβοᾶ 8 ἀοίοποο οἵ ἴῃς ΟἸτβιίδη σγο! σίοη, τ οἷ 15 8:}}} ἀχίδηϊ ; δηά βῃ ΣΟΥ δον τ 
Ἑςοποϊπδίοι οὗ {π|8 σοηἴΌΓΥ, οορίοιιβ ἀοίοοςβ οὗἩ ΟἸ ΓΙ βυϊΠ ΓΥ γογο ρα] ἰδῃο ἃ Υ Αγηοθίαβ 
δηὰ 1,Δοἰδηῖι8." ῬΑΪογ᾿ 5 Εὐ ΘΠ 08, γ0]. ᾿ἰ, ΡΡ. 281. 238. 

Σ ΤῊ ἱποϊάοηίβ ἀθονο δ] υδοὰ ἴὸ ἀγο, “16 πιυττηπτίηρ οὗἩ [6 Ογοοίδη σοηνοσῖβ : {Π6 
τοδὶ ἔγοπι ρουβοουίοη ; ΗΠ το Β ἀοδῖἢ ; ἴΠπο βοπάϊηρ; οἵὗἩ ΒΑΥΠΔθδ5 ἴο Δπιΐοος, δηἃ ΒΑΓ θα8 
σα] ησ Ῥδὰ] ἴο ἢἰ8 δϑβίβίδποο ; ΕΔ} σομηΐης [0 ἃ ρῖδεβ, δπᾶά ἥπάϊηρ τΠοΓο ἀϊβοῖ ΡΙο8 ; 186 
οἰδιηοῦγ οὗ 116 ον ; (ῃ6 σοπιρίδἰηὶ οὗὨ ΔΓ ΘΟΥΒ Ἰηςτογοϑίοα ἴῃ 186 διιρροτὲ οὐἩ τῇ ῬοραΪῈΓ 
τοὶ σἴοη ; 1816 ΓΘΆΒΟη δδαὶρηθα (0 ἱπάποθ Ῥαὰὺ] ἴο ρίνα βαιδίδοϊοη ἴὸ 16 ΟἸ τ βιίϊδη5. οἵ 
Δοτυβαϊοη. Ηδὰ ἰξ ποῖ ὈδΘῺ ἴοσ ὑΠπ686 Οσοδείοηβ, ἰδ 18 Ῥγορα Ὁ] 6 τπΠ8ὺ πῸ ποίΐοθ ὙΠ ϑίθνοΣ 
ψοῦϊὰ ἢανο Ὀσοη ἰδκοη οὗὨ ἴΠ6 πυπηθοῦ οἵ σομνοτγίβ, ἱπ βόνογαὶ οὐ [ἢ 6 ραδβαρθβ ἰπ νυ ίοῃ τμδὲ 
ποίΐοα ΠΟῪ δΡρϑασθ. ΑἹ] {π|8 ὑθη 48 ἴο τοπῖονο τῆς βιιβρίοϊοη οὔ ἃ ἀθδίζη τὼ οχαρβογαῖο οὐ 
«ἀοςίνρ." ῬΑΙΟΥΒ Εὐ! ἀσηςο8, γο]. ἱϊ, Ρ. 214. 
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φοπίρϑίδ υἷα ὑσοοῦ οὐὨἨ {86 νγοπά θυ} ργορασδίίοη οὐὁἨΘ ΟΠ ΓΙ βυ δη γ. [π ὑπὸ {ἰπι6 οἵ 
Νοτγο, βραρμδ ἢ ΤΔΟΙῸ ἰδδη ἐδ ΓΕ γοᾶγβ ἔγοπι 186 ἄγει μα] αἰ οη οὐὗἁἩ 86 ἀοεροὶ δὶ 
Φογυβαίθμι, ἔΠΟΓΘ ΔΒ ποῦ ὈὨΪΥ ἃ ΥΑΔΤ ΜΌΣΤΙΤΌΘΌΒ δ Βοιηθ, γῇ οπλτησοὰ (6 
ΟἸ εἰβίΐδη σοὶ ρίοη, Ὀὰὺ Αἴ80 ἃ ᾿ἴϑγρα πυτιῦον οὐὗὁἨ ΟἸ γι βίϊδηβ, γθὺ ΘΓΘ ἀγγαϊσηοα δηΐ 
οοπάἀοιπιηοᾶ το ἀδδίῃ [ὉΓ {86 φῬγοίοδβδίοη οὗ {πεῖν ἢ. Βαϊ πιοϑὶ βίγοιρ ἰ8 {Π|Ὸ 
ἰοδεϊπποηΥ οὗἁἩ (δῈ μεν νὰ ῬΩ͂ΝΥ ἴη δὶβ δρίβϑι}]6 (0 16 ΘΙΏΡΟΤΟΡ Τταιη, α.Ρ. 107, 
ἔργου ΒΊΟΝ 6 θα ἰμαῦ, ἀυτίηρ' Ἀ15 ργοσοηβυϊαῦθ ἰπ Ῥυπίυβ. ἀπὰ ΒΓ μγυΐα, {86 
Ομ τ δύδηϑ δϑουπάδα ἴῃ [ΠΟ56 ῬΓΟΥΊΠΟΘΒ ; ὑΠδ ἰπίοτιηδιίίομβ ῃδὰ Ὀδθη ἰοάροα ἀσαϊηϑῦ 
ΤΩΔΏΥ ΟἹ {818 δοοοιηῦ ; 8Βπα {δαὺ ἢθ6 δά πιδάθ αἰ" σοπὶ ᾿Πα ΠΥ, ουθη ὉΥ ἰοτγίυτγο, 
ἰηΐο 86 Ὡδίυτα οὗ ἰμ6 σΒατρα δραίηϑὶ ἴπ6πι, Ὀαΐ οουἹὰ ποῦ ἀἰβοουοῦ ΔΗΥ ογμα οὗ 
ἩΒΙΟὮ ΠΟΥ πΟΓῸ ροῦν, Ὀδβ᾽ 65 (δὶ Ἦδ ἴθστ}8) απ ουὶΐ απα οχοεδεῖθθ δι ρον δίϊ{ϊι. ἢ. 
Ἠδ δάάβ, (δι δα ἐπουσῆδ ἴ6 ΠΟΟΘΒΘΑΤΥ, οἡ {118 οσοαϑίοη, ὕο σοηκαΐϊε [Π6 ΘΠΊΡΘΓΟΥ͂, 
"ὁ φορφοίαϊἧ οὐ ασοοιπὶ ΟΥ̓ ἰδὲ ΘᾺΒΑΤ ΝΌΜΒΒΒ ΟἿ Ῥεγδοπδ, ιολὸ οὐδ ἵἴη αἰ εν ὦ 
δι) ογίπρ : 70᾽ πιαπν, ο αἷϊ αρο5 απα ΟΥ̓ ἐυογῃ ταπὰ, οΓ δοιὰ δοχεκ, αγὸ αἌσσμδεα απὸ ιυἱὶῖ 
δὲ ποσμδεά ; ποῦ ὧπϑ ἰλδ σοπίαρίοπ ΟΥΓ ἐλὶδ διιρον εἰ οη δεϊζοα οἰξίο5 οπῖψ, διμ ἐλ6 ἴ6526} 
ἐσισηδ αἶδο, απ ἰλ6 ὑρεη σοιπίσῳ." Απὰ Πα δισῦΒ Ὁ ἸπΕπιαί 68 ὑπαὶ ἐλθ ἐυπιρίοα λαὰ δοόπ 
αἰπιοοί ἀοδεγίοα, ἰλο ξασγοα δοϊοηπδ8 αἰφοοπίϊπιιοα, απὰὶ ἰλαΐ ἰλο οἱοίϊπια λαά πιεῖ ιοἱἰὰ 
δυΐ ζειο Ῥαγολαδεγβ Τῆυδ πιϊρλέϊΐῳ στειο τλε τοογὰ οΥΓἹ Οἷα απὰ ργευαϊϊοα ἴῃ ἃ Ῥγτο- 
Υἱηοθ ΤᾺΣ αἰδίδηῦ ἔζουλ Ψυ:58, τὶ Βη δόυεπίν ὙΘΆΓΒ νον 1058 ἤγϑὺ ρτγοϊται] ραιίοῃ. 

Τα ΟΗΕΙΒΤΙΑΝ ΕΑΤΉΗΒΕΒ αδἰἰοβί [86 βδπη6 τὰ ρὶ ἃ δπα δχίθμδινα ρῃγο- 
σταβ8 οὗ {π6 (ἀοβροὶ. 

ΟἸΈΜεκτ, (6 []]οἿ-ἰΔοῦτον οὗὨ Ῥδὺ} (ἘΒἘ}]. ἵν. 8.), ἰοβι 8 {πῶ {Π18 δροβίϊα 
Ῥτοδοροα “ δοίλ ἵη ἰδλδ δαδὲ ἀπά τορεί, ἑαισὶέ ἰλθ “ποτ ΟΒτ γἰσλίοονδηθδε, απὰ 
ἐγαυοϊϊοα ἰο ἰδ6 εἱπιοδέ ρατίδ 0 ἐλδ ιρϑει." ΟὌΒΤΙΝ ΜΑΈΤΥΒ, σἱϊο ἤουτγβῃθα ἴῃ {86 
Βοοοπα οοπίυτΥ, (Α. ἢ. 140, δρουὺ {πἰ ΓΥ γ6ΔΓΒ ΔῸΣ {86 ἀδίε οὗ Ε] πη ν᾿ Ἰο ἐ6γ), βαγα, 
1δαὺ ἴῃ ἷβ ἄπμθ “ ἐλθγο ιρα8 ͵Ὸ ῬΑΒΤ Οὗ πιαπλϊπα, τολοίλεν Βαγϑαγίαπδ οὐ Οἰγϑϑῆς, 
ἀπιοη 9 ἰυλοπὶ Ῥγαψεῦβ απή ἰλαπλερίυϊπρδ ἀγὸ ποί ἀετοί ἢΡ ἰο ἰλο ΟὙδαίων' οΥ ἰδὲ 
τροτι, ἐλγουρὴ ἐλ παπιὸ Οὗ (λ6 ογμοϊπεά «6διι5. 8 ἴπενζεῦβ, ὙΒ8Ὸ ἰδίου ἴῃ [Π6 88πι6 
ΘΟὨ ΤΥ (Α.». 170) νγδ8 ὈΙΒΠΟΡ Οὗ 1 γοηβ ἴῃ δαΐ, ϑέθΌγοΒ τι8 {αὶ ἐλ6 Οοερεῖ τταϑ 

οασλοα ΤΕ ΒΟΟΘΗΟΤ ΤῊΣ ὙΉΟΣΕ ὝΟΒΙ, (0 ἐδε ἐχίγοπιθ ματγίδ ΟΥ̓ λ6 οατίλ, ὧν ἐλθ 
αροδίϊοα απᾶ ἰλεῖὶν αἰποὶρῖεα ὁ: διὰ παῖ, ἴῃ 18 {π|6, {Π6}6 τ τα οὐπγολοα 7ομπαρα ἐπ 

ψ, ϑραὶπ, Οαμ!, απα ἴπ ἐδε Ἐπεί, Ἐρυρί, απὰ 1, ἰδγα." Αἴον ΗΓ γοδνϑ 
(α.ν». 190) ΤΒΕΤΌΙΙΙΑΝ, δοοίθοῦ Ομγιϑιϊδη ΔἸ Π6Ρ, Δρρθδ]8 ἴο [η6 ΕοὨγδη σονυόγΠουα, 
ΒΆΥΪΏσ, --- “Ἴα πότ Ὀαυΐ οὗ γεβίογαδγ, ἃπὰ νῷ πᾶνε ἤἸ]οὰ γοῦν οἰἰ 685, ἰδ αη 8, 
ἴονγη8, Δη ὦ ὈυΣρΡὮΒ ; (δ6 σἈπρΡ, ὑΠ6 δΒοηβδῖθ, πᾶ [06 ΤΌΓΏΠΙ ;-ΟΥΘΓΥ Β6Χ, ἔσο, ΓΒΠΚ, δηιὶ 
δοπαϊἴοη 8.6 σον ἴο ΟἸγ δ 1817. 6 ΤΉΪΓΟΥ γὙΘΆΓΒ ΓΑΤΊΠΟΥ ἀότη, ΟΠΙΘῈΝ (Α. Ὁ. 
220) ταργοϑοηὶβ ΟἿ β. ΔῊ Υ 88 ΠΟῪ ὑγἰππιρῃαηῖ. “ΒΥ ἴΠ6 ρχοοᾶ ρτγονϊάθποθ οὗ 
οὐ," 8678 δ, “ 16 ΟἸτἰβιίΐδη γα] ρίοπ Ἀ88 80 ἤουτβμοα δηὰ ᾿πογθαβϑι, σοη ὨΆ}}, 
ἀπαῦ ἴδ 18 ποὺ Ῥγθδομβοὰ ἤθοῖγ, δηὰ πὶῖμοιυνὶ τηο]οϑέδιοη, Δ βου ρ ὑΠογῸ σογο ἃ 
ἐποιυβαηᾶ οὈδϑίδοϊθβ ἰο {Π|6 βργθϑαϊηρ οὗ {Π6 ἀοοίγ! 68 οὗὨ 6888 ἴῃ 186 σοῦ] 7 Αὐυυς 
οἰσθ γοδυβ δου (8, Α.Ὁ. 806, ΟἸ Γι γ, ἀπάρν Οοηβίδητηο, Ὀθοδηλθ {86 
Μς ἈΚ ΡΤ τμὴ Το σοι οὗ [6 Εοιηδη οπιρίγα.ὅ 

ΤῊΘ Ολῥατγαοίον 0 ἐδε Αγό ἴὰ Ὑ Ὠϊοῖ {τπ6 ΟὨγβδηῃ (ἈΠ τγᾶθ γβι 
Ρτοράσαίρα 180 ἀθιμδηα 8 8 αἰ ϑἰἱποῦ ΘοΟμβι Δοσαίοη. 

Τι νὰβ ποὺ ἃ Ὀβγθδγουβ δηὰ ὑποῖν} 464 ματιά, Ὀυὺ τγ88 ΤΟΙ ΚΑΌΪῈ ΤῸ ἰῆοθα 1π|- 
του θη Β ὈΥ ἩΙΟὮ (86 Βυπιδη ἔβου] 68 ὑγογα βίΓθηρίΠπθηθα, 1η πιοβῖ σοι πη γῖ68 
ον ίεῖμο 48 ΑἸ ἔιιδοὰ {ΓΊΠΟΥ ἈΠ ΠΊΟΓΘ ἘΠΙΎΘΓΒΑΙΥ ὑπ 8η Ὁ δὰ ὈΘΘΠ αὖ ΔΩΥ͂ [ὈΓΠΊΟΓ 
{{ὴ6 ; [Π6ΓΘ ΠΘΥΘΡ ὙΓΒΒ ἃ ἸΏΟΓΘ ἰΘΑΓΠο, ΤΠΟΓΘ ΡὨΠΟΒΟΡἨἶοΔ], ΟΥ̓ ἸΏΟΓῈ6 αἰδοογιηρ ἀσο, 
{Πδλὴ {π8ῖ πη ψ] σῇ ἴἢ6 ΟΕ τ βιίδη σοὶ ρου τγ88 ργοροβοα ἴο πηδηκὶπὰ : δηὰ ψ Ὦθη, ἔγοηι 
[6 Ῥγοίουμα ρμαδοθ μοι {π6 που] δπ]ογοὰ Ὁπάονῦ 86 Βομδη ρονογηιμθηῖ, ἃη 

1 δοο το ἰοδιπηοηΐο8 οὗἩἨ Τδοϊτπ8 δηᾶ ῬΙΪΩΥ δὲ Ἰοπρίῃ, ρΡ. 175---180. σεργὰ, 
3 ΟἸοπιοηι, Εγἰβι. ἱ. δὰ Οογίπιῃ. 8 ὅ. ᾿ς 8 δαδίίη, ὮὨΪ4]. σατὰ Ἴτγμῆοπο, Ρ. 848. 
4 Ἰγοηθῖιβ, Δάν. Ηδσοβ, ἰδ. 1 ο. 3. 8. Τά. ας. 4. 
4 Αρο!. ο. 87. ἼΤῃ ΟοἸβ. 110. 1. 
8. ΕῸΥ 4 []} νἱοῦν οὔ [06 ππίνεγβαὶ δηὰ γὰρ ἃ ργοραραιίοη οὗ ΟΠ σ δυϊϑηΐν, τ ἢ [ἢ 6 σαυίοιϑ 

ἐοϑυϊποηΐο8 οἵ ΟΠ τδιίδη, δη ἃ οβροςῖδ!}γ οὗ Ρασϑη διυίπογα, δοοὸ Μ. Ν ογποιῖ᾿ οἰαθογαῖς “να 
ἧς ἴὰ Νένιέ ἂς 16 ΠοΙ σίοη ΟΠγύτίο πο, ἰοπηοϑ νἱἱ, ἰχ. χ, 8.06 αἷδο Ὦγ. Βοηδοπῃ ΕἸ ἰσι 
οἵ τῃς Ῥτγοραγαιϊίοι οἵ ΟἸὨγιβι ηγ, 



804 Ρνορλεοῖοβ ἕῃ ἐδε ϑογίρέμγεβ, 

ΘΑΒΥ ΘΟμλπ ΠΠἸοαἰΐου ϑυ  δἰβιοα Ὀοίπθοι 8}} δουπίσιο8, 80. {Π|ὲ σῖβο πηθῃ σου] ποί 
ΟΩΪΥ ἤυᾶρα οὗ βυοῖ Ἔχ γδογαϊμασυ ουθηΐβ 88 δὰ μι ρρθηθα, Ὀαὶ οοι]α αἴδοὸ ἔλθου 
πηραγῦ 0 ΟὯ6 ποθ᾽ ἐμ 6 Βοη Ὁ θη 8 Θομσογηΐηρ ἔθοα. Νον, ἴῃ ΒΌΘΒ δῇ δ] ]ῦ- 
δηθὰ 806 88 {8 τγ88, 17 {86 γαοίς ἀπὰ ἀοοίχϊηθ8 Ῥγθδοβοα ὈΥῪ {16 δροβίϊθβ δὰ Ὀθϑῃ 
ἴλ]86, (Ὦ6Υ πουϊὰ ἱπβίδη!γ αν θη ἀἰβοθγπθα ἰὸ ὈΘ 80; βῃά {116 Θοηδαιϊαίίοη οὗ 
{μοὶ που Ἱὰ μᾶνα αυο ΚΙ ραβεθα ἔγοπὶ ΟΠ6 ΘΟΙΏΪΤΥ ὕο δηοίμον, [0 {86 αὐϊοσ οοπη- 
Γαβίοη ΟΥὮἁ [π6 ραγβοῦϑ 80 ἱπι Θηιἰοανοιγοὰ ἴο ργοραραία ὑἢ6 Ὀδ] 1 οἴ οὔ (δο. ΤΠ6 
ΒΟΠΟΓΆΪΥ οὗ ἴῃ6 γϑῦ σοηνογίβ, 1 18 {Γ|6, 6.6 πῖθὴ ἴῃ {86 τη] α]6 Δηὰ ἴονοῦ βίβ ]οη 8 
οὔ π|8 ; Ὀυΐ ὄνϑῃ 1Π686, ἴῃ δὴ σὰ οὗ βυο Κπονίθασθ δηα ἰηΐθγοοῦγβθθ, 6 Γ6 δβιΗ- 
ΟἸΘΏΌΥ βοοιγοα ἀρσαίηβί [156 ργο οΒ' ΟἢΒ ΟΥὗὨ δὴν Κιπὰ, [ηάἀρρ6α, Βιρροδίηρ Ἔνθ ἐμαξ 
{ΠΕΡ τ πᾶ8 νόγα Ὀὰϊ ᾿ρογίδοι γ ἱπιθυοὰ πῖῖἢ Κπον]θᾶρα, ὑπ6ὶν δυδοιτηθηΐ ἴο ὑποὶν 
ἢγϑὺ γοϊρίουθ ποίζοπβ ψοι]ὰ Ὀ6 βίσοηῃρ 'π Ῥγορογίΐοη ἴο {86 ῖν ̓ρῇογᾶποθ, δῃηα ΠῸ ἃΓ- 
Βαμοηὶ πουἹὰ Ὀ6 βυβηοϊοηῦ ἴο ἰπἀ ὕὔσθα Ῥθυβοῃ8 οἵ {[ι18 σμαγδοίθν δηα σι κ [0 Ομ ρ6 
ὑπο ῖν ρυ ΠΟΙ Ρ [68 θα ον] ἀθηῦ πιῖγοϊεβ, ὙΒογαίυσα, [μ18 9158 οὐἨ ρϑῦβοῃβ Ὀείηρ οοῃ- 
νογίθα ἴῃ 0} ὨυΠΙΌΟΥΒ, δΔηα 80 ΘΆΓΙΥ, 18 8ῃ ΔΌΒΟΙ αἰ 6 (ΘΠ ΟΠδίγδοη {μαῦ τηΔΠΥ δηὰ 
στοδῦ ταΐγβο 8 ΓΘ ΘΥΘΡῪ ἩΠΘΓα ὙΤΟΌρΡὮΐ ὈΥ (86 ἢγδί ργθασῆονΒ οὗ [86 (ἀοβρεὶ. Βαΐ 
ἴπ6 γβι σοηγοσίβ ἴο ΟἿ Ι ΒΟ ΔΗ πογὸ ηοῦ οοημβησδα (0 [86 πιἀα]6 δηὰ Ἰον 6" ΓῺ ΚΘ 
ΟΥ̓ ; ουϑὴ ἴῃ {86 ΘΓ] 680 ἀρο, τὸ πὰ διηοηρ ἔπ θην τηθὴ οὗὨ ΟΠγδοίοσ, Γδηκ, Ἰθαγπίησ, 
δηὰ λυ ἀρτηθηῦ, ἡγΒ088 ΟΠΪ668 Δα βἰδίϊοηϑ γθηἀογθα {πθπὶ ΘΟ ΒρΙ σαΟ.Β ; ΘΟῸ ΓΟ ΓΒ, βία θ8- 
τη6η, ΟἰἸ6Υ ᾿Υυἱοϑίϑ πὰ ΧΌ]ΟΓΒ, ρον ΓΏΟΥΒ οὗ οἱ[168, ῬΓΟΘΟΏ801]8, ΘΟΠθ8.158, αη ἃ μοαίμθη 
ῬἈΠΟΒΟΡΒΘΙΒ ἢ πιϑηγ οὗ Ὑβοῖὰ ττοίβ ἰθδτηθα ἀπ δΔὉ]6 βροϊορίθϑ ἔον ἴῃ ΟἸ γι βιίδῃ 
ἔα τ, τ Βίοἷ. ἀΡ 80}}} οχίδηϊ. 1ΪΙ͂ῃ Ῥγοοθββ οὗ {π|6, 1Ὁ τγᾶὰϑ Ὡοὶ ἃ δίπρίθ ἀϊδιϊπριυϊδπρα 
ῬΟΥβΟΏ, ἴῃ {818 οἰἔγ, οὐ ἴῃ ὑπαῦ Ὡδίίοη, τ ]ο οὐογϑα (Π6 (ἀοϑρεὶ ; Ὀαὺ ναβῦ πιυ 168 
ΟΥ̓ (Π6 ποῦ]6, τῇ6 Ἰοασπθα, {ἢ 6 τῖϑθ, δπὰ {μ6 πρὶ γ. 848 γ06}} 88 οὔβουϑ, ἴπ ΘΥ̓ΘΓῪ 
οουπῃίγυ ((Βουρἢ {ΠοΥ σου] μάνα μ0 ἐαπιρίδιϊοπ οσ ἱπαἀπισεπιθηῦ Ἡπαύθνον ἴο ΤΌΥβα 6 
16 τα] σἸοη8 ἴῃ νὰ πον μαὰ θδοη δἀποιίθα), νου] παν δα γασοᾶ ΟἸἰβι πα ἐγ, 
Δη 4 ψΟΥΒΙρροα “96808 ΟἸὨγϑὺ 88 (σοά, σοηδίγαϊ θα ὈΥ [6 ἐγγθβιϑι Ὁ ]6 ἕοσοθ οὗ γα ἢ 
ἴῃ [16 ονϊἄθῃμοϑβ οὗ {86 ἀοβρεὶϊ. 

Α αἰτουτηδίδηοσ ὑπαΐ 6448 νγοῖσιιὺ ἴο {πα ργϑοοάϊηρ' (λοίβ, ἀπὰ ψ 1 0ἢ 
ἐπογοίογο ἀθβαῦνθϑ ραγ ΟῚ δἰὐθηίίον, 18, {παΐ {Π6 δ γογεδείοι 9 Οιγίδ- 
ἰαηῖέψ τοα8 ξοϊϊοισοά ὃψ πο τοογἰαΐν αἀυαπέασε (παῖ Θου 4 ̓ πάπ66 τηθη ἴο 
ΤΟΒΟΌΏΟΒ {Π6}} παῦνα τ] ]ρΊΟΠ8 8Πα ΘΙΔΌΓΔΘΘ ἃ ἔογιῃ οὐ ΟΣΒΏΙΡ 80 αἰ - 
ἔοχγϑηΐ το ΘΥΘΥῪ {πἰηρ ὑπαὶ τγ88 [ΠΏ 6 ῥγδοίβοα, 

Οὐ [86 σοπίγαγυ, ἰμοβα ἘῸ Τοπουπορα Ποαβοηΐστη ποῦ ΟὨΪγ ἀθηϊοά {ΠΟ πΊβο γ685 
ΤΊΔΩΥ ρΤΑἰβοδίῖοιΒ ἴπ Ἡ]ιΐο ὉΠ ἷν τοϑρθοίϊνα το] ὶρίοηβ ᾿αὰ ογτλ ΣΙ ἱπά]ρϑα {μ θη, 
Ὀυΐ ]δὸ νου ηιαγν βι ]οοἰδαὰ {Ποηηβοῖνοβ (0 8 σἱριὰ απ βεσογα σοιγβο οὗ ᾿ἴ8, τ ΕἸ Υ 
ἀἰδογοηῦ του (πα ἴο νυ οἢ (Β6γ μα θθθη δοδυδβίοτηβα, δπα ἴο (π6 ἐοτίδιἑατα οὗἁὨ ἴ8 
ΙΑνΟῸΓ οΟΥὗἨ {πον ΓᾺ1111168 δηὰ ΤΠ ἼΘπα 8, 88 Μ6}} 88 Ὄχροβϑὰ ὑμθῃιβοῖνοθ ἴο {ἰἸ 1088 οὗ 
ΒοποῦΓ, ἤδμθ, δηὰ γί, γα, Ἔνθα ἰο {16 πιοβὺ δχογιοϊδίϊηρ απὰ ἴοσυῖ 6 βυβεν- 
ἴηρ8. Βγ (6 πιηρἰδέγαϊθϑ [86 } Ὑ6ΣῈ βι )] οί ὑο ἤδανγ ἤμθϑ, ὑπο ῖνγ ῬΥΟΡΟΥΥ͂ νγ88 
οομπβϑοαίθα, δὰ ἐὸν ὙΘΓΘ τη8Ὧ6 10 ΒΡ ἃ νυν οὗἁὨ ἱρποηλίπίουβ Ὀιι ΒΒ ΠΟ ἢ 8, 
ἢ}, [0 βαποσουϑ πηϊπ 3, ΔΓΘ ποτα ρστγίθνουβ (δὴ ἀοαίι 1186}. ΤΠΟΥ ἡ ΘΓ ἱππρυῖ- 
ΒοηΘα δηᾶὰ ρῥγοβοσι θα; {Π6} ψογα Ὀαπίβηθα ; [Ώ6Υ “6Γ6 σοηάοιηηθα ἴο πο Κ ἴῃ 
(16 πιΐποβ; ΤΠ6Υ ψ γα ἰβγοση ἴο Ὅ6 ἀδσνουγοὰ ὮγΥ νὰ Ὀοαβίβ, οὐ τηδᾶάβθ ἰὸ ἔρθιι 
αἰ} πολ ἴῃ 186 {ποαῖγοϑ Ὁ. 6 αἰ νουβίοη οὗἨ ὑπθ Ῥθορ]α:; {μ0Ὺ τοτ ρΡυΐ ἰο 
116 ἰογί ΓΘ 9 ΠΟΥ 6 γ6 μἰδοοὰ ἴῃ γοὰ- ποῦ ἴσο ομαῖγΒ ; [ΠΘΥ ποτὰ ογιοὶθοά, ᾿τηραϊοά, 
Ὀαυτπῖ αἰΐγο ; --- ἰῇ Βῃογῶ, 6 τον βυ )θοιοα (ο 4}1 (86 ἰοττηθηΐβ ἡ ἰοῖ ΟΥΆΘΙΟΥ ἀπά 
ὈΑΥ ΑΓ γ, τοθηθα διὰ ἰμῆδηιθὰ ὈΥ τόνοησα, οουϊὰ ᾿ηνθηῖ ; -- ΤΟΥ πιθηίβ, [ἢ68 ὈδΓΘ 
τηθηξοη οὗἁἨ ψ ἢ ῖ ἢ ὀχοὶΐοθβ ΒΟΡγοΣ ἴῃ {86 ᾿ναπλδῃ τη 1.2 Νον, 885 411 [Π656 {μϊη 8 8ΓΘ 
πιοβὲ τορυρηδηῦ ἴο Ππιδὴ πδίωγο, ἰὉ {0]10ΐγ8 ὕπαῦ δία τγα8 {Π6 σαυ86 οὗ ἰποπὶ 
σου Ὀ6 τϑορινϑα ψἱ}} (λ6 υἱμχοβὶ τοϊαοίδησα δηὰ αἰ ἤοα γ. Νοριίηρ, ὉΠ γοίογο, 

1 Ατποδίαυβ, Πο Πουτίβῃοὰ ἴῃ 1Π6 ἔοστηοῦ μαζὶ οὗ 1πΠ6 {Ππ|τὰ σοητΌΓΥ, ἀτρίηρ [ἢ {τ{π|πὶ- 
Ῥἤηδηῖ οἰσθοΥ οὗἉἨ τΠτὸ ΟΠ τἰδιίδη ΓΑ ἢ. Βα γ 8, “ ΠΟ ψου]ὰ ποῖ Ὀ6] ον 10, ΏΘῺ ἢ 6 8068 ἰῃ ΠΟΥ 
δΒιιοῦῦ ἃ ΕἸ πη6 ἰδ ἢδΔ8 σοῃημπογοα 80 στοδῖ 8 ραγὺ οὗἉ [Π νοῦ; ΠΏ 6 τηθη οὗὨ 50 ρψιοαὶ αὐάτγ- 
βίδπαΐηρ, ογαίογβ, σγαπιπιατίαπδ, τἠοίογίοίαπδ, ἰαισνοῦϑ, μἧψειοίαπϑ, ἀπά Ρλιϊοδορῆοτ5, ἢδνδ 
τοποιποθὰ ὉΠ6ΙΓ (ΌΥΠΊΟΥ δοη ἰπ]θηῖ5, ἀπ ἴδνο οὐ γασθαὰ τ86 ἀοοίχίηοι οὗ 86 Οο5ρ6ὶ ὃ" 
Αἀν. Οοπῖο5, 1100. ἢἴ.. Ρ. 91. 

5. δ'66 δὴ Χαμ ἑπαῖοη οὗ ἴπὸ αἰ Πα 168 αἰἰοη ἄδην οἡ [ἢ0 τδὲ ργορϑρχαϊίου οὗ ΟἸ ΓΙ ΒΟ α ΠῚ 
ἰὼ 6 ΑΡρϑμπάϊχ, Νο. Υ', ἐπ) γὰ, 



4 ΚΟΥ 4} ἐποὶν Πιϑρίγαξίοῃ. 806 

αὶ ον ἄοποο --ο ἴνὰ πιοϑὶ ὀοηνοησ πα γοβίβι [684 ---- ΘΟ ἃ πηιῖκο πιοῃ, ἰπ βιιο ἢ οἷγο 
οὐτηϑίδηοοθ, ποκπον]οᾶσο {Ππ6 γαῖ οὐ {Ππ (ἀοβροὶ ἰδίου, δηὰ σοοοῖνα ἃ το  ρίοη 
ἴουμάδα πῃ ογϑοη, ποῖ ραηρσοὰ {πθην ᾿μΐο 806} σογίαϊη ἀπ τουτὶ Ὁ]6. ὨϑἰΟγ  ἈΠ68. 
Τρα Ὀϊοοὰ οὗ 6 πηδγιυγβ όσα {{π᾿ βοϑὰ οὗἩ [μ6 οἰ υγο ἢ : (οἷν ΘΟΠΘΙΔΠΟΥ ὉΠ6ΘΥ 
{πῸ6 τοτίαταβ ἰο πο ΠΟΥ ΓΟ Θχροβοὰ δχοϊίδα {ῃ6 αἰϊθηιίοη οὐἁ την ἀ58{}Π- 
δυϊϑηοὰ ΡὨΙ]οβορ θυ, ἀηὰ πιδθ Βϑιη ἰπαυϊβιεἶνα ἱπῖο {86 παίατα οὐ ἐμαὺ το] ρίοῃ 
ὙΔΙΟἢ σου ὰ ὁπάπθ ἐπ τηϊηαὶ ιν 18} 80 τη οἷ βίγθησίῃ, πὰ ονόγοοῖοο ἴΠ6 [08Γ ΟΥ̓ ἀδαίϊι, 
ΠΑΥ͂, αν θῇ ταῖδὸ ΔῊ δαγποϑὺ ἀθβῖγα οὗ ἱϊ, (μουρὶι 10 Δρρβαγθὰ ἴῃ 4]} 115 ἰθύτοσβ. ΤΆΪ8, 
[ΠΥ Ἰουπά, μὰ ποῦ Ὀδοη οἴοοϊοα ὈΥ 411 (1:6 ἀοείγη68 οὗἩ {Πο86 ῬὮΣ]ΟΒΟΡ ΓΒ, τ 890 
τυτὶτἰπσδ ἴπΠ6γ μλὰ σαγ ΠΥ αἰμα!οα, δηὰ σοὸ πδὰ Ὀδοη ἸΔουγίης αὐ (818 στοδὺ ροϊηΐ, 
ΓΏΟ 5'σμὺ οἵ [8686 ἀγϊηρ δπὰ ἰογπηθη θα τΔΥΙΥΤΒ οησασοα {Πθῖὴ ἴο βοαγοὶ ἰηΐο (86 
.ἸΘΌΟΥΥ δπὰ ἀοοίτγμθ8 οὗ μἶπὶ ἴον σσβοπα {Π6Υ ΠιΔ4 ϑυὔοτεα. ὙὍΤμο ποτα {π6ν ᾿πνοβίῖ- 
ραϊοᾷ, 186 πιογο 1Π6Ὶ Ὅγοσα οοηνὶ ποθ ; Ἀη0}} (ποῖγ σοην οἰΐοη ΟΥ͵ΘῪ 80 δβίγοην, ὑμαϊ 
16 γ 16 ηβοἶνοβ δι σασοὰ {Π6 88η16 ὑγατἢ8, δὶ ΕἸΠῈ Υ δοῦν [πὰ ἀονῃ {πον ᾿ἴνοβ, 
ΟΥ̓ ΤΘΓΘ ΔΙ ΔΥ3 1 ΓΘ Π688 80 ἴ0 40, γα ον {δη ἀσραγὶ ἔγοπι {Π6 [810 δα Βορα οὗ 
{86 οβροὶ. Τὸ δάορι [86 ἀφδοϊατγαίίου οἵ οἵα σΐιοβα μαϊγοὰ οὗ ΟἸγ δ Δ} π1}} δοαυὶς 
λυῖπι ΟΥ̓ Ἰη θη τ οη δ] Οχασρογαίοη οἡ {88 ροΪηὐ :-ττῖθ 8116 {Παῦ στοαὶ Ὀοαγ" ((μ6 Βομιδη 
ΘΙ ρἾΓ6) “ νψ͵8 ἰηνϑ θὰ ὈΥ Οραπ νἱοΐθηοθ Οὐ ὑπάδγπιὶπθα ὈΥ ἴον ἄθολυ, ἃ ρέει γο απ 
λιωπδίς γεἰϊϊσίοπ σΘΆΟΙΥ ἰπβιημπὐδα 1861 Ἰηΐο {16 τη 8 ΟΥὗὨ πιθῃ ; ζυον ᾧρ ἰπ β᾽ 6 ποθ 
δηἃ ΟὈΒΟΌΓΙΥ ; αἀογίνοα ὩΘῪ τἱσοιν ἔγοπιλ ορροβί(οη ; δηὰ πα} ]γ ογοοίθα {δα 
(ὐἰ ρα ὈΔΠΠΘΥ οὗ 16 ΟΓΌ88 οἡ {86 γα} 8 οὐ {Π|ὸ σαρί οἱ. ΝΟΥ νγχαϑ ὑπ6 ᾿ῃΠθο πο 6 
οἵ ΟἸιτιβϑυδην σοηβηρά ἴο [Π6 μογῖοά οὐ ἰο {86 11π}}18 οὗἁἨ 86 Ἰλοιηλη διρῖὶγθ. ΑἿΣ 
8 τονοϊυἴίοη οὗ ἐμ᾽γίθθη οὐ ΤΟυγίθοθη σθηΐαγοβ, ὑΠπαῦ το ἰσίοη 18. 51}}} ργοίδϑβοα ὈγῪ (ἢ 6 
παίϊοῃ8 οὗὁἨ Εγορο, μ6 πχοϑὶ ἀϊδιλη συ δῃθα ρογίϊοη οὗ μηδ Κιπὰ ἴῃ δγίβ δηὰ ἰθᾶσῃ- 
ἴπρ', 88 Ὅ76}1 89 ἴῃ δύῃ8. Βγ ἴΠ6 ᾿πἀυβίγυ ἀπ Ζοα] οὗἁἩ {86 Εατορθδηϑ, Ὁ 1.88 Ὀσση 
ΜΙ ον αἰ υβοὰ ἴο (Π6 πιοϑὲ ἀἰϑίδηῦ βῆογεθ οὗ Αϑί δπὰ Αἰγίοδβ ἢ δῃὰ ὈΥ πιθϑηβ οὗ 
1Πποῖν σο]ομἶθ8 δ48 θθθῃ ἤσγιἶγ δία 8,6 ἔγομλ Οδηδάδ 0 ΟὨ1]1, ἰπ ἃ που ἃ ἀηκηόση 
ἴο [6 δηοϊ θη 8.5 

ΤῊ βυοοθβδ οὗ τπ6 (οϑρεῖ, ᾿πάἀδροηάομίϊυ οὗ 118 θδηρ ἃ ]ιῥογα] δηᾶ 
τηοϑὺ βίσπαὶ [Ὁ] 6]πηοπὶ οὗἩ ργόρῆθου, δῇἴοσαβ ἃ τηοβὶ βίγικίηρ ῥγοοῦ οὗ 19 
ἀγα ἢ ἀπά αἀἰνῖπα οὔσῃ, ὙΠΘ νγ6 ΘΟΏΒΙΔ6Γ {Π6 ὙΥ ΘΑ ΚΠ 688 Πα Π]ΘΘΏΠΘΒΒ 
οὔ τμ6 ᾿πβίγυμηθηίβ ὑμαῇῷ 6 Γ6 ΘΠ ρ]οΥ οα ἴῃ {Π18 στοαῦ πόουκ. “Παβααίο 
ΟΥ̓ 411 Βυπηδη φαἀναπίασοϑ, ρσγοίθοίθα ὈΥ 0 δ ϊ  ΟΥ Υ͂, αβ8]βίθα ὈΥ͂ ΠΟ γί, 
ῃοῦ τϑοοιμῃθηἀοα ὈΥ μ6 τορυϊαίϊοῃ οὗἁὨ 108 δαΐμοῦ, πού οηΐογοθα ὉΥ͂ 
οἰοᾳφαοῃοα ἴῃ ἐΐ8 δαἀνοσαίοθβ, ἐδς τοογά ὁ. Οὐ στειῦ πιϊσλίλίψ ἀπά »τε- 
υαἱϊοά, ὙποΙνα τλ6 ἢ, ΡΟῸΣ δηά δγί]οβϑ, δπὰ 1ΠΠπΠογαΐθ, να ὈοΠο]ἀ {γι- 
ἘΠΙΡὨΐϊησ οὐοῦ {π6 Πογοοϑὺ δηα πηοϑὺ ἀοἰθγιηϊηθα Ορροϑι θη, ---- ΟΥ̓́Θ [Π6 
ΕΥΤΆΠΗΥ οὗ (Π6 τηδρ᾽ϑίγαίθ, δῃὰ (86 β Ὀ0]οἴ168 οὗὨ {Ππ6 ρΒ]]ΟΒΟΡΘΓ, --- ΟΥ̓ ΟΣ 
ἀδ)6 ῥγο)υάϊοεβ οἵ {π6 (ἀοη.}16, δπά {ῃ6 ὈΙΘΟΙΣΥ οὗ {π6 δεν." ΤΟΥ 
οἴἶεγοα υἱοϊθηοθ ἰο πὸ τηϑῃ ; {ποὺ ἀἸα πού σρὸ δϑουϊΐ ἴο σοραὶ Δηγ, ὈγῪ 
ἔογοθ, ἰο δηξοσίαϊη {πῸ ἀοοίγηα ΒΟ ΠΟΥ ΡγΓοδΟ Θα, δμα ἰοὺ δ] δύ 
Ὁπάο {ποὶγ ὈδπποΥ; (ΠΟΥ ΜΈΓ ποί αἰξδμαθα νἱἢ ὀκιοτε οὗ δηθὰ 
θη, ἰο ἀἴδβροβθ τβθη ἔογ [Π6 τϑοδρίη οὗ {πον ἀοοίτηθ, ΟΥ̓ ρἰαπαστ, ὈῪ 
νἱοΐθμοθ, ὈΥ ἰογίυγαβ; πο μ ον ἀἰὰ {πον ρῸ δϑουΐ ἴο [θρύ δηα δ᾽] υγ6 
ΔΘ ἴο {Π6ῚΣ ὙγΑΥ οὗ {μη κίησ ἀηά δοίϊηρ Ὀγ {Π6 ῥγοιηΐβθϑ οὗ ἰθῃρογαὶ 
ΤΟΑΓαΒ, ἀπᾶ Ὀγ {π6 μορθ8 οὗἉ γυἱο 68 ἃπα ὨΟΠΟῸΪΒ; ΠΟΡ αἸα {Π6Υ̓ τ1ι86 
ΔΏΥ͂ αι βοῖαὶ ̓ πϑι δ ϊοηβ οὐ νυἱῦὺ ἀηα Θ]οαιιθποθ ἴο σϑίη ΠΡΟῚ {86 τηϊπ48 
οὗ τχοπ. Οη {δ σοῃίγαγυ, {ΠΥ αὐνου]γ αἰβοϊα! πχθα, μού ᾿π πογά δηάᾶ 
(664, 8}1 νἱο]επὺ δῃηὰ μαγβϑῇ τηϑᾶϑυγοδ οὐ ργοοθθαϊηρ, 4}} ἔΌΓΟΘ πα οοπλ- 
Ῥυϊδίοπ ἀροη {Π6 αμμδη σΟηβοΐθηοθ, ἀηα 4}1] ΘΟ ν ΟΓΒΊΟΠΒ τηϑ 6 ὈΥ {Π6 
ἸΟΣΤΟΥ οὗ ρυπἰβηταθηΐ οὐ ἴππ6 βϑινογα. ΤῊΘ πθϑροηβ οὗ ὑΠ6ῚΓ ΜΆΓΓΆΓΘ ΓΘ 

 Ζυδιίη Ματγίγν, Οαδάγαίαβ, Ατίβιϊοβ, Αἰμοπάσοτγαβ, Του] δη, Ἰωμλοϊαπιΐαθ, Ασαοδίπα, 
Δη οὐ Γ9. 

4 αἰρρθοπ᾿ δ Ὠοεϊίης δπ4 ΕᾺ]], νοἱ. 11, Ρ. 265. 

ΨΟΙ,. 1. Χ 



806 ΤΡγορ]ιοοὶο8 ἐπ ἐδ ϑογίρέμγ 68, 

{π6 ΡΣ, Βρ᾿ εὑ Π 10, ἃ Πα ΥΟΑΒΟΠ  Ὀ]ΘΠ 088 οὗ {πὸ ἀοούγ! 68 νηοῦ {πον 
ἀρ] νογϑα, {π6 δα μουν οὗ {6 Ὠἰσὶι παπὴθ ὈΥ γΠ086. ΘΟΙΏΠλ 8 {πο Ὺ 
ῬΓΘΔΟΠοα, ἀηα {Π|6 πιϊγαου]οιβ ΟΣ ΚΒ γΙοἢ ΤΠΘΥ 6 γ6 μη Ὀ]οα ἰο ροΓ- 
ἴογπι; ποὺ αἸά {ΠῸν 86 ΔῺΥ ΟΥΠΟΥ ΔΥΤῚ8 [0 ΘΟΠαΌΟΥ {86 νἱγυΐθησθ οὗ 
ἘΠΟΙΓ ΘΠΘΙ168, ἀπ ἰο σαϊη Ῥγοβοὶ γίθϑ ἴοὸ ἰπ6 {}1Π, ὀχοθρί ραϊίθησθ, 
ΤΆΘΘ ΚΠ 688, ἈΠ ΠΥ, Βιι ὈΤἸΒβίοη ἴο [Π6 ΟἾΝῚ] ΡΟΥΤΟΥ 1 ἃ}1 [Π]πρ8 ἰαν ἔα], 
δηα πηΐνουβαὶ ροοα {01}} [0 τηδηκιπα. 7] [Ὁ] 6 8 οὗ «6518 ὑγϑσθ 
ὨΠΊΘΓΟΙΒ ΘΠΟΙΡὮ, Ἰἰοηρ θοίογο {ἢ6 δι ρΙγ Ὀθοδηθ ΟἸγιβίύϊδη, ἴο δνθ 
αἰζοιαρίβα ἐπ6 νΥ οὗ ἴογοοθ, πδᾶ 11 ὕθθὰ ρου ρα ἰο {Π6πὶ; δηα ἘΠ 6΄ 
1η58}{8, (η6 ΟΡρτγδββϑίοηβ, [ἢ6 ραυβθοι 108 ὙΠΟ ὑΠ6Ὺ ϑυβδτγοα, ἔγοπη 
ΤΠΟῚΣ Ρααβ ΘΏΘΙΆΙΘΒ, ΜΥ6ΓΘ ΘΠΟῸΠΡἪ ὑο μάν ρσγονοκοά {{Ππ|᾿ τηοδϑί ραβϑῖνθ 
ἐοΠΊΡοΥΒ ἴο βοηθ δοΐίβ οἵ μοβυ ν δηα τοβιβϑίαμοθ Βαῦ ΘΥΟΥΥ͂ ΟΠ6 
Κηονβ {παῦ {Ππ6 Ὺ δα ΓΘΟΟΌΎΒΘ [0 ΩῸ ἈΓΠῚΒ Ὀ6Β1168 (Ποδ6 οὗ ὑμ6 ϑρι τ; 
{Π6 ν ἰοοὶς ἢ δἀνδηΐασα οἵ αιβίγαοίθα {1π|68, ἴο Γαΐϊβ6 Θοιμπηο 0 η8 1Π 
"6 ῃ δ} οὐ ἐπ ποῖο υϑ]:σΊΟη, ΟΥ̓ ἴ0 ΒΌΡΡΓΘΒΒ {Π6 ο]4 οπο: γοῦ ψ 1 πηοοΪς- 
Π688, 8η4 ραίθηςα, δηα Βυ  Π γπρ ; ὈΥ ΡΙΟΙΥ, ΟΥ̓ ΓΘάβοη, ὈΥ̓͂ (Π6 βεογοῦ 
πῆ ησ6 οὐ {π6 ἀϊνίηα Ὀ] οββίπησ ὁπ (Π656 ἔδοῦ 6 οβογίβ, [86 ἀοοίγηθ οὗ 
{Π|6 ΟΓΟΒ8 186 ΗΒ ]Υ σαϊποα στουπηά, Βργθαα 10561} ὯΓ ἀπᾶὰ τάδ; ἀπά ἴῃ 
{Π6 δηα Ὀϑοδηλθ νἹοίουοιβ ΟΥ̓ 8ἃ}} {Π6 τσ, ἀπ ροῦγοῖ, δπα βορῃἱϑίσυ 
Οὗ δῇ πο] Ἰονιπσ σου], [Ὁ βιιοοΘοαρα ἴῃ ἃ ῬΘΟΌΪΙΑΡ ἀσρτθα, δηά ἴῃ 8 
ῬΘΟΆΠΙΑΓ ΠΙΔΉΠΘΥ : 10 ἀογῖνοα {Ππᾶῦ Βιιοο688 ἔγουχ ὑσατ ; δηά οὐίδιηρα 1Ὁ 
πΠᾶΘΥ οἰγοαμηβίδποθϑ ΠΟΘ [4]Βοοοα τηϑῦ πᾶν θθθη ἀοίοοίοα δηάᾶ 
οΥαΒῃ64 : ἀπ {πΠ6 ΟΠ γΙβύδη το] σίοπ μὰ8. Ττοτηαϊηθα (ο {Π18 ἄαν, ἴῃ (0]} 
νσοῦγ, πού βίη αϊηρ 1(8 Δα νΘΥΒΑΓΙΟΒ ἤᾶνΘ ΟΥΘΓῪ ὙΠ6Γ Β ΓΘ ΟΙΒΙΥ͂ 
αἰξποϊκοα 16 Ὀοΐἢ ἢ ἀγρυμηθηΐβ ἀπά πιῇ ἁτβ. θαὺ ναϊη πανα Ὀ6 θη 
{π6 οἴἴογίβ οἵ 118 δῃἰαρο 8 : 411 {πα {πὸ ν πᾶν πσι θη δηα 8814 [883 
ΟὨΪΥ σομί ρα δα ἰο οἰποιάαΐα απα οοηῆγηι {πο86 ρᾶγίβ οὐὔἩ βουιρίιγο, 
ΠΟ ἢ Παα ποῖ Ροΐογα Ὀθαη (ἍΠῪ οχαιηϊηθά. γίνθη ἴγοιι (ἢ Π6]4 ὈΥῪ 
{Π6 ογορονοσηρ οῖρη δηα ουάθπος οὗ ϑαοέξ, {Π6 1816 1ο115 ἸΠΡ ΠΥ 
οὗ {6 1η8.416] ἀπὰ βοαρίιο ἢ88 Ὀθθη δι ρ]ογ α ἴῃ ἐπα {0 }}6 δηα Ῥγθροϑ- 
ἰοτοὰθ δημἀθανουῦβ οὗ δοοοπηίηρ Ὁ [Π6 τα γα ]οὰΒ βυσοθββ οἵ ΟΠ γῖβ- 
ΟἸΔΏΙΟΥ ἔγῸπλ ΟΔΊ1868 ΤΔΘΓΘΙΥ ὨπιπηδΏ. 

Ασοογαιηρν, {π6 ομαϊηθηΐ ἰδίοσδη, αἱ θοη ({Π6 ο]θσαηοα οὗὨ τ ο868 
Βύγ 6 Ππα8 σοῃΐογτθα δῃ δἰδυτηϊησ ρΟρΡαΪΑΥΙΥ ὁπ {π6 Ἰ]ΟΘ ΠΟ ΒΠ 688 οὗἁ ἢΪ8 
ΟΡΙΠΙΟΠ8) --- ἰΒουρσῇ μα αἴοοίβ ἴο δάτηϊῦ {πὶ {π6 ργοραραίίοη οὗὁὨ {Π6 
(ἀο5ρο] τγαβ οὐνΐησ ἰο {Π6 Θομν ποῖησ' οὐ ἄθηοο οὗἉ 18 ἀοοί ]η6, δη ἴο {86 
ΤΌ] ηρ ργονιάθποα οὗ 118 σγοαῦ ΑΓΠΟΓ, -- ἤὰ8 δβϑϑισηθα {Π6 τϑοδρίϊοη οὗ 
ΟἸὨΥΙΒ ΠΗ͂ ἰο  υ6 σαιι865 ; ΘΔ ἢ οὗὨ νηοῦ 6 α8 σϑργοϑοηίθα 88 ἴῃ 
ΤΟΔΙΠ ΠΥ πποοῃποοίθα 1 ΔΗΥ͂ αἰνὶπα ᾿ηἰοτροβιίίοη, Απα 88 [18 δοοουηΐ 
οὔ {π6 Βργϑαᾶ οἵ Ο υ βυ η!γ ὨΔ8 Ῥ6 θη Ἰπαυ δ] ου ΒΥ οἰτουϊαίοα Υ ἐπ 
ΘΏΘΠ,165 οὗ ἀἰνιηθ γονϑἰδίοη, ἃ ἴδ ΤΘΙΊΔΓΚΘ οὐ {18 ἢΙϑἰου δὴ Β ἔνα 
ΘΔ Ί1868 ΤΠΔΥ͂ ΡΙΌΡΘΙΪΥ οἰαῖτα ἃ οἷδοο ἤθσθ. Τὴ σαυβοβ ἴῃ ΘΒ Οἢ Δ ΓΘ 
8 [Ο]]ΟΥ͂ : --- “41. ἼΠ6 ΠΟ ΧΊΌΪ6 ἀπὰ Τπίο]ογδηὺ Ζ6α] οὗ ἰμο ἢγϑί (ἢ γῖ8- 
[18η8, ἀογιγοα ἔσο {Π6 «618, Ὀαΐ Ρυχῆοα ἴγοτὰ {Π6 ἀπβοοὶαὶ βριγιῦ 
γγ ἢ 10}. Ππαα ἀοίογγοα {πὸ (ἀΘ 6168 ἔγοπι θα γδοίηρ {Π6 ἴα. 11. Τὴ6 
Π)οοίτπα οὗ ἃ Επίατα 1.16, ταργονοα ὈΥ Ἔν ΓῪ δα 0 ηΑ] οἰγουτηβίδποο 
ὙΠ Ιοἢ οου]ὰ σῖνο ψοῖριιῦ ἀπα οἤολον ἴο {Παΐ πηρογίαπέ ἔστη. 1ΠΠ]. 
Το Μιγδουΐοιιβ Ῥόννοῦβ δβουιθοα ἰο {πὸ ρυγιπαϊένα ομασοῦ. ΙΝ, ΤῊὴδ 
Ῥαυτο δῃμα Αὐβίοτο Μογα]}8β οὗ {μ6 ἤγβί. ΟΠ τιβίαπθ. ΥὙ΄. Τη Τὐπίοη δπὰ 
ΠΊΒΟΙ ΡΠ 1π6 οὗ πὸ ΟΠ γιβύδη ρα Ὀ]1ο, ψ]οἢ σγαάια}} γΥ ἐοσπμοα δὴ 1ηἀ6- 



44 γοῦ 9 ἐλοὶν" ]πβρίταξϊοη. 807 

Ροηάἀθηῦ ΔΠα ᾿πογολβιηρ δία ἴῃ {Π6 Ποαγῦ οὗ {Π6Ὸ Ῥομπιλῃ Θηλρίγα.᾽" 
ϑασἢ ἀτὸ {Π6 Ὠἰβίοσί πη 8 ἔνθ οαι868 ; νν ΒΊοἢ, ὈΠΠΆΡΡΙΙΪΥ ἔογ ἢ 18 βαρβοὶ ἐγ, 
8.6 (οί! Ἰπαἀοαπαίΐα ἴο {Π6 οἴϊεοίβ 6 Βυρροβοβ {ποτὰ ἰο ἢανα ρῥτο- 
ἀυοοαᾶ: [ὉΓ {Ππ6ν σου] ποὺ ορογαῖθ {1} ΟΠ γιβυδηϊΥ Παᾶά οὐίαϊποι ἃ 
σΟΠΒΙἀΘγαΌ]6 ΘΒ Ὁ ΠΒῃπηοηῦ ἴπ {6 Ῥνου]ὰ ; δηὰ (Π6 ΒΑΟΥ 18 (85 γγχὸ πανο 
αἰγοδαν βῃονγα ἔγοσα {πὸ ἰΘϑ ΓΔ Π108 οὐ ὨδαίΠ 6 ῃ ἃ8 νγ6}} 48 οἵ ΟἸ γἰβίϊδη 
ΥΓ 6 Γ83), (μαΐ ἐλς Αγδὲέ ἀπαά σγεαΐοδέ τπΐταοίο, ἐπ ἐπ6 ργοραφαζίοπ οΓ. 
Οἰινἱδἰϊαπιέγ, λα ὅφοπ τογοιισὴέ ΒΕΕΒΟΒῈ ἐλθ σαῖι565 αδϑσηφα ὃψ ἴηι οσοια 
δοσίπ ἰο οροταΐο. ““ ὝΝ οτο 1{, ᾿Ιηἀ 666, ἀνοη ἴο θα οοποδάοα, ---- ἃ8 ἴἢ Γθᾶβοῃ 
10 πονον ψ1}} Ὀ6, ---- [πΠαῇ {Π6 σαιι868 δββϑισποὰ ὃν Μτι. αἰρθομ ον {πὸ 
ΧᾺΡΙα οχίοπβίοη οὐ ΟΠ ἸΒΌ ΠΥ πογΘ αὐεφψμαίο ἀυα ἔταθ, ομο ΑΒΘ] γ, 
στοαῦ 45 10 18, ΧΟῸ]α ΟΠ]Υ Ὀ6 τοιηονοα ΤῸγ {Π0 δι θα οὗ ἃ ρτϑαΐου. 
ον, τ μδὺ πυμηδη ᾿ησθηα!γ, {ποιρὶι στοά νὰ (Π6 αἰπιοβί τοδοὶν οὗ 
αἸβουϊτα δ 10}, ὅδ ἜΥΘΡ αἰζοειηρῦ {Π6 βοϊαύίοη οὗ {πὸ χιοβίϊοη,--- μον 
ὙΟΓΘ 8}} {π686 ὁσοαϊύ οαυβ68 ([ῸΓ μι ἀοπ ἹΠΟΥῪ τπδῦ πᾶν θο 6), ψΠΙΟἢ 
{Π6 σοηΐὰθ οὗὁὨἨ ΟἸθΡοη ἢγϑὺ ἀϊδοονογοα, ἔογοβθθη, {πο ὶνγ σοι θ᾽ Δί 10 
Κπον, 8η4 411 {πεῖὶγ οηάογα! οἴἴδοῖβ ἀἸβυ ποῖ] ἀοβου θα ΤῸΓ ἸηληΥ 
ΘΟὨΓΙΓΙΘΒ ὈΓΙΟΥ ἰ0 {Π6Ὶ]Γ Θχιβίθηοθ, --- ΟΥ̓ [0 {Π6 σοιῃηπιθησοιηοηῦ οὗ {Π6 
ῬΘΙΙΟά οὗ {ποῖγ Δ] ρσοα οροτγαίίοη ἢ δ ὃ 

Ι,εὐ 8, Πονανοῦ, ὈΥΙΘΗ͂Υ δχαιαῖπο ἴΠ686 ΒΘΟΟΠΑΑΓΥ ὁλ 868, Δηα Βοο 1 
1Π6Υ ΤΟΑ]]Ὺ ἀγὸ δἀοαυδίθ ἰο {π6 οἰΐοοίβ ἀβουθοᾶ ἴο {ἢ θιη. 

1, ΤΠ ἢγβὺ 18. “" ἐλο ]ηγοεχιδίο απὰ Πιξοίογαπέ Ζεαὶ ὁ ἐδ 6.),γεξ Οἠιγδ- 
ἐϊαη..᾽ 

Βυΐ Ποῖν δὴ ἱπῆήδχιθ]α δηὰ ἱπιοϊογαπὶ Ζ68], βιαοἢ 85 σοποπιηθα ὄνομ ἰο86 ῃγλο- 
ἰσ68 ψ μΐομ, ἰῃ {116 ορίπΐοη οὗὨ 186 ἰδιογίϑη, “ τπιὶρῦ ροσθαρ8 αν Ὀθθὴ ἰοϊογαιθα α8 
πιο οἷν] ἰηβι 1008," σου] ἰηνὶ τα ραρδη8, ἀσαιαβὲ 41} {ΠΕΣ ργο) ά!οθ8, ἴο θα ὈΓᾶςΘ 
ΟἸ"γ δυϊδη γ, ἀοθ8 ποῦ 866πὶ δἰορϑίμαῦ οῶϑυ ἴ0 Ἔχρίαθβ. [0 πιρῃῖ, ᾿πἀοοα, ργοάυςθ 
{86 οἷν οἴἶϊδβοι σοι [86 Ὠἰδίογιαπ 'π (6 τϑολρι ]δ(οη ΟΥ̓ ̓ 18 ἀγσαπιοπὺ ταΐρ]ιῦ αββῖρι 
ἴο ἰδ, ν!Ζ. 10 τιϊσῃῦ ΒΌΡΡΙΥ ΟΠ τύ ϊαπβ τὴ} ταῦ ὁ“ Ἰην! πο Ὁ] 6 νϑ]ουγ δ Βῖ ἢ 8μουα 
Κοορ ἔβοπὶ ἤγπι ἰο {μοῖν μγίποῖρ[ο8, θαῦ ἐδ οουἹὰ ΠΑΡ Ϊγ θ6 οὗὨ βουνίοα ἴθ ὀοηνοσίίηρ 
Ῥασδηϑ. [18 ποῖ, (᾿6η, (18 ΒΟΟΟΠΑΑΥΎ οδι86 ἐπαάεοφιαίε ἰο {8 ἀεοϊαγοὰ ἐδοῖ Ρ΄ Βιυι 
Ὑ6 ἀφὴν ἴπ6 [λοὺ (Ππαὶ ΔΩ Κιηὰ ΟΥ̓ ΔΠΥ ἄσρτοα οὗ ᾿πίοογᾶποθ οχὶβίθα ἀπιοησ [86 
ῬΓΪ πε να ΟΠ βιΐβηϑ; οπ [6 σΟὨΕΓΑΓΥ, ἔλεψ ΟΧΡΟΓΙ ποθ ΘΥΟΥΥ ΡΟΒ51:0]6 'Κὶ πὰ οἵ 
8 Π τη σ πὰ ἰογίαγα ἔγσοιν {π6 ᾿π οίογαποο οὗ ὑμοὶν Ὠθϑί ἤθη ρουβθουίοσβ. ΑΠΩ, 45 
ἴο {δμοῖν Ζϑαὶ, τγα τηδί πίαϊη ὑμαὺ Ὁ ἀἰὰ ποῦ Ὀθαν {Πμ6 5] 10] .)1680 δἰ! Πτὰ6 ἴο (Π6 ἤοτγοα- 
Π659 Δηἃ ὈΙΠΟΙΤΥ ΟΥ̓ [Πα 76ν)8, ἴγοτι μοὶ ἐδ 18 ᾿ἰπδπυδίοα (δαῦ ὑΠ6 Υ ἀοτγινεα 10. “1 
88 ἀογνο ἴγοι) ΥΟΓῪ αἰ ἤΠδγοηὺ σαυ 868, ΘΠ δἰμιθα αἱ (ᾺΓ ΠΟΌΪΟΓ Θηα8. 10 νδϑ ποῖ 
1η8 ΠΑΓΤΟῪ 8πἃ ἰοιαρογαὶ ἰπίογαβίβ οὗ οπὸ ποίΐοῃ, δῦ {86 ρσόπεογαὶ σοϊογτηβίίοη ἀπὰ 
186 Βρίγιζα4] Βαρρίηρϑββ οὐ μι τυλοῖθ υὐοτῖα, τ Ομ 086. (απο θεγ8 οὐἨ ΟΥΑΙ σογὸ 
ΔηχίουΒ (ο ρχοπηοίθ. ΤΒαΐ ἢγπιηθβ8 τυ οἷν ΤῊΔῪ Ὀ8 οοπδίγιιοα ἰπίο ᾿Ἰπ οἸοτάποο, δὰ 
{πῶ δοιν ΠΥ Ἡ ΒΙΟΝ τα ἀγὸ σοπίθην ἴο 68}} ὈῪ {Π|Ὲὸ πᾶπλα οἵ Ζϑαὶ, δα, ἴμὰ {86 υδιυαὶ 
σΟῦγδΒ6 οὗἩἨ Ὠυπηδπ ΑΗ Ιγβ, ἃ ἰθηάθπου [0 γοίαραὰ σαίμον {πη ἴο [Ὁ0}ΠΠἰ8ἴ6 [86 ῥτορασα- 
ἰΐοη οὗ 16 αοβρεὶ. ὙΠ ΘΟ τἰβιϊδη, ᾿πϑίθδαὰ οὐ (ἈΠ ρ ἱπίο {16 ΖΒ ομΒ Ὁ] 6 δηὰ 
ῬΟΡυΪΑΡ ἱπιθγοοιηπηα πη! οὗἨὨ πογβιῖρ, ἀἰβάρίηρα --α απιϊὰ {μ6 ΘΥΓΟΥ8. Οὐὗὁἁ ᾿προπαΐηρ 
ἀ6β1}} --- ἰο (γοῦν 'ποθηβα οἡ ἐδα αἰΐας οὗ δυρίίον ; δα ὈΟΙΑΙΥ ργοπουμσθὰ (8 τσ Βοΐθ 
εὐῤερηῳ οὗ ἀπτίμα τα  (ΠποΐοσΎ ἱπιροβίατο, δηὰ ομαγροὰ {86 τ μο]6 στἰΐυᾺ] οὗ 118 Ἔχίο στη] 
Θνο 0 η8 τεῦ στον] ηρ δι ρογϑυ ἴοη δηα ρῥγοΐδης ἸΔοἰαύγΥ.᾿" 

2. Τὸ {μ6 ποχὺ βεοοῃάἄασυ σασβα Δ] ορϑα "76 ΤΠΔΥ ΘΟΓίΔΙ ΠΥ δἰ αΐθ 
ΤΏΟΓΘ ΓΟ ; δῃηά {Π6 {τ16Πη48 οὗ ΟΠ ΥἸ ΒΕ ΙΔ ΠΙΟΥ τν}}} νΟΓῪ ΓΘ ΣῪ δοίζηον- 
Ἰοάρο "" ἐδ Ποοίγίπε 9. α Επμέμτε 7,6 (ἀο]νογοά δ8 10 88. ψ ἢ (16 

ι αἸρθθοη 8 Ποοῖϊπο δηὰ ἘΔ]], νοΐ. ἰΐ. Ρ. 267. 
2. 566 ρΡρ. 801 --- 808. δυρχα. 
8. Χο 8 Ενϊάοηςο ΤῸΠπὶ ῬΤΟΡἤΘΟΥ, Ρ. δ]. ποῖό, 

χΧ ἃ 



308 ΤῬγορλεοῖοϑ ἵπ ἐδο δογίρέτιγο8, 

ἀοτηοπϑίγαίοη οὗἉ {ῃ6 βρὶγῖξ ἂπά οὐἉἩ ρονϑγ) ἰὸ βανα πᾶ 1.8 βῆασε ἴῃ 
ΒΡΥΘΔαΙηρ; [6 Ὀ6] 16 οὗἉ 1, 

Βυὺ τ86 δβιιοοθβ8, ρϑῦθαρϑ, νγα8 οὐίησ γδίμοῦ (0 [818 ἀδηχοηδίγδίϊοη οἱἁ βρί εἰ  δηὰ οὔ 
Ῥονοῦ τῃΔη [0 ἴπ6 ἀοοίγϊπα ᾿ἴ56 1 τυ οἢ τγᾶ8 ΟΥ̓ Π0 πιθδ}8 διι 16} ΦἸΓΠ6Ρ 1ο [86 Ἔχροοῖ- 
ΔΙΙΟΠΒ ΟΥ ὙΥ 1568 οὗἩἨ [6 ραᾶσαη που] ἴῃ σΘΠΘΟΓΑΙ ; [ῸΓ 10 τηᾶ8 οἴξβηβῖν ἴἰο 186 Ερίου- 
ΤΟΔΉ8, ὈΥ {Π6 ρα η πιο η δ 1 ἀθπουπορά ἡσαϊπδῦ {Π| νο]αρύμουβ ἀπ {πΠ6 π|]οκοά ; δπὰ 
1ῦ γγᾺ8 ποῖ αἰϊγδοίϊνο ἴο ἴπ6 νυϊραν ὈΥ [86 ὙΘΤΥ ΤΟνγαΓὰ8 Ἡ ΒΊΟΒ [0 ργοροβεά, Ὁδὸ 
ῬΓΪάΘ οὗἨ (86 ΡΒ] Οϑορ μον πτὰ8 8ιοςΚοα Ὀγ [88 ἀοοίνϊηθδ οὗ ἃ τοβυγγεοίοη, ἴπ6 πιοᾶδ οἴ 
ὙὮΪ ΟΝ Π6 τγὰϑ ἀπαῦϊα ἕο σοιηργομβοπὰ ; πᾶ (Π6 ἱπηδρ δι] 0η8 ΟΥ̓ ΟΥΒΟΥ πιο ὑσογα 
ΓΟΘΌΪΥ ἱπιργοϑβοᾶ Ὀγ ὑμ6 γοργοβοηϊδιϊοπϑ οὗ ἃ ἔαΐαγα βίαϊθ, σι μῖο ἀἰὰ πο δοὶά ουὲ 
186 βοΥθἢ6 βδκὺ δηὰ ἔπ Ἰυχυγίουϑ δη]οΥ πιοηΐβ οὐ ἀπ οἰ γβίιιπι. Μόοη, ἱπάδθὰ, τημϑὲ 
μάνα Ὀο]ενοὰ {μ6 (οβραὶ ᾿ῃ Κ,ΘΏΘΓᾺ] Ὀοίογα ἔθου Ὀοϊϊονρά ἐπ ἀοοίτίπα οὗἉ διϊαγιγ 
Οὐ 18 Δ ΒΟΥ Υ : ὕΠ6 7 πλϑῦ πανο Ὀθοη ΟΠ γι βοίδη 6] αν οῦβ Ὀθίογα ὑπο γ δ πη ἰδ πες 
ἀοοσίγ!ηο ; 80 τῃαὐ {1118 ἀοσίγί πα σου ὰ ποῦ πᾶν θθθ 8 οϑυδο οὗ [ἰ6 ργοραμαίίοη οΥ͂ 
Ὁ τ 5} 188}. 

3. “7.6 Μί|ιίγασεζοιια ΤΡοισογ8 ἀαδογίδοα ἐο ἐΐθ ργίπιϊξίυο οἤμγοῖι ἢ ἀΥ6 
ΑΒϑΙρ ΠΟ 48 ἃ {π|γὰ οα8ο ὈΥ {π6 ΠΙβίοτίαπ, 0 Ῥγοσοοα8, Ἰὴ ἃ Βίγ]6 οὗ 
ἴπ6 πιοϑὺ οοπίοιηρίπουβϑ δηα Οἱ [6 Γ ἀοΥ 810π, ὅο ᾿πβϑιπυδία {παὲ {Π686 
ῬΟΥΤΟΓΒ ἸΘΓΘ ΠΟΥ͂ΘΕ ΡΟΒΒοββοά. 

ΤΙ σοηΒ᾽ ἀογαϊομ8 δἰγολαγ οβδγθα οὐ {πὸ βυδ᾽θοῦ οἷ τιΐγϑοϊθϑ᾽, ἰὼ τλοἢ {ΠπῸ 
ΤΟΔΟΘΓ 8 τοίδγσοα, ὕγονα ὑπαὺ τ γδου]οῦβ ΡΟΥΘ. 8 ΤΌΤ ποὺ ἸΠογοὶν αϑογί δα, Ὀαϊ 
Δοΐα δ! }Υ ροββοββθά Ὀγ [8:6 Ἀροβιΐοβ ἀπὰ ἢγϑὺ ργθϑοῖθνϑ οὔ ΟἹ γβιδηγ ; ἴ0 τ οἷν τ 6 
ΤῊΔῪ 86], ὑπαῦ ποῖον Ῥογρίγγγ, Οοἰβιιϑ, δ 0} 18Π, ΠΡ ΔΏΥ ΟἴμΟΥ οὗἁ 1ἴ8 πχοϑὲ νἱγυ!]θηξ 
ΘΠΘΏ168, ἀδηἰθα, οΥ αἰἰοιηρίοα ἰο ἄθηγ, 6 δχἰβίθμοθ δηὰ σϑϑ! γ οὗἁἨ {Π᾿οβ6 πιΐγϑς 68 ; 
δηὰ ΟΊ ΠΕ ἢ 85 ποι Εἰπρ' [0 ἴδαν τότ (ἢ 6 ᾿πῃ ργΓΟ Δ ]6 σαι86 (Ππ]8 616) ἴο ἡ ἰεἶν {86 Υ 
ὉϑΟΥ6ἃ ἴΏ6 πη. Βοβίαοβ, ἔξ Ομ γιβεῖδη τα γαοΐθϑ ποτα ᾿ΙΔΌΪ6 10 ροσυ ας ας. 6168 
ὙΠ 1Οἢ οὐϑίγιοίοα {μοῖγ γοοθρίΐοη  δοὸ {μδὲ 1 ὑπο δα ποὺ ΓΘΆΠῪ ἀπαὰ ΣπαἸβρα 40] Ὀσ6π 
Ρογίογιηθα, {μου ποῖ που οουα πον πουϊὰ μανα Ὀθοη ογοα! 6, “ΤΏ ταυϊτὰδ οὔ 
ῬΟρΡυΪαΡ ροάβ δαπιϊ οα διλοπρ' ὑπ 6 ΒΘ 6η8 ἀἸὰ, ΟΥ̓ ΠΟΟΘΒΘΒΆΓΥ σΟηΒΘΠ]Ώ6Π66, Οσσδϑίοη 
810}} 4. πγυ]εἰζαάο οἴ τ εεπάρ ταῖτ8 6168 {Ππαΐ [ΠΟΥ ᾿ΏΒΘΠΒ10) ζει {πεῖν ἔογοα, δηὶ δυὸ 
ἴῃ {ποὶτ δβίθοπι. Ὑμπουρὰ (86 ΡΒ ]]ΟΒΟρΡ ΒΘ ΥΒ ἷπ ρσθῆογαὶ, ἀπα πιθη οὗ σοδάϊησ δηὰ οοῃ- 
ῥοπιρ᾽ δὐίοη, σου ἃ ποὺ Ὀυὺ ἀἰβοονον 16 στόβθη 688 8Πα ἈὈΒυΓα ΠΥ ΟΥ̓ [Π6 οἷἶν!}] το] σίοη, 
γοῦ {Π||8 οου]Ἱὰ παν 1} 116 οὔδοῦ οα {{|6 σἶγαν οὐ ἐλοπιδοίσο; ---ποῦ ὁ {86 σμίρατ, 
Ὀδοδυβ8 10 γγ8 ἴπ6 Ὀυϑίη 688 Οὗ {μ6 τὰ ϊβοδὲ δὰ τηοϑῦ ρο εἰς Βοαἀ8 Ζθϑ ουϑ}γ ἴο βυρρογὶ 
Δηα ἐποουγασα ἴμθηι ἴῃ (μον ργδοίίοοϑ; ποῦ οὐ ἐλεπιβοῖσθς, Ὀδοδαδβα, 1 {πον ἀδεριεοὰ 
ὑπο» σοί 8, (Π6Υ τηυϑὺ ἀδβρῖβα 6 ὶνγ πλῖγδο] 68 00.232 Νοῦν, ἀθον [8686 ΟἰΓουϊηϑίδης 68, 
ἸΏΪΓΔΟΪ6Β ποτ δε ἴο ὑμιε ἄγϑῦ ρχγοραραίογβ οὗ Ομν δι 8 ηΐ πιυϑὺ μανα ογθαῖθα δ ἐϊηπιο- 
ἀϊαῖθ πὰ βία ογῃ ργοὐυάϊςα ἀσαιηβί ὑμοἷγ οδυβ6, πὰ ποϊδίηρσ οοὐἹὰ μαναὰ βιιθάυοά 
ἐμαῦ ρῥτοὐυάϊοα Ὀπὶ τΐγϑο αβ γ ἢ Ὺ ἀπα ν᾽ βι ]Υ ροστίοσπιθα, Μτ. αἸθθοη 5 ἐμ τὰ οδυδα, 
(Βογαίοσγο, 18 Δ8 ἱπαἀθαυδῦθ 88 {86 ὑτο ργϑοθάϊην. 

4. Α ἰουγί οαυδα 18 “ἐδ6 ἤεγο απαᾶ «μιδίογε δῖοταϊς 97 ἐδ 3,γεὲ 
Ολνιβεϊαη5,} “ὨΙΟ Π6 τοάποθθ ἰο ἃ τηθδῃ δηα (14 σοροηίδησθ ΤῸΓ 
ΟΥΠΊΘΓ 81η8, 8η6 ἰο δῃ ἱπιροίιοιιβ ΖΘ8] 1η Βυρρογίϊηρ {π6 ταρυϊαίίοι οὗ 
[88 ΒΟΟΙΘΕΥ͂ ἴῃ ὙΠΙΟἢ ΠΟΥ 6Γ6 θηραρσοῦ, 

“Βυϊ βυγοῖγ, ἴῃ (Π6 6γ68 οὗἩἉ {6 Βδυρηγ δηα Ἰθαίοιι8 ζοπηδηβ, βυιοἷν Γοροηΐβποα 
Δηα ΒΌΘΙ ΖΘ68] πλιιϑὶ Βανα ΘαΌΔ ΠΥ ΕΒ ἘΠΕῚ ἰοπ τὸ ΟΒγ ϑυϊαηγ. ΓΘ ἢγβι του]Ἱὰ 
᾿ιᾶνο ργονοϊοα σοῃϊοπιρί ἈΠΟ  β' ΡΟΓΒΟῚΒ οἷν οἷν ἀαγίηρ 561 [- βυ ΠΟΙ ΘΠΟΥ ; 8πα {Π8 ΟἰΒοΓ 
σου] μαγα Ανακοποὰ {86 ᾿οαίουϑΥ οὗὨἉ 186 τηδρίϑίγαϊ. Ττὰθ 1 ἰδ, τῃδι 1116 ΟἸ νἰϑύϊαπ8 
Πιλα νἱγίιιοβ οὗ ἃ ποῦϊογ Κίπά. 10 18 α]80 ἔσῃ {παὺ ἰβοβα νυἱγίιθβ ἀϊὰ υἹιυϊπιαίο 
ὑγρὴ ΟΥ̓ΟΓ [Π6 Βοοῦῃ δπὰ τηΔ]166 οὗὨ 1ποῖγ 068: δπὰ [Ὁ ἰ8 ίσαθ, {Ππῦ 8. το] σίοη, 
Ῥγοάαοίηρ ϑυοῖ οδοίβ οα ἐἰ8 [Ὁ] οσασθ, ἀπὰ ἀογί νίην βιοσθβ8 ἤγουν ϑυοἢ πηΘΆΠ8Β, 
ἀλγΓΘ8. ὙΠ} Ὁ ἃ ῬΓοβαπιρίνα ργοοῦ οὗἁἩ πῃ ϊοἢ ἱπιροβίαγα πανοῦ οου]ὰ Ὀοδϑι." ΤΠΟῸρΡἢ 
186 βίον δη Ἀβου] 0658 186 στον] οΥ̓ ἢ γἰβ ΔΉ ἴο {Π|6 ΘΧΘΙΏΡΙΆΓΥ Υἱγῦιοϑ οὗ 118 Εγϑὶ 
οοηνογίδ, ὙυΒοἢ Θποουγαᾶσοα Οἰμοτβ ἴο οΐπ {ποὶγ οοτηπιαπίοῃ, ἢ ἀ008 ποῦ δοοουπῖ [ῸΓ 

δ 8566 ρῃ. 168, [69. 174. 230. διρτγὰ. 
5. γγοβίοη οὐ ἴμο "οὐοοιίοη οἵ (ἰιγιβιίαηῃ ΜΊγΔΟΙ δ Ὁ (6 οδίμοη, ῥ. 848. 
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ἐπ:|6 ΘΧΘΙΏΡΙΑΓΥ υἱγίι 69 οὗ ὑμ6 γβθ οοηνογίβ ὑμβοιηβοῖνθβ, ΠΟΥ [Ὁ ἰΠ6 σοηνοσβίοη οὗὨ 
ΔΌΔΠΠΌΠΘ Πραί 6 η8Β (0 [π6 (ἀοβροὶ οἵ (ἸἩ γδ, ἀπὰ το Βοϊ]ΐπη688 οὐὗἁἨ μοαγὶ ἀπά ἴῃ ΠἸΐ8. 
'Ια νἱγίυοϑ οὗ {π᾿ ἤγϑὺ ΟἸΓΙϑ. 18 ἀγοβα ἔγομχ ἐμοῖγ (αἰ), δα οὶ {ποῖγ {ἢ} Γγοιῃ 
{ἀἰποῖν νγίαθ8. Νοίύδιηρ Ὀὰῦ 8 σοην!οίίοη οὗ 115. ἐγα ἢ οου]ὰ αν ἱπαυσοὰ [8 γβεὲ 
σου νογίβ 0 Ταροηΐ, δηὰ ἴὸ σϑαιίγα ὑπ Ὁ Ῥγοβοὶ γίθβ ἴο σερθηΐ, 88 8. οοπαϊτίοη οὔ 
βαϊ ναἰοη. 

ὅ. ΤΏ Ἰαβῦ Βθοοηἀαυυ οδαβο, τη ]οποα ὮΥ {118 ἩΣΙΐΟΙ, 18. ““ ἐλο 
ὕπο απὰ 1)ιδοὶρἰ πο 9 ἐλς Οἰγιβέϊαπ, " οἴυγοῖι, ον “ Πορεὐς,᾽" 88 ἢδ 18 
ΡΪβαβθα ἴο ἴδγηι 1. 

Τὸ τυυβὺ ὃ6 δοκηοπϊοαροά ὑμαῦ ἀπίοῃ 6886 η 1 8}}} σοηίσ Ραΐα68 [0 Βθουγο ογὰαν πὰ 
8.4 Ὁ} γ. ἀπ ἴ0 ΘΏΪΑΓρο ὑπ6 ᾿ὐογαϑβ οὐ ϑύθῦῳ ΒΟΟΙΘΙΥ; Ὀαΐ 16 18 δὴ ἱποορίγονθγι 016 
ἴλοῖ, ὑπδῦ [86 (οϑροὶ νγᾶ8 ργοραραϊθα Ὀθίοσο 118 ργοΐδββουβ γε βυ οἰ ΘΠ ΟΥ̓ ΠΟ ΓΟΙ 8 
ἴο 698] 15}} 8 ἀἰ86 1 0116, ΟΥ ἴο ἔΌγτη ὑμοιλβαῖνοβ ἰηΐο βοοϊοῖϊεβ. Απὰ πβθῃ {Π6γ ἰη- 
ογθαβοα, {μ6ὶν αἰν]βίοηβ (ον αἰν βίοπθ ΘΑΥΪΥ σοῦ ἰμ6 σπυτγοὶι οΥἁὨ ΟἸιγἶβ0}) πλιιδὲ ἢδνο 
ΟΒοοῖκκοα ᾿ἴ8 ῬΓΟΡΥΘΒ8; δη( ὑμοὶν βίγιοὺ ἀἰβοὶρ!π6 τγ88 πλοτα ΠΠἸκοὶν ἴο ἀοἴδγ τπθὴ ἤγοαι 
τοῖν σοτηπα πίοι (ἤδη ἴο ᾿πνῖϊα οὐ Δ. 1|υγα ἐμοιὰ ἴο 1. [ΙΓ τ6 ἀοδραὶ βασοδοάοά, πος 
ΟὨΪΥ͂ διλϊἀϑὲ {88 ἔιΤΙΟυ8 8588 18 ΟὗὨἨἁ 118. Θπθιῖθϑ, δα Π|6. πο 1688 νἱο]οπῦ οοπύθη 08 
οὗ 118 ΤγἹἱϑηβ, τχὸ του ἰοῦ [ῸΓ 108 διιο6688 ἴῃ ΒΟΠ)6 Οὗ6Ρ οδϊι56 ἐπ [Π086 γος 1.6 
ΒΟΘΡ(ΙΟΔ] Ὠιἰϑίουϊδῃ 1188 ἐβρεῦοῦ, Δ πο [06 ΘΠΘΠΐ68 ΟΥ̓ ΟΒ ΓΙ} Πᾶνα 80 1Π- 
ἀυπίτϊουϑ)γ οἰγου]αίοα.Σ 86 πηΐνουβαὶ ργοναίοποο, ἱμβογοίογο, οὗ (μ6 ἀθβρίβοα ἀοο- 
{γὶπὸ οὗ ἃ ογυοδοα ΤΕ τος δραϊηϑὲ (6 ΔΙ] γοιηθηῖβ οὐ ἢ68}} δηὰ Ὀϊἱοοά, ἰμ6 ὈΪδΔῃ- 
αἰβεγαθι δ οὗ (86 ποῦ], (86 τυϊ την οὗ 1Π6 ἰδαγησθά, ἀπά (86 βδηρῸ ΠΑΣΤῪ ῬΟΥΒΘΟυ ΙΟἢ8 
ΟΥ̓ [86 στοδῦ δπὰ ρουγίαϊ, τηυβὺ ουεῦ Ὀ6 ΤΟ ΔΓ ὈΥ ΘΥΘΓΥ ΒίΠΟΟ δηα ολπαϊὰ 
ἰπηαυϊΟΣ 88 δὴ γγοίγαρβϊθ δυριυπιθηὶ ὑμαὺ 118 ΟΥἱρίηδ] τγὰ8 ἀΐνὶηθ, δηὰ (8 ρχοίθοίϊοσ 
ΓΤ 5 Δ ' 

Νουν  βίδπαϊηρ (6 ἴογοο δῃα νασιοίν οὐ {π6ὸ ουϊάθποο ἴῃ θ6 ἢ} 4} οὗ 
ΟἸτΙΒ Δ ΠΥ, 118 ΟρΡροβοῦβ οοπίηϊα ἴο οὐ]θοΐ, {πῶ ἐλον ἀο ποῖ 866 Γ68]- 
1564 {Π6 ῥγορ]ιδοῖθβ ἀπὰ ᾿πιϊτηδίϊουβ τοϊαξϊνα ὑο {86 ὉΠ ν ΘΓ ΒΑ ΠΥ οὗὨ {Π6 
ΟΜ γβιύίδη στο ρίοι ; -- (παῦ 10 ν'88 γοὐοοίθα ὃν {π6 στοαίου ραγί οὗ {Π6 
76 }8 ἴῃ (Π6 [τη6 οὗἨἁ ΟἸ γὶβί, ἀῃα α͵8ὸ ὈῪ {1{|6 στοαίθυ ραγῦ οὔ {πὸ (ἀοη- 
{1168 : --- (δαὶ ἃ ἰαῦρθ ρογίϊζοῃ οὗ τ86 νου! αὐ »γεβοπὲ τϑοϑῖνγθβ (9 
Ἰζογδῃ; --- τμαὖὺ ΟΠ ΥΙΒΌ ΔΉ 18. ΗΟ ΟὨΪΥ ὕο 8. 8:18}} ρογοῃ οὗ τηδῃ- 
Κιπά ; δηά, παν, ὑμπδὲ 16 τ[Ἀ6 ΟἸτἰβεδη τονοϊδίίοη οαπαθ ἔγομῃ (οά, πο 
Ρατί οὗ {86 Ὠπμηδη τᾶθα ἡγοῦ ]α σϑηγδῖη Ἰσπογδηΐξ οὗ 10, Ὡὸ υπάγβίδηαϊηρ; 
νου] α [811] ἰο Ὀ6 οοην!πορα Ὀγ 1. ΤἝ686 ΟὈ]ΘΟΙΟἢΒ ἃΓ6 ὈΪδυ810]6 ; Ραΐ, 
1|κ6 ἰ8οβ6 δἰγθδαυ ποίϊοθα ἴῃ 16 σουγβα οὗ {Π18 νοϊαμλθ, ἔμ ν [8]}} ἴο {Ππ6 
στουπά 88 ΒΟΟῊ 48 ὑπ  ν ὅτ βυ )θοίβα ἰο {Π|6 ἰα8ὺ οὗἁ ογἸ1οα] Οχαπλ! ϑίϊοη. 
“ΓΒαῦ {Ππ6 νἹοίοσϊοιιβ ρσοραραίοη οὗ {Π6 (ὐοβροὶ [ιὰ8 ποῦ Ὀδθῃ, μι Πογίο, 
ΒΟ ΟΠ Ϊοίθ, 88 ἴο δῆβυον ἰἢ6 ῬγΟΙΆΪΒ6 οὗ ἂπ αδδοίμέε κπιιίυογβαζϊἝ, ν76 
ΤΟΘΟΠΥ δοϊςκποσ ϑάρα, μὰ ἈΥ6 1 ΠΟ ῥδΐῃ ἴον ὑπ δνυϑηΐ ἢ; 88 186 Β8Π|6 
ΟΥ̓ΒΟΪ68. ὙΠ] οἢ Βαγα (08 ΔΓ 6 νου θα ΒΆΡΡΟΒΘ {Π6 ργοϑθηΐ σοῖο 
οὗ {πϊησβ ; δηά, τυνΣδδῦ 18 πιοῦθ, ἈΒβΌΓΘ τ8 οὗ ἃ Οπη6 [0 οοπι6, τ] {86 
ἔ]η688 οὗ {Π6 Ο6η01168 814}} οοϊὴδ ἴῃ, 

(1.) Τάδε τεϊοοζίοη 9. ἐδε Οοερεὶ ὃν ἰδ μηδοϊϊουϊπο ΦΈΜΒ, τοῖο Ἰ06 76 
εὐπέεπιρογατῳ τοῖτὰ Ολγίδέ απα ἠδ αροϑέϊ68, 16 τῸ ἀγσυμηθηῦ αραϊηδὺ (Π6 
ἀἰνιηθ οὐἹρῖπαὶ οὐἁ ΟΥ δι δηλ γ. 

. Ὑμ1 8 Βαιωρίοῃ Τβοίαγοδ, ΡΡ. 138----144, ΟἸΟΙδατη Β οπλδσκ8 οα Μγ. ΟἸΒθΟΩ Β Ὠο- 
οΕἸπα ἀπά ΕᾺ]}, ὑρ. 8---18. Βρ. Ὑ αἰϑοπβ ΑΡΟΪΟΡΥ ἔοσ ΟἸ τ βεϊδη ΠΥ̓ ἴῃ 8. ϑϑγίθβ οὐ 1,δ ἴ6 19 
ἴο Μτ. αἸδθοη, ἸολζοΓΒ ἱ.---ν ὍΘ τ ]} πιϊδγορτοβοηςαιίοηβ δπᾷ Ὀϊαηοτβ οὗ [Ππ6 βοορίϊςαὶ 
᾿ιἰδίογίδη αγὸ ᾿ΙΚαυγίβο Ἔχροβοᾶ πιῆ 640,8] Ἰδαγηΐηρ πὰ οἱορδηοθ ἴῃ ΜΙγ. οἰ 5 Βαιηρίοη 
1, δεῖαγοβ οῸ 1790, ϑνο. 1792 (24 εοἀϊιίοη) ; δῃηὰ ἴῃ ἴΠ6 Ἰδῖὸ ἰθαγπεὰ δπὰ ἤν. 7. Μ|] ποτ 8 
1Γοδ 1156, ἐη Εἰ 16 “ ΟἿ ΡΟΠ᾿ 5 Αςςουπηί οἵὗὨ ΟἸ γι ΠΥ οοπδίἀοτοα," ὅνο. 1808. (24. 6611.) 

2. «( ἼἌῇρ νἱβίοῃ 158 γοῖ [Ὁ δὴ δρροϊπίοα εἰπιο, θὰΐ δὖ (0 πᾶ ἰδ δλαϊΐ βρθακ δπᾶ ποῖ Ἰἴο; 
τμοσ ἢ ἰδ (ΔΥΤΥ, ννδῖῦ ἴον ἷξ, θοσϑιιδο ἴξ δλαϊ ΒυγοΙγ οοίμο, ἱξ τοὶ πο τλτχγ." ἩΔΡΑΚΚῸΙ ἰ, 8. 

χΧ 3 
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ΤῊ ΑἸΤΙΡ Υ πονον δοίβ ἰονγαγ 8 ἢ18 δοοοιπίδθ 6 οὐαί γο8 1η βυοῇ 
8. ΤΔΏΏΘΥ 88 ἰ0 70γ66 {ποῖν ἡυδρτηοηΐ, πα ἸΓΓΟΒΙΒΌΌΪΥ (0 Ἰπῆἤποηοο {86} 
τηογαὶ οοπάποϊῦ ; θαΐ, οἡ {(μ6 σοῃίγαγυ, ἰθᾶνθβ ὑπ6πὰ ἴῃ 411 Βἢ ᾿μβίϑηοοϑ 
ἴο {πΠ6 Δρρ!!οδίίοι οἵ {πον σαι οηα] ρον 6.8, ἀπ [0 {παῦ ἔγοθάοιῃ οὗ Μ}}}, 
ὙΠ ΟΝ ἅγα Θββοηί4] ἰο ἃ στὶσαῦ {ἢ ἀπά ργδοίϊοθ [10 ἀθρομᾶβ ἡ" ΒΟΥ 
ΟὨ Οὐγϑοῖνθβ, οὐ {π6 αἴδοϊοηβ οὗ {86 Ὠραγί, γαύμου {πῃ οὐ {Π6 δοιίθ- 
688 οὗ 1πΠ6 υπαουβίδηαϊηρ, ΒΘίΠΟΥ 6 0111] ΒΟΓΙΟΌΒΙΥ δηα ΘΑΥΓΠΟΒΕΥ͂ 
δανοσγὺ ἰο {π6 δυϊάθηοθ, οι 18 οἴου ἴῃ ργοοῦ οὗ το]! ρίοιιβ σα, ἀπά 
ΘΔΠΘΙΪΥ ρῖνα 1 ἃ λιν, ποποϑί, δηα ᾿πρᾶγίϊδὶ οχαγηϊηαίϊοη. ΤῸ ΔΓρῸΘ, 
{παγοΐογα, δῖ μ 6 Γ ἔοσ {86 ΓΘ Ι Ὀ1Π1γ, οΥ [Ἀ]80]]0ο4, οἵὁἨἍ Δὴγ μοϊμηύ οἵ [15- 
ΤΟΥΥ οὐ ἀοοίχϊηθ, ΠΊΘΓΘΙΥ ἔγοχῃ [Π6 Ὡ ὈΘΥΒ 110 ΓΘΟΘΙγΘ ΟΥ σο]ϑοῦ 1, 18 
ἃ ὙΘΙῪ [ἈΠ]ΔΟΙΟυΒ ὙΔΥ ΟΥἁ 1 οστηϊηρ {π6 ἡπαστηθηΐ ; πα [6 πηυδύ θ6 
ΨΘΙῪ [0016 δοατιαϊηἰοα χὰ (Ἀ 6 ἀδιι] οουγβα οὗ {π6 που], γἢο μδ8 ποῖ 
ἴουπα ὈΥ 8 ΟΥ̓ ἜΧΡΟΥΘΠ66, (μα΄, ἃ8 {Π6Γ6 ΔΓ6 ΒΟΙΏ6 τηθῃ ΘΑΡΔ00]6 οὗ 
6] ονίηρ' [ῃ6 ρτοββοϑῦ ρϑυσα 168, 80 {ΠΟΥΘ ΔΓΘ ΟἸΒΟΓΒ δα Δ] ποίουϊουϑ 
ἴογυ αιιοϑιοπίηρ, ἀδηγίηρ,, δηἀ ορροδίηρ {π6 ρἰαϊηοϑί ἐγ πῃ8. 1 {Πμ6γὸ- 
ἔοτβ, ἴῃ {ῃ6 οᾶ86 ὈΘΙΌΓΘ 8, 6 σΟμΒΙ ον {Π6 οἰτουμηδίδησοβ 8ΔΠπ6α ὉΓ6- 
7 οο8 οὗ {π6 6ν)78, ἀυτίηρ (86 {6 οὗ ΟἸ γί, νγγθ 8.81} θ6 8016 ἴο 
δοοουηῦ τηοβὺ ΒΑ ἸΒΙΔΟΙΟΥΪΥ [ῸΓ (μοῖν ἸΒ 46] 1γ ΠΏ 6η, 88 γγ6}] 848 ἴον {Π6} 
σοῃεπαδησα 0 {πΠ6 ργαδβοηΐ ἀἂν 1ῃ το)θοῖηρ' ῃϊπ) 848 16 Μοββιδῃ; δπά 
8.4}} ισίμοσ ἀογῖνο δααι τομαὶ ονίάοποα ἰο (86 ἰσαςῃ οΥὗὨ 16 (ἀο8ρε]. Τὸ 
'ἴ8 οογίαϊη {μαὺ ργοαῦ ὨυτΆΡοῦΒ οὐἩ 96 .}8 δῃά ἀδθνουῦ ῥγοβϑὶγίθβ ὑγ6 6 
σοηνογίοα αἱ βγβῖ ἰο ΟΣ ΒΕ ΔΉ Υ ἰ; τ] Ρ]ΑΙΏΪΥ δον θα (παῦ 10 νγὰϑ 
ποῦ ἀοϑυαΐα οὗὨ ρῥτγοοῦ οὐ ἰγσυΐῃ, δῃά {πᾶΐ 10 νυ88 ποίΐ το)οοίθα [Ὁ γαῖ 
ΟΥ̓ ὄν άθποο, θυΐ ΓῸΓ Βοῦηθ οἴπιοὺ σϑᾶβοῃηβ, ΨΈΪΟΪ 10 18 ποὺ ΑἸ ου] ἴο 
ἀϑαῖσῃ, 
πε στοιῦ πα σ,ΘΠΘΙΆΪ οδιι56, ἰο τοῦ {86 1846} 1} οΥ̓ (Π6 «68 ἴ8 

ἴο 6 βου θοά, 18 ὑΠ6Ὶν ἐὐέσλοαηθ58 ; ὙΓΆ1Οἢ ΘΟΥΓΔΙΏΪΥ 18 ἃ ολυ86 βυῆοϊοηΐ 
ἴο Ῥγοάιτιοα βυιοῖ δὴ οἴδοοι, 1 4 τβδῃ Ὀ6 υἱοΐουβ, [16 18 ἀἸβροβοαά ἰο σο]οοὶ 
ον! θπὺ γα ςΠ8, δμα ἴο θα γδοα ΥἹ Ιου ]οι1Β ΟΡ ἰοηβ. ὙΤΠαΐ νῖοα θα ἢ 8 
{πὸ υπάογβίαπαϊηρ, Ἰηΐαύααίοθ (π6 ἡπαρτηθηΐ, ἀπὰ ὩΣ ΠάΘΣΒ 10 ἔγοια 418- 
οογπῖηρ δαΐνγοοῃ γα δηα ἐἸβοιιοοα, Θϑρθοῖα]]}γ ἴῃ πλδ οι οὗ του ν 
θα γΘ] σΊΟΠ, 18 8 ἰσα ἢ ποῦ τλοσο Θομβίδγ Δστηθα ἴῃ {6 ϑουιρίυγοϑ 
{Π8ῃ ΘΟΠΗΓΠπΙΘα ὈΥ͂ ΤΘΆΒου 8η4ἃ δχρϑσῖθποθ. Ηον πὶοκαα [πΠ6 «6νν8 
ὙΌΓΘ, 18 ΘυἹ ἀθηδ ΕῸΠῚ ΤΏΔΠΥ ραϑβᾶροαβ οὗ {πὸ Νοην Τοβίδιηθη 3; δηὰ 
ΜΠ οΒορηυδ, {ποὶγ οὐ ἰδίου δηά ἃ ὑγιθδύ οὐ ἐδ Βα] 6), ἹΠΙΌΓΙΩΒ 118 
ΟΥ̓ {Π6 Θπογιηοιιβ ν᾿] Δ 168 ργδοῦβοα Ὀγ πο. ““10 18,᾽ βαγβ 6, “1τὰ- 
ῬΟΒΒΙΡ]6 ἴο σῖνα ἃ ραγυου αγ δοοουηΐ οἵ 41] {Π61Ὁ ᾿Ἰηϊα αἱ {166., ΤῊὰΒ ταυοῖι, 
ἴῃ σΚΘΠΘΓΆΙ, ἰὕ ΠΙΔΥ Βυο6 ἰο βαγν, ἰῃμαὺῦ {πο γ6 ΠΟΥΟΥ τγ88 ἃ ΟἿ ὙΥΒΙοἢ 
Βυτοα βιιοἷν τ]Β6. 168, ΟΥἹ ἃ Τδ06 ΟὗὁὨ τη ἴτοὰ {86 Ὀοριηπίηρ οὗ [88 
ΜΟΥ το 80 Δρουπάθα ἴῃ Ψ]Ο ΚΘ 688.". . . ... “41 νυν Ὀο]ονα 
τῃπδὺ 16 1Π6 Βοτμδὴβ πα ἀο]αγοα ἰο ἀαβίγου {π686 ψὶοκοά τυσοίομϑϑ, {Π|6 
ΟἿ ψου]ὰ πᾶγα οἰ μον ὈΘΘη Βυδ]ονοα ἋΡ ΟΥ̓ δῃ οαγίπαταῖζο, ΟΥ οὐ Γ- 
γ᾽ Βα θ ἃ Ὀγ {Π6 τγαΐουα, οὐὁἩ βίγαοῖς ψ ἢ ἔσο ἴσοι ἤσανθῃ Κα ἀποῖδοῦ 
ΘΟάοτα ; [ῸΥ 1Ὁ ρχοαποθρα ἃ ἴδγ ποτα πη ρῖου8 σοπογαύοη [ἤδη ὑμοϑο ὙΠῸ 
βυβεγοα βιιο ἢ ρα: βῃπλοηΐ. 5. Οδπ 10 [Ποἢ Ὀ6 ἃ πιαίζοσ οἱἁ δδίοῃιβῃτηθηΐ 

λ΄ β66 “ιὸ ῥσγοοΐϑβ οὗ 1Π15 ἤιςῖ, διργὰ, ὈΡ. 8301, 302, 
5 00 8η δυζοιηῦ οἵ {6 ἐχίνοθ ἐοττιρίίοι οὔ ἔπ δον ἢ μοορῖο, ἐπ , Νοϊὶ. ΠῚ, 

ῬΡ. 406---410. 
8. Φυδορίιυδ, 16 18.}}, Φιιὰ. 110. ν. ὁ. 11]. ὶ ὅ. πὰ ς. 18. ὃ 6. Τ|6 ν}ο]ο οἵ δῖ6. ἔουτ], 
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{πῶ (16 (οΒρ6] βῃου]ά πιθοῦ ἢ πὸ θοίζον στοοορίϊοπ δῃχοηρδὲ βυοῇ 
ΤΟ ΒἴοΓΒ Οὗ ἱπαα"ν ἢ ΗΟ σου] {πὸ νο]αρίιοιβ διάάψιςοα ἀἰσαϑὺ {Π6 
ἀοοίτγ 68 οὗ τηου ποδίϊοη δηά 80] -ἀθηϊα], οὗ ἰακίηρ Ρ ΕΒ οΥΓΟΒ88, δπά 
[Ὁ]Πονίηρ [86 (ὐὑαρίαϊη οΕ Π18 βαϊναίου {πγουρὶ βυβογηρθ Ὁ Ηον οου]ά 
{π6 Ῥγουά δηα δαυσιίγ ῬΒαγίϑοθ οοπαθβοοῃᾷ ἰο θῈ τχθαὶς ἀπά Ἰοννυ, 
Δη( ᾿πβίοδα οὗ νγογβρρίηρ (ἀοά ἴῃ δλοιν, Ἰοατῃ [0 νγογβἢῖρ Ὠΐπ ἴῃ βρί τὶῖ 
ἀπά ἴῃ ἀγα ἢ ΥΥ Παῦ πιο ποί8 οου]ά 6 ἐβκθη ἰο χη ἰμο86 ὙΠῸ νγ6 6 
Το ΒοΪνοα ἴ0 αὐλγγοὶ ὙΠ ΘΥΘΓῪ ομο ἢ ΥΥ̓μαὺ γθάβοῃ οου]α ργθνδ}} οἡ 
{Ππ| τ ὙΠῸ ὙΘΓΘ ΠΘΥΘΓ ἀϊβροβοα ἴἰο0 ἤΘΑΓ ΓΘΆϑοπ, ὙὙ80 6 ΓΘ ΑἸ γαΥ8 οἰουΥ 
ἀπά 50}16η, 856 116 δηα οὐδύϊπαίθ, δα ““ Ἐχοθθα! ρΥ πιλὰ ἢ ἀσαϊηδϑὺ 
{πο86 ψγῆο ἀξ γοα ἴγοτῃ ἔμ ἢ ΥΥ̓ αῦ ζοσθ οουἹὰ Ὀ6 ἄοῃδ [ῸΓ {Ππθιὰ 
ψγΠ0 μα νι Πϑίοοα δ6 ᾿αδ, {86 αὐπιοϑὺ τηθ8Π8 οὗἨ σοπνϊοίοη, δηᾷ μαᾶ 
Το ἀογοα {πϑηηβοῖνοβ ἸΠΟΆΡΑΌΪ6 οὗὨ ΙΔΘΓΟΥ, ὈΥ͂ ὈΪΘΡΏΘΙΩΥ͂ ἀραϊηβί {Π6 
Ἡοῖὶγ ϑριπῦ οὗ (ἀοά, ὈΥ͂ δβουιπρ ἴἰο [86 ρονοῦ οὗ (ῃ6 ἀ6 νὴ} {ῃο86 
ΠΛ ΓΆΟΪ68.  ΠΙΟἢ. ΠΔα τηδη  βῦγ θοθη πτουσῃύ Ὀγ {π6 ρονοῦ οὗ αοαἢ 
ΜΝ πιαη, βιια 688 ΟΠ γῖδῦ, σαν οοηῖὸ πιπῖο ἢ ἐσοορὲ ἐΐα ᾿αΐλον, τολϊοίι 
Ππαΐξῶ βοπὲ πιο, ἄγαισ ἤϊΐηι. (δ οἰπη νἱ. 44.) ΝῸ τηλῃ σὴ οιηῦταοο {ῃ6 
ΟἸιυϊϑυϊαη τοὶ σίου πῃοὰῦ {Π6 ΠοΙρ οὐ ἀἰνίηθ στα (νον πο ῖῖμοῦ 
ἔοσοθϑ {Π6 τη] η6], ΠΟΥ σΟΠ ΓΟΪΒ {Π6 τπιοτγαὶ ΠΡΘΓΕΥ οὗ τηβῃ): δηά ἀϊνὶπθ 
σταοα 18 ᾿υβ]γ ψ 614 ἔγοπι {πο8ὸ ὙΠῸ πᾶν τηϑάθ {Ποιβοῖνοβ υπ- 
ψογίῃν οὗ τ. [ἢ βπογί, ἃ 706 1614] ᾿ηΐαςαδίΊοη βοϊζοά {π6 6 γ. Οοά 
Ἰοῖν (Ποιὰ ἤο ἐπαῦ ὈΠΙΠἀποϑβ δηα Παρ Π688 οἵἉ ποιγί,  ΒΙΟἢ {Π6 Ὺ ὈΥ {πο ὶγν 
5158 δά Ὀγουσιῦ ἉΡΟΠ {ΠΟΘΙ βοῖνο8; 80 {Ππᾶΐ ἐλεν σοι ποὲ 8566 τοῖϊέϊ ἐπιοῖν 
ὄγε5, απά μπαογδίαπα ιοἱἑῆ ἐλεὶγ ᾿δαγέδ, απὰ ὗε εοπυογίε απα ᾿εαζροί, 
(ϑόΒη χὶϊ. 40.) 

Α 588}}}} ποῦ δυϊάθηῦ οαβα οὗ {1|0 γοϊθοίϊοῃ οὐ «688 ΟἸγϑῦ Ὀγ (86 
ἦονθ 18 (0 Ὀ6 ἰουπά ἴῃ {δ 6 1 βίγοῃσ ρῥγο)ιάϊοθ, δηά δαἀῃποόγομοθ ἰο 
στοῦ ΟΡΙ ΠΐΟἢΒ ἀπ ργδοίιοθβ; ὈΥ͂ ἘΠΩΝ {Π61]Ὁ ὑπάἀουβίδηηρθ ὙἼ6ΓΘ 
Ὀ]ΙπΠ464 ἀπα 0806 (ο 866 {π6 δνάθποα ρσοάυοοά. ΤΟΥ τ γα οδηοϑα 
αὖ {Π6 πλΘΔΏΠΟ6ΒΒ ΟΥ̓ 8 ᾿Π{6 δηα {Π6 Ἰσποτηϊην οὗ ἷ8 ἀθαῖῃ. ΤΠ ρτο- 
"Ὸ Βαα οἸαρΙογοϑα {πὸ Ἰοξιαϑύ ᾿πηαροβ ἰο βοῦ ἔογί ἢ! {Π6 ρ]οσθβ οὐ (ἢ6 

Θββίδἢ ; δηά ἴῃ ἀθβουιδίηρ; 18 Βρι για] ἰησάοπιμ, πα Ὀογγονγοα {Π6}Γγ 
ἸΠΘΙΔΡΠΟΙΒ ΓΟ ΘΑΓΠ]Υ Κιηράοιιβ. ΝΥ μαῦ νναᾶβ 8 βσαγαινο Υ 
Βροΐζθῃ, {πὸ 6.8 δά Ἔχρουπαάρά [11 ΓΆ]]Υ ; ἀπά {Π686 ἐγ ΠΟ ΑΥῪ 6 χ- 
Ῥοβι οη8, θοῖησ ἰγαπβη 6 ἔγομι ρσοημθγδίϊοη 0 σοηθγαίοη, ὑτγοάιςϑα 
ἴῃ {π6 «6 ν7ὺ8 ἃ ποίίοῃ οὗ ἃ πὶ ΕΥ̓͂ ὑδΠΊΡΟΥΆΙ ΡΥΊΠΟΘ ;---- ἃ ποίϊοη ΠΙΡ ΪΥ 
σταιγιησ ἴο ἃ Ῥϑορὶθ σῇ οβο δῇδιγθ γογο ἡ ἰδ6 ἀφο]πθ, δηὰ ὑγο80 
ΡΟ βοθηιθα ο Ὀ6 [6 πατηρ' ἰΟνγΑΓ 8 ἀ 880] υ}]10η. ἱπιργοββοα 1} [818 
οχροοίαίίοη, (6 9678 ψουἹὰ ποῦ σϑοορηῖθο {Π6 Μοβϑιδιι ἰῇ «688 
Ομ γῖβὲ ; {86 νυ Ἰοοϊοα [ὉΓ ἃ ρῥχΐποβ οὗ ὑποὺ πον ποῦ ψβμαὺ σι οχίγδο- 
ἴοη ; Ραΐ, ψῈΒ τοβρϑοῦ ἰο «6811, Π6 Υ ἴοοκ 1ἴ ἴῸΣ σγαηίθα {μαΐ ἢ6 νγᾶϑ 
[Ππ6 σαγροηίο τ Β δοη. Ηδνίησ Ἰοαγηθά ἔγοιῃ {Ππ|6}} ῬιΌρ μοί {Παὖ Β6.ἢ- 
ἸοὮδπι γγὰ8 ἰὸ θ6 (ῃ6 ρμῖαοο οὗ {π6ὸ Μδββιδῃ᾽ β παίνιγ, Ὀθοδυβα «6818 
Γοϑι 6 δὖ Ναζαγοίῃ, ἔπ Ὺ ΠΑΒΌΪΎ δοποϊ παρα, ὑπαῦ 6 νγα8 Ὀογη {Π6Γο, 
δηᾶ {Παΐ πο φορά ἐλίπρ οὐμἰά οοπιο ομέ ΚΓ Οαἴϊίοο. ΤΏΘΥ τ γα ρἰθαβίησ 
{ΠπΘηιβοῖνοβ τ] σαιᾶν ἀγοδιὴβ οὗ ργοαίποϑθ, ΜΠ [Π6 ργοϑρθοῖ οὗ 
οοπααθβὺ δπα δρῖτο; δὰὺ 6 ἀθοίαγοα (Πα Π18 ἀΐπσάοπηι τσα8 ποΐ ὦ ἐλιὲβ 
τοογα, δια δοοογαϊηρὶν μα ἰδισηῦ {Π6Π|,---ποῦ ΠΟῪ [0 βθδῖκο οἱἵ᾽ (6 

Δ ΔΕ, ἀπὰ βἰχιἢ ῬΌΟΚΒ δοουπὰ ψἱ ᾿ἰμδβίδηοςβ οὗ 10 σοῃβαμητμδῖο ἀδργαυ τυ δηὶ ἀοβρογαῖο 
Ὑ]οἰζο 1688 οὗ [80 ΦοΥ 8. 
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᾿ιαϊοα Ἰοιηαπ γόΐο, θαΐ ΠΟῪ ἴο Πογαία {Ποιηβοῖνοβ ἴσοηὶ [Π6 σγοαίοῦ 
γοΚα δηά ὑυγδηηγ οἵ 81η ; -- ποῦ ΠΟῪ [0 ἐγ] ΠῈρΡἢ ΟΥ̓ ΤΟΓΟΙΡῺ ΘΠ ΘΙ168, 
διιξ μον ἴο βαρθάπα {ποῖὶγ ἀοπιοξίὶς δα νογβδυιοα, ὑποὶγ ᾿υδὲ8 μα ν]ο 68. 
ΤΠΟΥ Ποροά ἴο ΘΠ]ΟΥ͂ οογίδιη στρ 8 δηά ρῥυϊν!]θρθθ ἀῦονα ἐπα ταδί οὗ 
τηδηκιηά ; θαὺ ΟἸγῖβῦ οᾶπια ἴο ὑὕγοακ ἀονγῃ {μ6 νν4}} οὗ ραγίοη, δηά 
ἴο πιηϊΐα Ὀοΐἢ «678 δηα (δ πΈ 1168 88 ομδ ὈΟΑΥ͂, ἈΠΟ Υ οη6 θα, ΤΟΥ 
δχρθοίοα ἴο Ὀοοοιῃθ ἰογαβ οὗ [Π6 παίζοῃβ, δπά ἴο αν «6γιιβαί θα [ῸΣ 
{Π6ῚΣ βοαΐ οὐ διρισα; δη ὍὍ͵,Θ Βῃοοκρα ἰὸ θὰ {παΐ {Π61Ὶ αν ἀπά 
ἰοιηρὶο ποι] θ6 ἀδβίγογοα, δπα ὑπαὶ αἱΐ τοῖο «εοἱϊ ἰΐυο φοαϊΐψ ἐπ ΟἸιγὶεέ 
«ὔἴοδιι5 πιιιδὲ ΏΥ Ῥογϑεομίίοπ. ΥΥ 6 ΠΟῪ 4180 ἐπαΐ, δρουῦ {π6 {1π|6 οὗ 
ΟἸὨἈγῖβί, ἔπουθ ἈΓΌΒ6 ΠΏΔΩΥ 4188 Ν65518}}8 δῃὰ {4186 ργορμοίβ, νγνῖο ἄγονν 
ΔΥΑΥ τ ΠΟἢ ΡΘΟΡΪΘ6 αἴτον βοὰ. ΑἈπα δυθὴ ῃο86 ρϑύβοῃϑ, ὙΠῸ ὙΘ6ΓΘ 
ἴοο Ψψ186 ἴο Ἰδηα ἃπ ΘᾶΓ ἴο {π686 ᾿πηροβίογβ, σου] γοῦ δὴν οὗὨ {Ποῖα 
Ὀδοοῖὴβ ὉΠΓΘΔΒΟΏΔΌΪΥ Βα Βριοοιιβ, Δ στα] 8] δα {που βοῖνοβ ΓῸΓ ΨΟΓῪ ἴθατ 
οὗ Ὀοϊηρ; πιϊϑοα ὈΥ ΟΥΠΟΥΒ. θοῖηρ᾽ 80 ΤΩΔΗΥ͂ ᾿πηροβίογβ Ἀρσοδα, {πο Ὺ 
ψΟυ]α 6 δρί ἴο τοραγα 4}] πηθῇ ἃ8 Ἰπιροβίοσβ, δῃά τοὐθοῦ {86 ἰτιιθ Μοϑ- 
ΒΙΘ ἢ ΔΙΠΟΩΡ᾽ 80 ΤΒΔΗΥ͂ [Ἀ]86 ὁῃ68. Αὐ Ἰοπρίμ, ἤθη {Π6Υ Βα μῖτὰ μὰ 
ἴο δὴ ἱρποιιϊηΐουβ ἀθαίμ, {παῦ νΟΥῪ ἰπϊηρ τγὰ8 βυ Ποϊοηῦ ἴο ὁδηο6] 4}} 
Ὧ18 τηΐγοΐθβ, δηα ἴο σοηγίησα ἐμθηι (μαὺ 6 οου]ὰ ποΐ Ὀ6 {Ποῖ ΝΜ οββδιμῇ, 
1116 οοηβίἀουίηρ ὑπαὶ ἢ6 νγᾶθ (16 Ζιαπιὸ 9. αοα ἐλαὲ ιτραβ ἐδπι8 ἰο ἐαλα 
αἰσαν {δι οἴη οΥΓ ἐλ τοογίά. 

Βοϑι4θβ {Π6 ργοοοάϊηρ ργουάϊοθθ, τ λ]Ὸ} τ γο οοιπιοη ἰὸ {π6 
ον 188} πδοη οο]] οοἰϊνογ, {π6 οἰ οΥ ῥγιοϑίβ, βουιῦθβ, δῃα Ῥ]ΠΔγΊβθοβ, 
Πα ραγ Ό Ὁ ταούνοβ ἔῸΣ σο)οοηρ (Π6 (ἀοϑρ6]. Του πμαίοα ΟἸγιδῦ, 
Ὀοοασβο ἢ μαηά σϑργονϑά δηᾶ ρθη! δχροβοα {πῸὶγ ρῥτῖάθ, {πον ἢγ- 
Ροογῖϑυ, {Π6ῖὶν ἀπο Υ Δ Ὀ]Θ 688, {Π61Γ οογοίοιιϑη 688, ἐΠ ΘΓ ΖΘΑ] ἴον ὑγαα!- 
[008 ; πα {Ππ1} Παίχοα ἀραϊηβὺ ἢϊπὶ ἀἸ]Βροβοα {ποτὰ ἕο {π1η]ς 1}} οὗὁἨ ἢϊη, 
Δπά ἴο ἀο διῖπι ἃ]] 1}}] οἴοοβι Υ8 ποοά πού χοπάθν βοὴ 6 ἤπά [ἢθπὰ 
ὌΡΟΩ 811 οσοαβίοηβ ΟΡροβιίηρ 8δη4 σα] υτηηϊαίϊησ Ὠΐμ, 1 γα ΟΟΏΒΙ(ΔΟΣ 
(μαὺ (ΠΟΥ ἸΟΥΘ 84 ΜΙΟΪΘΑ βοῦ οὗ πηθη, δηᾷ {μαῦ 6 μδᾶ ρθ] 1ο] ν ἀπα 
ἔγοααθηῦ γαργουϑα ἱμθ. ΤΉΘΥ 6,6 ὨΙΡΉΏΪΥ ἱποθηβοά δριηβί ὨΐΠὰ, 
δΔηα τῷ {π6 Ἰυδρτηοπῦ ψ ΠΙΟΩ ΠΟΥ͂ ταδάθ οἵ ᾿ϊπ, {ΠΟῪ γοτο αἰτοοίορα 
ὈΥ {Π 6" Ῥαββίοηβ, ποῦ ὈΥ {ΠΟΘΙ στοάϑοη. ΝΟΥ αἷά ΔηΡῸΣ δηα γϑδοηΐς- 
ταθηῦ ΟὨΪΥ͂ ΓΏΙ8}. [μ6 πὰ τυ τ ὑτο 1668 ἀσαϊηδὺ ΟἸτῖβέ, δαὶ 86 {-ἰη ογαβῖ 
αἶ8δο πα που αν ρο] ογ. 16 ΡΘΟρΙΘ ψῆοὸ πὰ βθοη {86 ταϊγροίοθ οὗ 
ΟΠ τῖβί, ραγιϊου αὐ]γ {ππδ0 τηῖγαοὶα Ὀγ  ΒΙοἢ ἢ Πιδα [δα ἃ στοαῦ μι] αὐ 6, 
μά αὖ ὁπ6 {1π26, 48 δί. Φοδη τοϊαΐθδβ, ἃ ἀοδῖσα ἰο τηλκα ᾿ἴπὶ ὑΠ6ὶν Κίηρ, 
ΘΟΠΟ]υἸηρ᾽, ΓΟΑΒΟΏΔΌΪΥ Θηουσῆ, {παῦ ὉΠάΘΣ δποῖ ἃ Ἰοδάοσ ἐμ 6γ ἐμοί 
6 νἱοίοσίοιβ. Ἰπογοίοσο (ἢ γιβί, 1 6 μδα Ὀδθη ἃ ἀδοοῖνοσ, δπά ᾿δὰ 
οηϊογίδι θα Δι 1 ἰοι18 ἀΘΒΊσΏ8, ταὶρ᾿ὐ ΘΑ} ἤανα ταδάθ ᾿ἰμι861} 8 ρυΐποο, 
8η4 τσ ῦ πανθ 1Ἰποϊ θα {Π6 ΡΘΟΡ]6 ἰο Βμδῖζα οὔ ἰμ6 Βοιμδη γόῖκα, τ μοὶ 
Ὑ88 στίονουϑ ἴο {ἢ 61}. 

ΤΠα ομϊοῦ ργιθϑὶβ δπα ῥυϊποῖραὶ ροΥΒΟῚΒ διροπρ' ἐμ6 «678 ἐπουρθ, 
{παὺ 1 ΟΠ γῖβῦ βῃου α τπαῖζα βιοῖ δὴ δἰδοιωρὺ Π6Υ δῃου]ά 6 χυϊηρά, 
Ὑ Ὠδίβοονου {Π6 ΘΟΠΒΘαΙΘΠΟ6Β οὗἁἨ ἢ ψοσο. [πὸ ον πάρ ἢἰδ οου- 
ἀιοῦ βῃου]α ϑπάθανοιισ (0 γθοονοῦ {π6ὶν Πρ γίϊοβ, ἀπὰ 1021] ἴῃ ἰξ, {ΠῸῪ 
Κηδν {μαῦ {πΠ6 παύϊοη ψουὰ θ6 βϑυθγοὶυ ρῥιιηβῃθά ὈΥ ἰῃ6 οιηδῃΒβ. 
ΝΟΥ ψ88 {πδὶγ ργοβρθοὺ 1688 θα, 1 ΟἸγῖβὺ βῃουἹὰ ἀθισοῦ {86 Ροορίθ 
ἔγοστῃ {Π61Ὁ δ Ὁ] οοη ἴο ἃ υγοῖρ ρονγοῦ, ἀπα στι]ο ονοῦ ἰπθηὶ Π]μ5ο] ; 
(ον {που σὰ {Π6Υ Πιαίοα {Ππ|ὸ Ἰλοπηδῃβ, γοὺ ἀοι.1088. {πον (Ππουριύ ἐπαὶ 



Ἦν ἡιδὲ Οτοιηά 9. Οὐ)οοίτοη, 8318 

ΟΠ τῖβὲ τουϊᾶ Ὀ6 ἃ ΟΥΒα ΤΌΪΕΥ ἴοσ {ποὴλ ἐπδπ Δ ΒοΙηδη ΘΌΨΟΓΠΟΥ. 
ΠΟΥ Κηον (μαι πο Πα ἃ Ὀαὰ ορϊπίοη οὗ ἵποπι, πᾶ {παΐ μα μαά 6χ- 
Ροβρά ὑποὶνγ νἱθαϑ; δηά {πογθίοσ ὑπ Ὺ σοποϊ υἀδα {πμαὺ [86 ΘΕ δ Πβπηγοηΐ 
οὗ 18 δυὐ μου γ που] ΡῈ {86 γτυΐῃ οὗ {μεῖγβ. Τῆι {Π6 Ὺ ἡτογο ἱποϊοά 
ποῦ ΟὨΪΥ ὈΥ γοϑϑηϊπιθηΐ, Ὀαΐ, 88 ΠΥ ἱπηαριποα, ΌΥ ᾿πἰογοϑί, ἴ0 ΔΘ ΠΥ 
{μαῦὺ Ομ γιβὲ 88 [Π6 Μαββίδμ, ἴο ὀρροβα ᾿ἷπ), δἀπα ἰο ἀθβίγου ᾿ἴστα; [ῸΓ 
ΒΙπ66 {Π6Υ ΨΟΥΘ ροιβυδαθα {πῶῦ {π6 Μοββίδῃ δου! θ6 ἃ ἰοιηροτγαὶ 
Κιηρ, {πον οι] ποῦ δοκπον]θᾶσα ΟἸγῖδὲ ἴο θ6 {πὸ Μοββίδι, Ὁ}]688 δὲ 
{πΠ6 βάτηθ ἰὴ {π6Ὺ οὐνποα ἢ ἴο Ὀ6 {μοὶγν ἰκϊηρ. 

ΤΏΉΘΥ βυσοροᾶρα ἴῃ ΤΠ6ῚΣ Ομ ἀοΔγΟυΒ, ΠΟΥ δυστοα ἊΡ (86 ῬΘΟρΪθ, 
{πον Ἰη τα! ἀαίρα {Π6 ρονουηου, {Π6Υ γον θα ἴο μαννα ΟἸγἶδί ογυο θα, 
δΔηα ὈΥῪ [18 ἀοδί {μ6Ὺ Τμουρῦ ὉΠποπιβοῖνοδ αὖ ἰαϑὺ βθοῦσο ἔγοσα 411 {μ686 
6ν} 18, Βαῦ δ δΙΌδ6 ἀρϑϊῃ, δη Ὠ1Β αἀἸ8ο 1 0168 ρρϑαγθα ὀὔθηΪΥ ἴῃ Φ6γὰ- 
ΒΆΪοΏ, ΤΟΥ κἰπρ᾽ Τα γ 0168, δηα ἰθδομιηρ (μδΐ «688 ψγὰ8 {π6 Μοββίδῃ. 
Οπα που]ά αἱ γϑὺ {μ1η|ς (Πδὺ ἢο τηδῃ οου]ὰ τὰ πδίδηα βυοῖ ουἹάθηοο : 
Ὀυΐ νπ'8 88|41}} ποῦ 80 πχυοὶ ΟΠ 6Γ αὖ {Ποὶγ ΟὈβέϊηδοΥ, ἢ γα οὔθογνθ (παΐ 
{π6}γ ἔδαγβ, δηα, δ [86 0 {μουριΐ, (πο ῖν ἰηἰοτγοδϑίθ, 16 ποτὰ ἀσϑὶη ἴο 
ΟΡΡροβα ἔπ σὰ}. ΤΉΘΥ οομθιάογρα ἐπαΐ {ΠΟΥ σοῦ (16 Ῥϑγβοῦβ ὙΠῸ 
Πα τορτγοβοιίθα Ογῖβί 88 ἃ τῶδλῃ ΨΠῸ Πα Ἰοβῦ "18 Ββη868, ἃ ἀθιμοῃηΐδο, 
8 ἱπηροβίοσ, ἃ τηδροἶδη, ἃ νἱοϊδίοτ οὗἨ [Π6 αν, ἃ βοαϊζουβ ἰθϑοθου, ἃ 
Το ροΪ, Δἢ ΘΏΘΙΩΥ ἰὼ Οθβασ, δηα ἃ [4186 ΝΜ βββϑιδῃ; ψΠ0Ὸ Πα ᾿πϑεϊραίοα {Π6 
ῬΘΟΡΪΘ, δπᾷ ψγῆ0 ᾿ιδα ρεγβυδαοα Ῥι]αύθ ὑο ΓΟ πὶ; (ΠΟΥ  ιοαγά {παὶ 
{118 ΔρΡοΟβι1 68 τ τουρμῦ Τα ΓΔ 0168 1 [ἢ6 πᾶὴθ οὗ ΟἸ γῖϑί, δηά {Π6Υ οοη- 
οἰυαοά {ῃαΐ, 15 {Π6 Δροβί]68 σγϑῦα ρογηγὐοα ὑο ρτοοοοά 1 {{|8 τηβηποῦ, 
{Π6Υ ψου]ὰ οοπνοτύ ἃ ργθαῦ ρατὺ οὗ {πὸ 6778; δῃᾷὰ {ποὺ [δαγοα {παΐ, 
1 {Π6 ἀοοίγποβ ἰδαρῃῦ ὈγΥ ΟΒγῖδιΒ αἴ 8ο 1 0168 Το γα τϑοθῖνοα, {ΠΟΘ 80 
μα Ὀδθὴ [8 ἱπιρ] ΘΟ. 016 Ὁπθ68 δηουὰ Ὀ6 δοοουπίθα ποΐ ΟὨΪΥ͂ 
Ἰσποῦδηΐ δηα Ὀ]πα συϊάεβ, Ὀυΐ αἰΒμοποβῖ τηϑὴ ; {παῤ [ΠΟῪ Βῃου]ά ποὶ 
ΟἾΪΥ ἰοβ86 {ποὶν ὀγϑαϊῦ δπα δα μογιγ, Ὀυΐ Ὀ6 Ἔχροβϑα ἴο {Ππ6 τοϑϑηϊμαθηΐ 
οὗ (6 Ἰποθηβϑα τυ] τυα6 ; πα ἐπογοίοσα ὑμοὺῪ ἐπουρὶ {παῦ 16 θ6βὲ 
ὝΔΥ ἴο ΒΘΟῦΓα ὑποιηβοῖγοθ τγῶϑ ἰο ἀδίοσ δῃᾶ Πιπᾶον ἐπ Δροβί!θβ ἔγΟπλ 
ΔΡΡΘΆΓΙΩΡ᾽ ΔΗΩΥ͂ ΠΊΟΓΟ ἴῃ ΡὈ}10, δηά ἔγοπι ργθδοίηρ ἴπΠ6 (οβρ6]. Αμπά 
6 {π6 αἰδοῖ ρ] 68 δοπίϊηυοα ὑο ραγίοσμι ἰἢ6 ἔιποίϊοηβ οἵ {Π6]ν τηϊῃ- 
ἰβίσγ, {π6 σῇ ρυϊαδῦ δϑιζθα ἔμθπι, βαγιπρ, 7)͵ά το6 ποΐ οἰγαϊέϊψ σοηι- 
γιαπά ψοὺ ἐδαΐ ψοῖς μοι ποί ἐεασή, ἴπ ἰδὲ παπις ἢ Απά δελοϊία, γε ἔαυθο 
7 1οἀ “εγιδαΐοηι ιοἰἐδ ψοὶῦ ἀοοίγῖπο, ἀπά ἱπίοπα ο ὕγίπφ ἐδιΐ8 πιαγιἷ ὀϊοοά 
μροπ 8. (Ἀοῖδ ν. 28.) 

ΜΈγδοΪοΒ γγοσο σουρσμῦ ἴο σοηνίηοθ {παπὶ; δυΐ ΤΠ ἃ τη8ῃ 18 νἱο- 
Ἰομαὶν θδηῦ ἰο Ὀαἰΐανθ οὐ αἰβῦθ! αν, ἢ6 18 τοῦτο (πδη ᾿81 ροσβυδαρα 
{Πα {ληρ8 δὺα 88 Βα θβίγοβι ΤΉΘΥ ΠΑΒΌΠ]Υ ΘοΟποΙυἀεἀ {πδὺ [086 τ]- 
τΆ0168 6 16 οἰἴπον ἀθ] βίο ῃβ δηα ᾿Ἰτηροβίυγοβ, ΟΥ ΟΠ ΘΥΕαΪ Ἰγου 8 ρο- 
ἰογιηθα Ὀγ {{ιπ διὰ οἵ 6υ]}]} βρὶ υἹβ. 

Ἐτομι {Π686 1}] ἀἸΒροδβὶ ἄομβ ργοοθραθά βυϊίαθ]α οἴἴβοίβ; [ῸΣ {Π6Ὺ Ρδγ- 
βοουϊρα {π6 βΒγβὶ Ὁ γιβίαπβ, {Π6Ὺ δοουβοα {ῃδιὴ ἴο {16 Ἐλομλδη τπᾶρὶδ- 
ἰγαίθϑβ οὗ βοαοῃ, ὑΠπ60 Ύ Ὀοαὺ ὑπο ἴῃ {Π6ῚΓ ΒΥ ΠαρΡΌριι68, {ΠΟΥ ᾿πυργὶ- 
βοῃθά {δΒοιὰ, ὑπ Ὺ Ὀδη8 6 {Π6ὰ, ἰμΠ6Ὺ μυΐ ΤΩΒΔῺΥ οὗ ποῖ ὁ ἀραίἢ, 
Δηα βίγτονο ἰὸ {π6 υἱπιοβῦ οὗὨ {Π6ῚΓ ΡΟΥΘ (0 ἀθβίγου {1118 σι βίηρ βού. 
ϑόμηθ ἰ ἃποϊθηῦ ὙΓΙΘΓΒ ἈΒΒΌΓΟ 18, {παὺ ἐπ6 «6 )}18 ἴοοῖκ Π6 ρα ἰὸ 

᾿ ψαυδιίη Ματίνν δῃὰ Εἰ βοῦίι8. 8.666 ποίη, Ρ. 171. δῃὰ ΤῊΣ γ᾽ 5 Νοίοθ, δηὰ ἘΔΡγίολι8 
ἀς Ὑ ογ. 1.6]. Ομ γιβε, ν 665. ὶ 
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Β6η ὦ βουβο 8 ἴγοιη « οὐυβαίθῃ Ἰηΐο 811} οι Σ168, [0 δοουβα {Π|6 (]1γ18- 
{18Π8 οὗἁἨ αἰδαίβιη αῃα οὔμοὺ οὐ πλοϑ, ἃπα [0 γα ϊκα ὑπ 6 πὶ ἃ8 Οὐἱου8 ἃ8 ΤΟΥ͂ 
ΡΟΒΒΙΌΙΥ οου]ά.: 

, Βυοῦ ἡ γα {Π6. Ῥγΐῃοῖραὶ οαυδ68 οὗὁὨ {86 ΒΟ ΟΠ οὗὨ (ῃ6 «68, δᾶ 
οὗ {π6}} τοϊϑούοη οὗὁἨ Ομ γιϑδί δ8 (πὸ Μίοβδιδῃ, αὐ, ,γϑὲέ: ὯΟΣ 18 10 ἀπ ου] 
ἴο σοῃδοῖγα δῦ ΤΑΥ͂ 6 [Π6 ΓΘΆΒΟΙΒ οὗὨ {Π61]Ὁ ραγβιβίϊηρ ᾿ῃ {Π6 88 1Π|6 
1ΠΠ 6 6] 1Υγ ποῖσ. [Ιὰ {π6 βγβὺ ρΪαθο, οἡ ἐΐθ ραγὲ 07 ἐδι6 “εισδ, ταοϑὺ (1 ποῦ 
8411) οὗ (86 βᾶπιθ γθβάβοῃβ ψὨ]οἢ σάν οἱγίμ ἴο {Π61Ὁ ΠΗ 6! 1 ὺ οοπίϊπαθ 
ἴο πουγδβῃ 1{, ραγ  ου ΑΥΥ {πον ΟὈΒΕΙΠΔΟΥ͂, [Π6ῚΡ γαὶπ ΠΟρΡΟῸΒ δῃά οχ- 
Ροοίδίοηβ οὗἩ ὑοῦ αν ρσγοδίῃθθβ, δηᾶ (Π6 8͵]86 οἤγιδίθ δῃᾶ [8]56 ρτο- 
Ρβοίβ, γο αὖ αἰ ἴδγθηῦ ὑσαμθθ πᾶν α δυΐβοη ἊΡ διλοηρ θη. Τὸ σψΒΙΟἢ 
τὺ Ὀ6 Δα 64 {ποὶν ψδηΐ οὗ οἰναυ Δ Ὀ]ΘΏ 688 Του αγαβ {π6 (ἢ ΥἸβίϊδηβ, ἀπὰ 
οοηἰηυΐησ ἴο ᾿γα ἰηϑυ]αίθα ἔγομι 411 {Π6 τοϑὺ οὗ τηδηκῖημα. ΑἸ] {Π686 
οἸγΓουτηβίδῃοσδβ, ἰοσοίμου, ργοβοης ρστοαὺ ΑἸ" ΠΟ. 168 ἴο ὑΠΟῚΣ ΘΟΏνΘΓΒΙΟη. 
Βασομαϊν, οπ ἐδ ραγὲ οΥ᾽ ἐδ τοογϊ, (6 σταπᾶ οὐβίδοϊθβϑ ἰο [16 ὀοῃνου- 
βίοῃ οὗἩ {Π6 6 }8 αὔο, {86 ργδναίθῃοε οὐ Μίοματημηθαάϊβηχ ἀπά οἰμοῦ 
ἔλ]86 τοὶ ρίοηβ, {Π6 βο ἴβπιβ οὐ ΟἸΥἸβίδη8, [ἢ 6 ἀΠΠΟΙΪΥ ᾿ἴν68 οὗ ποπιϊπαὶ 
ΟἸ τἰβιϊδηβ, δπα ραγυ συ αν (Π6 οΥιι6 0168 ψ Ή]ΟὮ, οἡ ναγίοιιβ ὑγοίοχίβ 
δα αἱ αἰἴδγθηῦ ἰἰπι68, αν Ὀ66Π τηοβϑῦ ὉΠ]͵Ό ΒΟΥ ἰηῆιοῖθα οὐ {ἢ 18 
ἘΠΠΔΡΡΥ ΡΘΟΡΪδθ. 

Ετοσα {π6 αοοουπὺ Ὑ Ποῖ πγ6' μανα ρίνοῃ οὗ {μ6 οὐϑίηδου οὗ (πὸ 
68, ἀπά οὗ {Π6 οαι808 ὙΏΘΠη66 1ξ ΔΡΌΒ6, 1 ΔΡΡΘΑΓΒ {μα [Π6ῚΡ πη 6] 16 
18. Π0 οβ]οοίίοῃ ἰο {πὸ ἐγατἢ οὗἩ ἴῃ6 (ἀοβρο]. Πα τροάθγῃ «6 νν8, ἰΠ6Γ6- 
ἴογα, σϑῦβοῦ ΜΘΆΚΙΥ θη ὑΠΟΥ βαν, {μαὺ (Π6]Ρ δηοοϑίουβ νοι] ποί 
Δα οοὐἹὰ ποῦ πᾶν σχοὐοοίθα ΟἸγτιϑί, 1Ὁ (Π6 ταῖγα 88 σοϊαθα ἴῃ {86 
(ἀοβροὶ μαά Ὀθδϑὴ τϑα]ν ψτουρσῦ,. Αραϊηβῦ {Π18 ἀΥρυμηδηῦ Ὑ76 ΤΑΥ͂ αἶ80 
οὔϑογνθ, {μαῦ 10 οδῆ (ὁ ΠΟ ΒΘΥΨΊΟΘ [0 ἃ 6}, Ὀθοδιιβ8 1 ου]ά ῥγουθ 
ἴοο ποῖ, [0 που]ὰ ῥγουθ {δππαὺ Μόοβθϑ υγουρβῦ ΠΟ ταΐγδο]θ8, δῖη6 6 {Π6 
ὙγΠΟΪ6 ΡΘΟΡΪΟ οὗ βγδθὶ οἴζθη γϑ6]] 6 ἀραῖμβί ἰἴπὶ : 16 νου] ρῥτονο {παῖ 
ΠΊΔΠΥ οὗ {Π6 ρῥγορμοίβ γϑοογάϑα ἴῃ {π6 ΟἹ Τοβίαηθηῦ ἡγογα [8186 ργο- 
ῬΠοίβ, Ὀθοδιδα ἰΠ6Υ ΜΈ͵Θ ρογβοουίθα Ὀγ 186 “68. Τα 9678 86 
ποῖ 8016 ἰο ρίνο ΔΎ. Γθάβοη ΜΠΥ ὑπ 6 Ύ δοκηον]οαρα {Π6 αν οὗ Μόοβοβ 
ἰο Ὀ6 ἃ ἀἰνίπα τουϑδίοη, ἡ ΒΟ 1111 ποῖ αἰτθοῦ Υ ἀμ ποτα ΒΙΓΟΏΡῚΥ 
Θϑίμ ὈΠ18}} ἔΠ6 γα ἢ ἀπ δα μουν οὗὨ [πΠ6 (ἀοΒρ6ὶ. 

50 ἔᾺγ ἱπἀ 666 18 {π6 1ἸηΒᾺ4 611 Υ οὗ 116 «6 νγ8 ἔγοπῃ Ὀοϊηρ δὴ οδ)θούϊοῃ 
ἰο {π6 ἀὐρυϊηθῃΐ ἔγοτλ ῬγΟΡἤΘΟΥ ΘΟμοογηηρ' [π6 Βργοδα οἵ ΟἸγἸϑυδηϊξυ, 
{παΐ, οα {6 Θοπίγαγυ, ἢ σογτορογαίθβ ὑμαῦὺ ονιάθηος ἴον {π6 γα οὗ 
π6 (ἀοδροῖ. Εογ, ὈΥ {μοὶγ 1πῆΕΠ6 6} γ, γγὸ ραῖη ἃ ρυοαῖ ἡυμροῦ οὗ 
ὈΠΒυΒροοίβα ᾿ϊΠ6Β868 (0 {π6 ἰγυςῃ οὗ {π6 ΟΙΪα Ταβίδιηθηΐϊ ; δηᾶ, ὈΥ 
{Π6}Ὺ αἸΒροσβίοῃ, {Π 686 τυϊίποββθβ ἀρουπᾷ ἴῃ {πο τοποβὲ δηά τηοϑὲ οομη- 
ΤΉΘΓΟΪΆΙ Ῥαγίβ οὗὨ {16 ψοῦϊά, ΗΔ {μ6 μοᾶν οὗ ἐπ «“6ν0]89 θδοη οοη- 
νογίθα ἰο ΟἸΥ ΙΒ ΔΉ, {μ6 Ὺ ταὶρῃΐ μᾶνθ θ66 ἢ Βαρροβϑα ἴο σοηβριγα 
ἢ (η6 ΟΠ τ] η8 ἴῃ ἔογρίηρ' ἀπ σοΥταρίϊηρ (Π6 ργΟρἤδοῖθβ σοϊαιπρ 
ἴο {μ6 Μεοββίδῃ: δυΐύὺ πον {μοὶγ ᾿π8 ἀ6]} } οὐδ οὔ 411 οαν}]8 δηα βυβρὶ- 
οἴοηβ οὗ ἐμαῦ Κιπα, πα τρβκοβ {ποὶν ἰοβυϊοην, {Κα ἐμαῦ οΥ̓Ὠ Βιγόσῃ 
ΘΠΘΠ168, {Π6 ΤΟΥ νοῦ ΓΑ ]6, {86 ΤΟΥ6 ἈΠ ΑΙ ΘΒ] ΟΠΔΡ]6. 
Ἀραΐπ, ὈΥ {π6 1ΠΗ 461} γ οὗὨ {86 “6νπ8, δῃὰ {μοὶγ αἰβροσβίου 'ῃ δοη- 

1 Φογίη᾽ Β ΠὨἰβοοῦῦδοβ σοποογΐηρ (πὸ ΤΥ οὗ Ἴιὸ ΟΠ γἰβιίαη πο ρίοη, ἀϊδο. 1. Βρ. Νοὸν 
[05 ογκα, νοἱ]. ν. αἰββογίδιίοη χχῖὶχ ὅ66 8130 0. (ΠΥ ΑΓΒ. ΘΟΥΤΏΟΏΒ, νο]. ἱ, 80 Ύπι. ῶ. 
διὰ Βρ. Εἰ ἀοτ᾿Β ᾿ϑοπιοπδιγϑίοη οὗ [16 Μοβϑίαβ (Βογ]ο 1,βοίαΓοβ, νοὶ]. ἱ, ΡΡ. 105-112.) 



Δ 7ιι8ὲ αγοιπα 9. Οὐ)οοξίοῃ. 31] 

ΒΘ]. Θη66 οὗἉ 1δ, τΔηΥ ὈΓΟΙΟΓΙΟΠ8 οἵ Μοβοβ απά {πΠ6 ρσορμείβ, οὗ Ο τῖβί 
δηἋ 18 ΔρΟβί]68, γα γοιηαυκαῦϊν {Ὰ]Π|16 ; 80 ὑπαῦ ᾿πϑίθαά οὗ ἀοίησ 
ἀἰββοσνίοα ἰὸ 1ῃη6 ΟΠ γβύίϊδη οαα86, 10 ἀοο8 1Ὁ ταὶ Ποῃοασ, δά ἰοπᾶς 
νγοΠἀοΥ]]γΥ ἴο Ῥτοιηοίθ δῃά δάναμοθ 1 ἴῃ {86 νοῦ, Απά αδἴοσ ἃ]]} 
116 οὔδηρσοϑ δηα γον 1 0η8, ἴον 411 {[Π6 ρδυβθοι 8 ἃπα πηλββθ γε 8 
ὙΠ Π1ΟΝ (ΠΟΥ Πᾶνα Β66 πη Πα ὈΠαΡΓΡῸΠΘ [Ὁ τροσὰ ἰδη βονοπίοθηῃ ἢ η- 
ἀγορὰ γϑᾶσβ, {Π6Ὺ 8.}}} βιιδϑιϑῦ ἃ ἀϊβίμποι Ῥθορὶθ ᾿π Ἴσά θυ ἰο {πΠ6 6οΠ}ρ]6- 
ἰἰοι οἵ οἴπδὺ ργόροοῖθβ, ὑμαῦ (Βοπλ. χὶ, 26, 20.) ““ θη {π6 [1 Π688 
οὗ {6 Οἰφῃ. 168 18 οοῖμθ ἰῃ, ἃ}} Ἰβγαθὶ τγδὺ 8 βανϑᾶ." ὙΤἬογα 18 
ποίησ ΡΆΓΆ116] ἴο {Π|8 ἰο 6 ΤΟυπα ἴῃ ἰΒύΟΥΥ ἔγοσῃ (86 ογθαίίοη οὗ 
{Π6 πο ἢ ἀονη ἴο {818 {ϊπι|6, δηᾷ 10 18 πο 1658 ὑῃδῃ ἃ βίδῃηϊηρ; ταΐγϑοὶο 
ἴῃ. 411 ἀρ88 δῃᾷ δουῃ γ168 ἴον {π6 ὑγταῦ οὗ τπ6 ΟΠ γιβδη το] ρίοη. Ὁ 

ΒΒ βι 68, 1Ὁ 18 ἃ ργοδαὺ δανδηΐαρβ ἴο {πὸ (γιβίϊδη το! σίου ἰὸ παν 
Ῥαδῃ ἤγδὺ τοιοιο Δα ρῥιοραραίθα ἴῃ ἃ πδίϊοη οὐὗὁἩ πῃ θ]ϊθυθσβ, δ8 ἴὖ 
ἴγροβ ἐμθ δοοουηΐ οὗ {86 ἔδοίβ [τΌτ 411 βυβριοίοη οὗ ἔγαυἃ δηᾶ 1π|- 
Ῥοβίυγο. 1) 6βιρηϊηρ' ΤΠ ΤΑΔῪ ΘΆΒΙΪΥ Ὀ6 ΒΙΡΡοΟΒΟα ἰὼ ΟΔΙΓΥ οἡ ἃ ὑτίοὶς 
ΔιΟΩρ ὑΠΟῚΓ ογθαία 68 δηα ἀθροπαδηϊβ, διμοηρ {Π 086 οΟὗἹἨ {86 βᾶπθ 8146 
δ ηἃ ραγίγ, οὗὨ ὑπ6 βαῃλθ ργοΐθββϑιουῃ ἀπ ἱπίογοθῦ: θα ΠΟῪ τῦ88 10 ροβ8- 
Β10]6 Ὸγ ἃ 81:18}} ἡυαθοΣ οὐὁἨ ροοῦ 1Ππ|ογαΐθ ἤβμθυμλθη δηα ἰθη- τη του 9 
ἴἰο βισδοοά ἰῃ 8Δῃ αἰδιηρί οὗ {18 παίατθ διηοηρ ἱβουβδηα8 οὐὨ βϑογοὺ 
ΒΡΙ68. 8Δπα Ορϑῃ θῃθιῖοβῦ Νοίδιηρ μυΐ ἰγυῖ, ποίδιηρ θὰὲ αἰνὶηθ 
ὑγαῖῃ, πα ἀρμο]ὰ Ὀγ ἃ ἀἰνηθ Ρουθ, οοὐ]Ἱὰ ἢανα βίοοα μ6 {γ18] δὰ 
βόογπα ἀονγ 80 τι ἢ ΤΉΆ8]106 8η4 Ορροδιίοη Ὀοίοτα εὐ] 

(2.) Το γεοϑοοξίοη ὁ ἐλο Οοερεῖ ὃν ἐἠδθ εμπδοϊουΐπσ (ΔῈΝΈΤΙ1ΕΒ, τολὸ 
10676 σοπέθηιρογαγὶος τοϊέΐ Οὐγὶδέ απὰ ἠϊΐδ αροδέΐθ8, 8 πο οὐ)γοοίέομ ἐο ἐ}ι6 
ἐνμίδ 90 Ολγιδίϊαη έν. 

ΜαηΥ οὗ {π6 ἀγσαπιθηῖβ τ ῃ]ος παν Ὀθθη δἰδίθα 1ῃ {Π6 ργθοθάϊησ 
Ράσοβ, 1 γαίογεποθ ο {86 14 6 1 οὐ {πῸ «6078, τᾶ 06 δρρὶ1οἡ 
ὙΠ τοβροοῦ ἴο {πΠ6 (ἀθη] 6 πδίοηθ, Ὑ8Ὸὺ δα τὩΔῺΥ ῥΓο)υ 1668 ἴῃ 
σοι ΥἹ {Π6 9678, ἀηα βοθλα ὑμαΐ 6.6 ρου Ὁ ἴο ἐποιβο να 8. 
ΤῈ ολυιδο8 οὗ πηρο]ϊοῖ, το πΟΓα δοιηοῃ ἰὸ ἔποὰ τι} (ἢ6 

“ ανγ8, ΓΟ, ἃ ργοαῦ ΘΟΥΓΌρ(οη ΟΥ̓ ΤἸΔΏΠΘΙΒ; {Π6 ργοααϊοα οὗ οαποα- 
(ἴοη, βοὴ Ἰοα {Π6 (6 ῃ}1168 ἰο ἀδβρῖβο (6 ἀοοίγ 68 δηα σα] ρου 
τῖο8 οὐ ΟΠ ΥΒ δἰ ῥΓΘν]ΟΌΒΙΥ 0 δχαταϊηδίϊοη 3; (86 ρΡυΓΙΥ οὗ 1ῃ6 

1 Βρ. Νοπίοπ᾽Β Ἴ οὐΚ5, νοἱ]. νυν. Ρ. 142. “Ἴο οδ86 οὗ [Π0 678 ΙΏΑΥ 6 πβο [Ὁ] ἰπ ΠΟΥ- 
τοοίίηρ; ἃ γαὶπ ορίπίοῃ νυ οι ΘΝΟΓΎ ΟἿ αἰτηοβῦ 18. Βοπηοί 08 δρῖ (0 οπιογίδί πη, (μδὶ δὰ 6 
|ϊνοὰ 1π ἢ εἶπηθ ΟΥ̓ ΟἿΥ αν ουγ δῃἃ σοπνογβοα τὶ ἢϊπ| ΡΟΓΒΟΠΑ]ΪΥ, δα Πα θοοη Δῃ ΘΆΓ- 
ὙΥ᾿[Π655 ἴο [118 ᾿γοτά8, δὴ ογθ-ν 688 ἴ0 [18 τγοῦΐ8, ἢ6 δου ἃ δυο Ὀθθη ἃ μαῖίογ ΟἸ τί βιίδη, 
ἢ6 θϑῃοι ἃ αγοὸ τοδί ηρα 411} Ηἷβ δοτ }]οδ, ἀπ ἤϑνο Ὀοϊϊενοὰ δηὰ οδογοὰ ἡ πῆουῖϊ ἀοιδὶ δηὰ 
υπό τόβοσγο. ΑἸαβὶ ἴπογ, ὙΠῸ τὸ 1η8.0}8 πον, ψοπ] ἃ ἴῃ 411} ρου!  γ ἤᾶγο Ὀδοη 
πῆ .]8 (ἢ6η, Τῆς 7 νν8 βαῖὺν [Π6 Ταΐγϑ 068 οὗἨ ΟὟΓ Ὀἰοββοὰ Ἰογὰ δηὰ γοῖ Ὀοϊονοὰ ποῖ : 
“ ΒΙοββοὰ αὐὸ ΠΟΥ τπὰῦ πᾶν ποῖ βθθὴ δηᾶ γοὺ δυο Ὀαϊϊονεα.᾽ ᾿ (Φοδιη χχ, 29.}ὺ 1ὑἱά. 
Ῥ.144. Τα πο] ἰοῦ οΥὁἨ {1ΠῸ 96 ν8 18. ἀϊβοπββοὰ ἰῇ 8 οἴθασ δηα σοῃοϊ υϑῖνθ ΤΔΠΠΘΥ, ἴῃ {Π|9 
Ιαβὲ ἴῃτγου ἀἰβοοιγεοα οὔ Μγ. ΕΤϑ 58 “ ἨΪϑοδη 1,οοὔ 68 ΤΣ 182], οὐ ἴπ6 Εν ἀσησο8 οὗ 
ΟἸὨυ β Δ}, ἃ8 ΠΟΥ γογο βίαιοα 8ηὰἃ οἠἰογορα ἰπ ἴῃ 6 αἀἰβοοτγβαβ οὗ οἷἵγ Τωογὰ : σοπηργίδβίην 
ἃ ςοπηοοίοα γἱονν οΥ̓͂ [Π6 οἰ π8 ὙΠ Ιοἢ Φέδιι8 δἀναηοσοά, οὗἩἨ [π6 γρυμηθηίδ ὉΥ ᾿ς ἢ Π6 
ΒΡΡοτγίοα τπθπ, πὰ οὗ 8. βίμτοτηοπί8 γοβροοίηρ [06 οδυδεβ, ργόρτοβδ, δη ἃ σΟὨΒΟΔΏΘΏΘΘϑ 
ΟΥ̓ ἱπῇ Δ } γ." Οπμμντάρο, 1821. ϑὃνο. 

2 Τῇο βίδία οὔ σοϊρίου διποηρ 186 αγοοκβ ἀπ Ποιηδηβ Πδα ἃ ἰσηἄθπου ἴο ἱπᾶάμοο [18 
αἰξροβιοη. ΟΠ ΓΙΒΕ ΠΥ παάὰ ποιΐηρ ἴῃ ἴδ ἴο διίγαοῦ (Ποὶγ Ποῦσα : 16 τηϊχοὰ ἢ ΠΟ Ρο- 
᾿ἰἰς8 ; -- ἰξ ὑῬγτοάυςσοα πο πο ὙὙΠΟΓΒ ; -- [πὸ παίτγο, οἦςο, δηα τ ΙΒ οἵ 6815 σου] θ6 
Δ]16 ἢ το {πεῖν σοποορίΐοηθ. [18 ὁοηποοίίοι ἢ ΦυἀΑἰδπὶ νουἹὰ ᾿μαγα ἐδ γ 1} (Πς Ἰοαγηοὰ 
πολ π, γ ῆο τοράγάοα Φοβονδὴ δἰ πιο ἢ 88. 116 10] οὗἉ {16 “ὁν:8Π παιίοι, δπ 4 1}}15 ννου]ὰ 
Ῥτοοϊυάο 41} ᾿ηαμίγΥ διμοης τμθη οὗ οὐποιιίοι, ν᾿ Ἰοἢ δοςοιμ 8 4150 ἴον {ΠΕ} 8] 0ης0 Ομ [80 



310 Ἰοοοίίοπ οΥ ἐδ αο8ρεῖ ὃν μηδοϊϊουΐηφ Οἰηζϊο5 

Ῥγθοορίβ οὗ {Π6 (ἀοβροὶ, ΠΟ 6 γα ΘΠΘΓΟΙΥ Ορροϑιία ἰο {παῖν νἱ]οΐοι8 
Ἰηο] πα θη δηα ρῥγδοίϊοθβ.: {Π6 ἐδπΊροταὶ ἸπΘΟ γΘΏΙΘΏσΟΒ. το αὖ- 
ἰ6π6 64 {π6 ῥγοΐθβϑίοῃ οὐ (γι ϑυ αν, δηα {6 ἰθηρογαὶ δανδηίαροϑ 
ν᾽ ΠΙΟἢ. ταϊσῃῦ 6 βαουγοαὶ οὐ οδίαϊποα ὈΥ͂ το] οί ηρ᾽ ΟΥ Ορροβίηρ 1; {Π6 
ἸΏ6ΔΏ ἈΡΡΘΑγΆμοα ἢ ΟἸγιδῦ δα τηδαθ ἴὰ ὑδ6 ν οὐἹά, δπὰ ἢ]8 ἴσῃο- 
ΤΉ] ηἸο 8 ἀΘαίἢ, τ] οἢ (ΠΟΥ ΚΗΘῪ ποῦ μοὺν ἴο Υγοοηο1]6 τ 0Π6 αἰνὶη6 
ῬΟΥΘΥ Δ3ο 6 ἰο ἴπη ὈΥ [18 ἋἀἸ8ΒΟ1 0168 ; δῃᾶ {Π6 σοπίοτηρύ οηἰογίαϊποα 
ὈΥ {π6 ρΡΒΣ]ΟΒΟρΡἤ ΘΟ Β [ῸὉΓ {π6 ταηκ, δοαυγομχοπίβ, βυ υΙηρΒ, πα τηδύ- 
{γγάομηϑ οὗ (16 ἢγδὶ ΟἸγιϑύίαηβ. 411] {μ686 {πϊηρθ ῥγοάμποδα ἴω {ῃ6 
στοδίοσ ρατὶ οὗ {π6 96 γ)1ὸ δὰ δυδυβίοη [Ὁ [16 (ἀοΒρ6ὶ, δηά {δου Πα 
1ῃ6 βᾶη6 οἴβοί οὰ {π6 ἀποοηνογίοα (ἀθη 1168. ' 

Βυΐ Ὀοβ᾽68 {π686 σϑιι868 οὐἩἉ πηρο] 16, {π6 ΟΘ [1168 ΠδΔα ταν οἰοτβ 
ῬΘου αν ἰο {βοιηβοῖνεβ. ὙΠον Θηϊεγίαϊποὰ 4. Πρ ποίΐοῃ οὗ {88 
οσδου οὗ τηδρο, οὗἨ {86 Βίγθησίῃ οὗὨἨ σἤδυτΩβ δῃα ᾿πολπηίδί!οηΒβ, ἀπα οὗ 
1Π6 αἰτηοδῦ Ὁποοηίγο 8016 ρόνοῦ οὐὗὁἨ {ποῦ ἀθπομθ δηα ἀοιηϊ-ρσοάβ ; 
Δηα {118 ποίϊοη ἰοα {π6 στοαίθυ ραγὺ οὗ ἴθι ἰο ταθοὺ {π6 (ἢ γ]8- 
[184 τρΐγϑοθθ, ΤΠΘΥ ΟΓΘ, ΙΠΟΓΘΟΥΘΙ, ΟΘΧΙΓΘΙΏΘΙΥ ΟΑΓΟΪ688 δηα ἰη- 
αἀεγοηί δρουῦ 411 τ οὶ] ρΊΟΩΒ ἴῃ ρΌΠΘΓΑΙ ; ΘΟΠΒΘΟΆΘΏΥ ἴΠΘΥ Πα ΟὨΪΥ 
ΨΘΟΙῪ πηρογίδος ποθοηβ οὗ (16 Ὠινῖηθ Βοίηρ, δῃὰ οὐ {π6 βρί για] 
δΔάἀογαϊοη ὙΠΟ. νγὰθ ἄπο ἰο ἴτη δἷοπα; δῃα ἰῃ6 Ὺ σψογο οἴβηαοα αἱ 
1Ππ6 Ὁ βο Δ Ὀ] 6 η688 οὐ ΟἹ ΓΒ Δ 107, δῃα 118 αὐίοι Ἰῃοοσα ρα 1} Ὑ νυ 10} 
{Π6 6βί8 118] ι6 ἃ νογβῃὶρ οὗὨ {πθῖγ βανϑσγαὶ δουη ΓΙ] 68. 

Ἑυγίμον, {πΠ6 ρτοαῦ δηα ῬΟΝΘΥΙ τηθῃ διμοηρ {86 (ὐθηΐ68, ἴον 
νγαηῦ ΟΥ̓ αἰξοπάϊηρ; ἰο {Π6 1 ΓΙΠδὶο τηοτῖῖβ οὗἨ {π6 πον ἀοοίτιηα, δηᾶ οὗ 
ἀπαἀογβίαπαιηρ 10 ὑΒΟΥΤΟΌὮΙΥ, σγαγα ποῦ 8016 ἰο γθοοῃ 116 1Ὁ ΜΙ {86} 
γαγ οα]Υ νἱθν 8 δα Ἰηςογοδίβ ἢ τ οἢ 1685 τγᾶ8 1ὖ ἰο Ὀ6 ἀχροοϊοα {Παΐ 
{Ππ|0 ῥυίθϑδίβ, δύ ἤσουθ, ἀπ αγίλϑϑῃβ, 0 ᾿Ινθὰ ὈΥ (6 ρῥσγοῆϊβ οἵ 
ἸΔοϊαίγν, σου σϑϑα!]γ ορθῃ {πα ὶῦ ΟΥ̓́6Β Δα ΘΑΓΒ ἴο γϑοϑῖγα 8 [Δ 1}} 80 
αἰ οΥ]Υ δα ρνογβῖνο οὐ ἰμοἷσ ργαβοηΐ σραϊη,. ΝΟΥ που]ὰ {π6 ὑδά ορίπίοῃ, 
ὙΠΟ ΟΥΒΘΡ παίϊοηθ ἴῃ ρΌΠΟΣΑΙ Πδα οοποοϊνοα οὐ (16 “6718, ρουτηῖ 
{Πθ ΘΑΘΙΪΥ ἰο ρᾶ88 ἃ ἐδνυουσαῦθϊο ἰπαρστησηῦ ἀροὴ ἰμ6 ΟΣ 88, 
βεύνψθοη σοι δηὰ {86 “6718 {Δ 6Υ ΑἸ ποΐ, ἴῸΣ ἃ ΘΟὨΒΙἀΘΥΆΡ]6 {1Π16, 
τ8 Κα ἃ βυποιθηῦ ἀϊδιϊποίϊζοῃ ; δοσουηθηρ ΟἸΥΙΒ Δ Υ (0 Ὀ6 ΟὨΪΥ 8 
ΡαΓ ον βοσχὲ οὗ υἀαῖϑη), ἀηα οΑ]]1πρ' [Π6 ΟΠ γΙϑίδπβ αἐλεὶδίβ, ὈΘοΘΒ6 
{μου ἰδυρμῦ {Παῦ [Π6 ρσοαβ οὗ [Π6 παίοηβ ΌΓΘ οἰ Σ ποίμίηρ αὖ 4]}, 
ΟΥ ἀοδα τχθῃ, Οὐ ἀδιμοηβ, απᾶ Ὀθοδσδο ἰΠ6Υ ΜΟΣΒΒΙρροα 4. βριγιίυαὶ 
ὍΘΙ ἴῃ ἃ ΒριυυΔ] ΤΩΔΠΠΟΥ, 8η4 Πιδα] ΠΘΙΓΠΟΙ θη] 68 ΠΟΥ Δ] 88. 

δι )οςί. [πῃ {Π|8 ΤΠ Υ ΟἾ γἰβι Δ Υ̓ τραᾶα ἰγοδίοα ὉΥ Τδοϊττιβ δὰ ὈΥ ΤΥ ἴμ6 Ἐ]ᾺΟΓ, 
Ἡμλοιὲ ἐπφείγῳ, Ταοϊτα8Β ἀΐβροδοδ οἵ 16 ὑυμο]ο αασδίίοη (866 Ρ. 175. δεργὰ), ὈΥ οΑἸἴηρς ἰδ 
ἃ Ροδίϊοπε δυρετδίἑίίοπ,----ἃ Ῥτοοῦ μουν 1016 ἢ6 ΚΗΘ ΟΥ σοποογποά εἰπ|86}} δθουΐ [π6 πιδίτογ, 
1κὐ 16 τοδάοῦ ρόγιιϑὸ ἴπ6 ἱπβιγαοιοη8 οὐὗὨἨ δι] ἴο [ῃ6 Ἐοϊαδη οοηγογίβ (Εροχι. σχίϊ. 9.. 
ΧΙ, 18.), ἀπὰ τμ6η ἡιάρα οὗἉ [Π}}8 »εδβέϊϊοπέ διιρογ δε ἐίοη ; οὐ, 1οῖ μἷπλ ἰαἴκο Ῥ] γ᾿ 8 ἀοβοσὶ ρίίοη 
οὗ τ6 οοπάιιοῖ αηἃ ῥγὶηςοῖρ]68 οὗὨ ἔπ ΟἿ  βεῖδηδ (566 Ρ. 179. δυργὰ), ἀπά 16 η 6411 ΟΣ ΒΕ 1 ΠΕ 
8 Ρεδίϊοης δι ρογδί οπ. Οὐ τὰ ννογὰϑ οὗ Τδοίίαβ, Ὀγ. ῬδΙΟΥ Του πᾶ [Π056 ΟΡΒΟΓΥ Δί 08: --- 
Ἰ. Τϑ ἰοαγηοᾶ τηοπ οἵὗὁἩ ἴπαὶ ἀρὸ ὈομοϊΪὰ ΟΠ γι βιϊδη ΕΥ̓ 'π ἃ ἀϊδίδης δῃηὰ οὔδοισο νἱοῖν. 
2. Βεῖ {16 το δῆσθ δὴ "8 ρ᾽δοθὰ οπ ἴπὸ τηοδὲ δεῖς πὰ ρτηθηῖδβ, 1π δ ̓ οοῖβ τ  ἰο ἢ ΠΟΥ 
ΔΥῸ Ὀἰθαβο ἰο ἀδβρίδο. 1 ΟΠ γι Δ ηΥ̓ Πδὰ ποί βιγνϊνοα ἰο (6}} 118 Οἵγῃ βίογυ, Ὁ πησδὲ ἢανο 
ΒΌμΟ ἄοννῃ ἴο Ῥοβίου ῦ 848 ἃ μεβέϊεπί ΟΥ̓ Ρετγηϊοϊοι διερογδίξοπ. 8. "8 σοηίοτηρί, ὈΥΐοῦ 
ἴο ἐχδπϊηδιίΐοη, 18 δη ἱηιο ]οο 8] νίοο, ἔγοσῃ ψῃὶοϊ [Π6 στοδῖοδβὲ ἐδ ῦ 1168 οὗ [π6 τη ἃ ΔΓ 
ποῦ ἴτθ. Απηά, 4. ἴΥὙᾺᾶ ποορᾶ ποῖ Ρ6 διιγρτβοα (δὶ ΤΏΔΏΥ ὉΥΟΥΙΒ οὗὨ (᾿αὶ ἀρὸ ἀϊὰ ποέ πιοη- 
τίου ΟΠ τ βεϊ δηΐου, θη [ΠΒο86 Ἧ}Ὸ αἀὐά ΔΡΡΟΟΥ ἰο ἤανο πηϊβοοποοϊνοα [8 πδίαγα δηὰ οἰνα- 
Γαςστοῦ, 866 ῬΑ]Ογ δ Εν! ἀοηοςΒ, νο]. ἰϊ, μΡ. 807---320., νοῦς (μς ργοοοάϊηρ Βἰηἴ8 ἀχὸ 110- 

Σ (γαϊοά αἱ ἰοηρίῃ, 



ὺ )ιδὲ Ογομπα οΥ᾽ Οὐ)ερςξϊοη. ᾿ 8]}} 

ΑΠὨοσαγάβ, θη {π6 (ἀοΒρ6ὶ] θορδη ἴο βρτγοαδᾷά, δηά ζ]86 ἰθδοῃογϑ δηά 
νἱοἸοι8 ὈΓΟΪΈΒΒΟΥΒ ἰηΐοβίθα {πΠ6 σπαγοι (18 ΟἾγῖϑέ Πνμα ἰογοίο]α), (Π6 
(θη 198 που] ποὺ ἀἰβιησαϊβη θούνθοῃ (6 ιοουδ Βογθίϊοβ (80 
ΥΥΙΒῃ6α (0 πιαῖκα ἐπθηλβοῖν 8 ἤθααβ οἵ ρδγί168) ἀπ 1ῃ6 για αἰ! 801 0168 οὗ 
ΟἸὨτῖβί : δῃα, δἃ8 1π6 ἀποϊθηΐ (1818 η8 ἔγοα αθ ]} οοταρ᾽αϊηθα, {ΠΥ 
Ἰαϊὰ 1η6 οὐ πηθ8 οὐ {π656 ἔλ]86 δ Πα ᾿πτη σὰ] ὑγοίγθη ἰο ἐῃ6 σμαγσο οὗ 
ΟΣ ΒΕΔΠΙΓΥ Σ ΠῸΡ σου] {Π6 Β᾽ΠσΊΪΔΥ ἸΠΠΟΟΘΠΟΘ. δηα Ρ]οΟΥ οὗ {86 
ΟἸ τ Ιιβυδηϑ βοσαγα {ποτὰ ΤΟΊ, ΤΆ] ΟΙΟὰΒ πα ἔμ ]86 δοουβαί!οῃβ. 

ΓΠαβυγ, {μ6 Δ ΠΥ οὗὁἨ ραρδηϊβπι, δῃα (6 ἸλΥ αἰδιηρυ βιοα 
Ἰ] βϑῖπσβ γοἢ (1 ττα8 ᾿πηδοὶη6 4.) {86 Ῥγοριουβ ἥσθη οα οὗ Π6}ΓὉ 
ΠοΙΟΘ8 δπα ροάβ μδᾶ ἴτοπὶ ἔὴ6 ἰο ἔζπηθ δοῃξογγοα ἀροπ {6 βανεγαὶ 
ΘΟ 165, ἰορσούμον τ] {Π6 δι ρ]6 δα ἀγί]688 ΠΠΊΔΉΠΟΣ ἴῃ ὙΠ1ΟὮ {Π6 
ἈΡΟΒΙ]68 ἀπὰ πγβὺ ΟΠ γβίϊηβ, δπα {Π|6}} ΓΟ] Ονσοῦβ, ργορασαίοα 8. το]]- 
σίοπ {παι παι ποίησ ἴῃ 118 Ἔχίουπαὶ Ἀρρθάγαμοα ἰοὸ γϑοοιηγηθπᾷ 10, ---- 
ΘΟΠΟυΣΤΘΑ, ἴῃ Δα ]οὴ 0 {Π6 ΟΔι1868 ΔΙΓΘΔΟῪ βίαίθα, ἰο Ἰθββθὴ {Π6 ἔΌγοΘ 
οὗ {ῃ6 πιΐγαοϊοϑ τουρῦ ὈΥ «6818 ΟἸγιδῦ ἀπα 118 Δροβί!θβ; ἀπά ργο- 
γψαπίθα ΠΟ 8124}} πα γβ οὗ [Πα το ἢ, {πΠ6 στοαί, δῃηάᾶ {π6 Ἰδαγηρά, ἤτῸπὶ 
σινιηρ ἴῃ {ΠΕΟῚΡ ΠδΙΏ68 Ὡπηοηρ {π6 ΘΑ .]168ὺ οοηνοτγίβ (0 {ἰπ6 [Ἀ1}} δηᾶ 
οΟὐδάϊθησο ψ Β]οἢ 18 ἴῃ «688 ΟἸ γὶϑῦ. ““ ὅυσοι τ γα {Π6 ῥγο)υά]οο8 οὗ 
1Π6 «ονὺν8 δηα (ἀθη [1 68, τ ὨΙοἢ τηδθ 80 ππϑηῦ οὗ {Πότ ἀπ 1]]Π1ηρ’ ἀπ 
ὉπΠΗ͂: ἰο τοδοῖνα {πη6 ΟΠ τ βία γοϊσίοη. Βαΐ ἰπο γα 18 γθάβοῃ (0 {πη} 
τπαὺ τπ6 πυμ 6. ΟὗὙὈ ἀπ 6]! ον σβ, διιοηρσ ποθ ἰο ψΒοῖ {π6 (ἀο8ρ6] 
νγϑ ἤγδί ργοδοῃθα, τῦαϑ ποὺ δ] οροίπου 80 σγοαῦ 88 18 ΘΟΙΩΠΊΟΠΙΥ͂ ᾿πηᾶ- 
δσἰποα, Βοβϑίάθβ {πο86 ψῃὸ ῥγοίοββθα (γι δ ΠΥ, δα {Πόσα ψνἢο 
Το)θοίοα δῃα ορροβοιὶ 10, {Π6γ0 ψΟΓῈ ἴῃ 48}1 ργοῦΔὈ ΠὙ ταλ] τὰ 168 
Ὀοΐνοοη θοίδι, ποίίμον ρογίεου (ἢ σϑιϊδηβ, ποὺ γοῦ ΠΡ 6 ΙΘνοΥΒ; {ΠΟΥ͂ 
᾿ιδὰ ἃ ἰβνυουγαῦα ορίηῖοι οὗἩ {μ6 (ἀοβραὶ, Ὀὰῦ που ΑἸ σομβι ἀογαί!οἢΒ 
τιδὶθ (πσπὶ ἀπ] ὴρ ἰο οὐ 0 ΤΠ ΘΓΘ ὝΟΥΘ ΤΏΔΩΥ ΟἰΓΟυΙηΒίδ 668 
Μ ΠΙΟἢ Ἰπο]ηρα Ποῖ οὸ {πῖηὶς {παῷ ΟΠ ΥΙΒΌΔΠΙΥ γγ88 ἃ αἰνῖηθ σον Ϊα- 
το, Ὀυῦ {Π6γ6 ὝΤΟΓΘ ΤΠΔΠΥ͂ ᾿ΠΟΟΠΥΘΏΙΘΠΟΟΒ ἩΠΙΟΝ αἰϊοηἀοα {μ6 Ορθη 
Ρτοΐδββίοη οὗ 1; δηὰ {ῃδὺ οοι]ὰ πού Βπὰ ἴῃ ἐπουηβοῖν 8 σουταρο Θπουρἢ 
[9 Ῥοὰγ ἤθη; ἰο αΙ8ΒΟΌ]Πρα {Ποῖ ἔθη ἀ8 δηα ΓΆΠΔ1]168, ἴο συ {Π6ῚΓ 
ογίιηοβ, ἰο ἰο86 {π6ῖν σοραϊδίίοη, {π6}γ ΠΙΌΟΓΙΥ, δηα {Πο6ὶν 16, ἴον {6 
βᾶϊα οὗ {Π18 πον σοϊσίοπθ. ὙΒογθίογα {ΠΟΥ ογα πΠΠ]ΠΔηρ 0 ΠΟΡΘ, ἐμαὶ 
1{ {μὸν δηδεοανουγοά ἴο οὔβοσνϑ {ΠπῸ στοδῦ ργδοορίβ οὗ του] νυν, τ ϊοῇ 
ΟἸγιϑὲ Πιδα γοργαβθηΐθα 88 {Ππ6 ῥυῖποῖραὶ ραγί, 1π6 δύση δπα βιυυθδβίδηοο 
οὗ το]σίοπ, 1 τΠον Ἐπουρθ Βοηουγαθὶν οὗ ἰῃ6 (ἀοβρεὶ, 1 {ΠΟΥ ΠΘΥΟΓ 
ΒΡΆΚα δραϊηβῖ 10, 1 {πον οἴἴεγοα πὸ 1π] συ ἴο {π6 ΟἸ γβίίαηβ, 1 {Π6 Ὺ 
αἸὰ τῇθτὰ 411 {π6 βϑυνίςθβ {μαὺ ὑΠ6Ὺ οου]α βαίθὶ Υ ρογίοστη, ὑπο ΓΘΓΟ 
ΜΓ Π]]Ιηρ’ ἰο μορα ἐμαὺ αοα μου] δοοορίὺ {Π|8, ἀπά ἐπα 6 ψου]α δχοιβα 
Δηἀ ογρῖνα {π6 γαβί. 
“Τῇ δοοοιηῦ ψ Π]Οἢ τ] μαγ6 ΟΥ̓ [Π086 {ΠΠ|68 18 ὙΘΥῪ Βῃοτῖ, θὰ Θπουρῇ 

18 881 ἴῃ {πΠ6 Ν νν Τοϑίδμπηθηϊ ἴο Βμον {Ππδύ (818 Βα ΡΡΟΒΙ ΟΝ 18 ποΐ στοιιπα- 
688, δηῃὰ {Π|π20 τπιϑηῦ ποιρπῦ δηα δοίθα ἴῃ {}18 Δ ΠΏΘΓ ; [ὉΓ ἯΘ ἃσο {ῃ 60 
ἰο]4 {πὲ βανοσαὶ θα ανϑᾶ τη Ομ γιβί, διιῦ ἀσγδβέ ποῦ ουγῃ 1ὑ, Βοῆχθ Ὀθοδιι86 
ΠΟΥ Ἰονοϑα {Π|6 ργαΐβα οὗ πχθῃ, οὐμοσβ θθοδιδβα ὑπο Ὺ ἔδαγθα {Πππὸ «}6νγ8, θ6- 
ου86 {86 Υ πουϊὰ ποῦ 6 ραΐ οαἵ οἵ [86 Βγῃαρόριο, Οἴο ΓΒ Ὀθοδιβα {Π6Ὺ 
νοῦ ] ἃ ποΐ ρατῦ 1 ἢ {Π6ῚΣ ΡΟΒΒΘΒΒΙΟΏΒ. ὺ οβορὴ οὗ Αὐϊπηαί θα 18 βαϊ ἴὸ 
αν Ὀ66η θαυ νυ μ18 ἀἰβοῖρὶα; ΝΙΘοάθηχιΒ ΒΘΘγ.Β ἰο ἤᾶνθ Πα [Π 6 ΒΔ Π16 
αἸβροβιίοη ; ἀῃὰ ἀἤἴογνναγὰβ (ἀαπια]16}, ἀπ οἵποῦ ῬΠΑΓΊΒοΘ8 Ὑγῆ0 ΟΡ- 
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Ῥοβοᾷ {π6 ροτβοουοη ἀπά {πΠ6 ραπιβμταθηΐ οὗ [86 δροβί]θ8, ὑσσϑγα ὑγο- 
ὈΔΡ]Υ πού 8 {{{{16 ἐπο]ποα ὑο ΟἸγιϑυϊαπιγ, ὙΤθὰδ 10 γγ858 ἴθ, δηὰὶ (ἢ 8 
10 Βα ἢ θδ6οη νοῦ βίησο. Τσαυὶῃ μ88 ῃδα ΘΟΠΟΟΑ]6α δηᾷ ὑπηογοῦϑ ἐγ] ΘΠ 18, 
Ὑγ7Π0, Καορίηρ; ΠΕ} Βοη ατηθηβ ἰο ὑμοσηβαῖνοβ, Οὐ ἀἸβοϊοβίπρ' [Βθτὰ ΟὨΪΥ ἰοὸ 
᾿ ἴον, ΘΠ: ὙΠ οΒ Δ] 1Βῃ 6 ΘΥΤΌΥΒ Δα Βα ΡΟΥΒ  Π]0η8, τ ΠΙΟἢ ΤΒΠΘΥ 
α151}κ6α ΔῃηᾺ ἀδοβρίβεαά, ὙΠΟ ΜὮΟ 816 αὖ 411 δοχυδιηἰοα τιἢ ΒΙΒΌΟΥΥ 
Κηον {παῦ αἰ ρτοαῦ Πα δοΓ οὗ ΒΟἢ ΟΣ ΘΠ. Ρ168 τηϊρηΐ θ6 Ρχοαιιοσρά. 
“ΤΠ ορροβίϊΐοη Μοῦ {π6 (ἀοβροὶ Ὄσχρογιθπορα ἔγοιῃ {μ6 «6ννϑ 

αηα (ἀοηίι 68 ἀΡΌΒα ῬΥΙΠΟΙΡΑΙΥ ἔγοπι {Π6ῚῚ νἱοθθ. Τὸ {Π18 σαιδα {Π6 
ΘΟΥΙΡίΣΘΒ Θβουῦῖθα {ποῖ ἀπ 6 1168, ἀπα οὔβογνα {πᾶὺ γα 18 ΠΙαάθη 
ἔγοπι ἐμο86 το ἰονθ ἀδγίκηθβα σαί μοῦ ὑπδῃ Πρ, νυ ἤοβθ ἀ66 645 ἃγα 6ν]], 
ὙΠῸ δαΐο ἐο Ὀ6 τοίοσιηθα, ψψ ἤοβα ταὶ 3 ΓΘ ΟΑΥΏΔ] Δη οαηηοῦ Ὀ6 Βιῦ- 
76οὲ ἴο {π6 ἰὰνῪ οὗ αοά, δπὰ ψῇῆο αν ρ]θαβυσο 1η ὉΣΙσ ὐΘΟΙΒΏ688. 
ΟΥ βιοι Ῥθυβοῃβ 10 18 βαιά, ἐπα ποῃϑ οὐ {πιὰ 818}} παογβίδηα."3 

83.) Αὄ {π|γὰ οδ]οοίιομ ἴο ὕπ6 Ῥγορθοῖθϑ ὑσῇιο ἀπηοιηοα [Π6 πηϊ- 
γουβδ γ οὗ 86 ΟἸγιϑύδη σα] σίοη, 18 οα πα 64 οἡ {86 ἰδού, ἐπαῦ ἃ. οοη- 
δἰαογαδίο γνατὲ οΓΓ πιαπἀὶπαά, δοίϊ πὰ Εἰ Ὸρ6 απά “45ϊα, ποῖο ὀπιδγασο 
“Μολαπιπιοαϊΐδηι, απαὰ τεοοῖυε ἐδε Κογαηπ Γῇ ΔΊοπαπιπιθα α8 απ ᾿πβρίγοα 
δοοΐ : ιολϊοῖ ἐΐλφγ τοομα ποΐ ἀο ὑῇ Οἰγιδἰϊαηϊΐψ τσογα γοαϊῳ ἤγοπι Οοά. 

“πϑισον. ὟΥ 6 οομοοῖνο ὑπαῦ {Π6 ῬΓΟΡΉΘΟΙΘΒ ἃτὰ [Ὁ] 8]16α τ θη 41] ραγίβ 
οὔ 186 στοῦ]α 8Π8}} βανα λαώ ἐλ οὔξεν 9 ΟἸιγἱδεϊαπῖΐψ ; Ὀὰΐ ὈΥ͂ ΠΟ πιθδηϑ 
{παῦ 1 8[181}} θ6 Ὁρμο]α διμοηρ μθηλ ὈΥ ἃ ταῖταοὶθ, ΤῊ1Β 18 ΘΟΠ ΓΆΓῪ ἴο 
{π6 016 ΔΩΔΙΟΡῪ οἵ παίισθ (ἀοᾶ ρἴνϑβ ἱπόγθαβο ἴο {86 ἰγθθ, δαΐ 
ἄοεβ ποί γγονθηῦ 18 ἄθοαγ. Ηθ ρίνθϑ ᾿πόγθᾶδβα [0 ἃ πηδῃ, Ὁ ἀο068 ποΐ 
Ῥγανϑηΐ 18 σγονίηρ ᾿ηλῆττη. Τυ8 το]! σίοη, τ ἤθη μ]δηίοα ἴῃ ἃ οουπ- 
ὌΥ, 8 ἰοῦ ἴο ἴΠ6 δίαγαὶ! οουγβ6 οὗὨ ἱπίηρβ; δηῃὰ 1 {πᾶ σου ΓΥ 
ΘΊΟΥΒ ΒΌΡΙΠ6, δα ἀο68 ποὺ οἤουῖβῃ (Π6 Ὀ]οββίηρ, 10 πηαϑὺ ἐδ κα ὁἢ 
1861 (ῃ6 οοπβθαιιθῆθθ ΥΥϑ οοῃοϑῖνθ, {πϑγοίοσθ, ἔδιαι, ΜΙ ἢ τοραγὰ (0 
411 {πο86 οουηίγ]ο8 ψ ἸοΙ τθοθῖνο (μῃ6 Ἰζογαπ, μθγα (16 (ἀοβρ6] ὁπμοθ 
βουγβῃοᾶ, {π6 ῬγοΡΏΘΟΥ Πᾶ8β δγοδαν Ὀθοῃ {118]1.64, Ιηάδαά, {ποῖν 
»γεβοπέ βίαϊθ 18 80} ΔΟΘΟΠ ΡΠ] ιπηθηΐ ΟὗἮὨ Ῥγορἤθου, ᾿μαβεη ἢ 8ἃ8 10 ν᾽ 
ἐογρίοὶα {παὺ δμοὶ α ζαϊϊϊπρ αἰραν βἠλομίά ἑαλο ρίασο. Νοῖ ἴο δηΐοσ Ἰηΐο 
ἴοο τηϊηαΐθ ἀδίδι]8, 10 Ἰηδὺ θ6 τοιμδυκοά, {μδὺ [Π6 δβονϑῃ ομυτ 68 οὗ 
Αϑί4 116, ἐο ἐλὶβ ὑοῦ ἄαψ, ἴῃ [6 βᾶτλθ ἔοσίοσῃ ἀπ ἀθϑβοϊαία οσοηάϊξοι 
ψ ΠΟΙ 086 δηῆροὶ δα βίρῃιῆθα ἰο ἴμ6 ἀροβίϊο Φόοβῃ (ον. 11. 111,.}; 
ἐλεὶγ σαπαϊεϑἰοὖ, 15 γοηιουεα οτιὲ ὁ ἐΐ8 ρίαςο, {Π6ῚῚ ΘΠ 68 ἀγ ὑπγπρὰ 
Ἰηΐο Τηο864 1168, 8ηα {Π6ῚΓ ΓΟΥΒΏΙΡ ἴῃ {π6 σγοββοβῦ βΒαροσδϊ οη. ὍΤ|ο 
Ργθνάίθηοα οὗ ᾿μη816] ρυϊμοῖρ]68 οα {π6 (οπίϊηθηΐ 18. ποίουϊουϑ; δηά 
ΘαΌΔΠΥ ποίογϊουβ γα {86 αἰζοπιρίβ πιακιηρ ἰο ἀἰββοιιιπαίο ὑπ 6 πὶ ἴῃ 

1 Ἐγδβτηυβ, ΕἸἰρἰδί. 6583. βαγ8, Θυϊὰ ὁρῸ ροϊπίββοπι ορία]αγὶ ΤΊ ΠοΓΟ, δὶ πιὸ ροσῖσα!! σοι ΐ- 
ἴοπι ἴδοἰΒ8. ῃ), ἢἶδὶ αὖ ῬΓῸ 1Π0Ὸ ροσίγοηϊ ἄπο  ---- Μ]ΐα ἀυ  ἀστὰ Ῥυφοοϊαγο οἱ ἀοουϊξ οὐ τηοημῖῃ, 
δίαπο πἰΐπδπηι ϑιι8. ὈΟΠ8 πι8}186 ἰη ο γα 1 8 πο Υἰ τ αβ86:} Ουοὰ 8ὶ οπιηΐδ ρῥἷθ βου ρϑἰββοῖ, 
ποη ἰϑηοη ογαῦ δηϊπιιϑ ΟὟ νοσἰϊδίοπχ οαρὶϊο ρου ἴα... ΝΟΠ ΟἸΠ68 δα τλαγίγτίπμηλ 88:18 
ὨΔΌΘΩΣ ΤΟΌοΟΥΪ8. ὙΌΓΘΟΓ, Π6, 8 αυἱὰ ἱποϊάοΥο ἐπατ)υ]ὖ8, Ῥοΐγι βἰπι ἰπηϊαῖαττιϑ. 

Ἑδίμοῦ δι], θοὶηρ αϑκοὰ ὉΥ ἃ ἔτίοη ἃ μονν 6 σου! Βο] ἃ οοτημγπηΐοη τυ τ86 οΠατοῖ οὗὨἁ 
Ἑοπιο, σορ! οὰ εμα πον ἀραϊέ πιϊλὶ δρισέέμηι Ζδιογῖ, ὅθο Βυγηοί δ Τὐξα οὐὗὨἨ Βδάς}}, Ρ. 16. 
δηὰ ΒΥ ]ο 8 Πιιοῖ, αὶ, Υ οἰἀποχιιδ. 

3. Ζογί[η᾽ 8 Ὠίβοουγβοβ οἡ (86 ΟΠ βδη ἘδΙ ρίοη, ἀἰβο. ἱ. Ῥῃ. 91---94. Ιη [πὸ ῥγοσράϊηρ 
Ῥαγὶ οὔ πὶ ἀΐδοουῦτβο, (πῸ Ἰοαγηθα δα ΠΟΥ μὰ5 ἀἰδοιιβεοα, αἕ ἰεπσίδ, ἴῃ σαῦ868 οΥὗὨἍ 1π6 τοὐθο- 
τίοη οἵ ΟΠ τ βεϊὙ ὉΥ {πὸ ΟοΠ01168, ἡγΠ1οἷλ γα ἤανΘ ΠΟΟΟΒΒΑΥΙΪΥ ἰγοιϊο ἢ Ὀγονγ. ὙΠδὲ 
“«Νο ναϊὰ Αὐριπιθης οαη Ὀ6 ἀγάνῃ ἴγοιη ἴΠῸ Ἱπογοάα! ΠΥ οὗὨ τ Ηοδίμοη ΤΡ ΠΟΒΟΡ ΠΟΤΕ 
ἀραϊηδῦ {πὸ Τταιῃ οὗ 1ὸ ΟΠ τ βιϊδη ΒΘ] ρσίοη," ἢΔ8 θοθη ργονεὰ ὃγ Μτ. ΖΦ. Α. Φοσοιγέο, ἰὼ Ὠϊς 
Νοτγίβίδη ὑγίζο ἔβαν, Οδιιδγι άρο, 1820, ϑὅγο. 
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(818. ἈΙΟΙγ ἑανουσοα σουηῖτυ. ΥὙοὐ αἱ ἐΐό86 οοιπέγίο8 παῦο λαα ἐΐε 
Οο:ρεϊ, απα 16 ὙΠῸ γ μου α μογθα ον χροὶ 1ζ, 48 {Π6 ΕἾἼΟΠΟΙ αἀἸα ἐονγαγβ 
{π6 οἷοβα οὗ {16 διρῃ θη! σοηΐισυ, 16 ΜΨ1]1 ΡῈ (ΠΟΙΣ σα λυ]. ΤῊΘ 
ῬΥΌΡΒΘΟΥ. λαδ δόοπ [Ὁ]8]]6α, 

ΤῊΘ ΟρΡοβοὺβ οὗ γανϑί αἰ μάνα ποὺ [4116 ἴο σοηίγαβὺ (86 Τα ρ!α ῥγοὸ- 
στθθ8. οὔ Μοϊιαπιμιθάϊβαι τ {π6 Ῥγορασαίίοι οὗ ΟΠ ΥΙΒΟΌ ΠΥ ; δηά 
ᾶνα ὑτροᾶ 10 88 Δῃ διτσυχηθηΐ, [0 Βῆον {πῶ {π6 6 18 ποίμιπρ' τοϊγα- 
οὐ]οῦβ ἴῃ [Π6 αχίθηβίοη οὗἉ {μ6 το] ρίοη οὗ 688. βθαΐ, ἴῃ τηδ]κιηρ {}18 
βου 0, ΤΠ6Υ Πᾶνα οἰπον ποὺ ἰζμονπ, ΟΥ βᾶνα ἀθϑιρη αν φμρργεβ8θά, 
{π6 σομπδοίϊοηβ 8η4 τηθδῃ8 οὗἁὨ δϑϑιβίδμποθ ψ ῃϊοῆ ἰανουγοα Μοδαδιηχηϑά, 
Δηα τ μι ἰθαᾶνο ποίδίηρ ΟΜ ΔΟΥᾺ] ἴῃ {Π6 δΒιιοοθϑβ οὗ ἢ18 ἀοοσίγὶμθ.. 
Παῖ βυόοθϑ8, ΠούγυΥ, 18 Βα Ἰϑ δου] δοοοαηΐοά ἴον ὈΥ {86 το] ρίουβ, 
ΡοΙτεοαὶ, δῃμα οἷν] βίαία οὗ 86 Εὐαβύ δὲ 186 ἅπμθ {86 δε Α  χ ἐμε τι οὗ 
Αταθῖα δηποιπορα ἢ18 ργαίθῃβιοηβ, ἃπα ΟΥ̓ {π6 ἠαΐατα οὗ [18 ἀοοίγϊηθ, 
ΔΒ Ὑ76]1] ἃ8 ὈῪ {86 πηθδηβ ἰὸ ΜὨΙΟἢ ἢ6 Πα Γϑοοῦγβα (ῸΓ 18 ρΥοραρδί!οη. 

Μομβδιωγηθα οᾶσηθ ἰηΐο {Π6 σου] Ἄσχϑοῦν αὖ {Π6 (τη βυϊίθα ὑο 18 
ῬΌΓΡΟΒαΒ, θη 1(8 ΡΟ] ὑϊοα] ἀπά οἷν] ϑίαίθ νγὰ8 τηοϑὺ {ΟΡ ]6 ἴο ἃ 
ΠΟΥ͂ ΘΟΠΑΈΘΙΟΥ. 

Ιὴ Αγαρῖα ΕῸΙχ, το ρίοι 88 αὖ (παῤ {ἰπι6 ἴῃ ἃ τηοϑὺ ἀαρ]ουὉ]Θ 
βίδίθ. [8 1 δι ληΐβ γογο ἀν! ἀ6α Ἰηΐο ἔΟυΓ ΓΟΙ σ]Ου 8 ρΑΓ168, ΒΟΙῺΘ 
οὗ στ βοπὶ Ψ6Γγ6 αἰίδομοα ἰοὸ ἰπ6 1ΔΟἸΑΙΓΟΙΒ νουβῃρ οἵ [η6 δαθίδμῃβ, νῆο 
Δἀογοά {πΠ6 βίδσβ 88 αἰ νη 1 168; Ὑ{Π116 ΟἰΠο 8. [Ὁ] ον οα {86 ΙΔο]αίγΥ οὗ 
{π6 Μαρὶ, ψῆὸ ψουβρροα ὅτο. ὙΤὴδ «68: το] ρίοη πδὰ ἃ ρστοαῦ 
ΓΊΔΏΥ [Ὁ]]Ο 6.8, ψ 8ὸ ἰγοαίοα [Π6 Οὐ ΠΟΥ5. ὙΥ 1 πλιοῖῖ ΟΥΘΙΟΥ ; δηα τ[Π6 
ΟΠ γϑυδπβ 0 6 Γ6 δὖ ὑμαὺ ἰηθ γϑϑι ἀϑαῦ {Π|6 γα, ἔογθα ὈΥΙΠΟΙΡΑΙΪΥ͂ 
Δῃ ΑΒΒΟΙΩΌΪασο οὗ αἰ ογθηῦ βοοίβ, ψῸ Πα ἰΔκοη τοΐασο διηοηρ (818 
ἴγοθ πεδμις ἐσϑῆμις ὙΠ6Υ ποτα ποὺ ἰοϊογαΐθα ἴῃ {πὸ Βοιηδῃ ΘΙΏΡΙΓΘ. 
Απιοηρ; {μ6 ΟἸ γι βύϊδη βθοίβ ἴπ {Π6 δαβίθσῃ ραγί οὗ {Π6 Θιρῖγ6, ὈΣΤΈΟΥ 
“ἸΒΒΟΠΒΙ0ΠΒ ἃ πα οΥι6] δ Β: 0168 ᾿ΓΘνΆ116α,  ΠΙοἢ Β]]6ἀ στγοαῦ ρατὶ οὗ 
{π6 ᾿λαβῦ τ [ἢ σΑΓΏαρΘ, ἀϑβαββι ἡ οη8, απ δυο ἢ} ἀοίοβία Ὁ] 6 ΘΠΟΥΤΩ 168, 
88 Το ἀογθ {πΠ6 γοῦν πδὴθ οὐ ΕΟ ΥΙ ΒΕ ΠΥ Οὐἴουβϑ [0 τηϑγ. ΤῈ 
ΡυτΓΘ ἀοοίγπιο8 πὰ ΠΟΥ ργθοθρίβ οὔ {π6 αοδρο] μδᾶ θθοῃ ἀοοτδαθα Ἰηΐο 
ΒΌΡΟΓΒΟ ΠΟΙ ἸΔΟ]αίγΥ ; δα {μ6 ἀθοδυ οὐὗὨ χπογΆ ΠΥ ἴῃ ἜνΟΥΥ οἶαβα Πδα 
Κορὺ δαυδ] ρᾷοα ψὶτ ἐπαὺ οὗ ρον. [0πά46Γ βιιοι ἃ ἀἰβίγαοίβα βίαϊο οὗ 
τοὶ ρίοη, 1ὉἪ που ἤανα θθθη ΠΙΡΆΪΥ πομάονία! 1ξ, ἴῃ ἃ βῃοσί {{πΠ|6, 
ΜοἝοδαμιτηθα μὰ ἢοΐ ῥγοουγθά ἃ μυμηθγουβ τα οὗ [Ὁ] Ονσοσβ. ΤῊΘ 
ΟἸιυϊβίίδη το] ρίοη, οὐ {Π6 σοὨἐΓΑΓΥ, γοοοϊνοα 18 ΟΥ̓ ἴῃ ἃ ΘΟΌΥΓΥ 
ΠΟΤ {ἢ 6 ΟὨΪΥ {τι (ἀοά νγ88 σου ρροᾶ, δηά τῃ6 Μοβδίο δογθιμοηΐαὶ 
αν (τ οἢ 11 αὐτορσαίθα) τνα8 ὉΠ ν υβα  ]ν τονογϑα. 
1 (μα οογγαρίϊοῃβ δηα αἰβίγοββθβ οὐ ΟΝ β Δ} Υ 66 ὑππ8 ΒΙρΏ Δ] ]ν 

[ἈνουγΑ]6 ἰο ἐπΠ6 ἀβρίτίηρ νιογ8 οὗ Μομβαιηπιϑά, {πο ρο] 1608] βίαϊα οὗ 
{πΠ6 νγουϊα αὖ {πᾶς ἔπγ6 οοπίγιθαιοα ποῦ 1688 γοιλαγ ΚΑ ΌΪΥ ἴο {Π6 Βα 688 
οἵ {16 ἱπηροϑύογ. Υ̓ 816 {πΠ6 οὔοθ ἐουι Δ 0]6 ΟΡ ΓοΒ οὗ Βομλθ, οἢ 
{πΠ6 ὁπ ᾿ιδπα, ονοσν μοϊηοα ΠΥ ἴΠ6 ἤθσοθ ἱπουγβίουβ οὗ {π0 πουίπογη 
Ραγθαγίδηϑ, ἀπ οὗ Ῥοσγβῖα, ὁπ (6 οἵμον, ἀϊδίγαοίθα Ὀγ 18 οὐγη 1 650} 6 
ΑἸ νΊΒΙΟη8, ΓΟ ΘΥ ἀθη εν ἴῃ ὑπ6 ᾿αϑί βίδίθ οὗ ἀθοῖγ, Ασδθῖὰ ψγχὰ8 ἴῃ 
ΘΥ̓ΘΥΥ Τοϑροοῦ ρσόβρογοιιβ ἀπά Πουτιβμιηρ, Ναύαγα! ΠΥ Ρορα]ουΒ ἴῃ 1056], 
10 Παᾷ τοοοϊγοα ἃ ὙΘΥῪ ΘΟηΒ ἀθγα] 8 δοοθββίοι οὗἨ 1ῃΠαθιΔηῖ5 Τγοτα {{|6 
(ἀτθοίδη θρῖτο ; ὙὙΠΟη66 το] σιουβ ᾿ηοογάποο μδα ἀτίνοη σγθαῦ ὨπΠὶ- 
Ῥοῖβ οἵ δονγ8 δηὰ ΟΠ γἰβίϊληϑ ο 8θοῖς δὴ δβυ]ιπὶ ἰπ ἃ ΘΟὈΠΙΓΥ, ἡ ΒΘΤῸ 
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(ΒΟΥ τοῖρην ΘΏ)ΟΥ ὑποῖν ορἱπίοηβ πιτμουν ἱπίοτγαρίίοη, δη ργοίβεβ 
{πο σπου ἄδλησοτ, Τὴ6 Αγδοῖδηβ ψγοτο ἃ ἴγεθ Ὀυὺ 1] Πογαῦθ 
ῬΘΟΡΙΘ, ποῦ ἀδνοίθα {κα οἴ ὺ πδίϊοτβ ἴὸ [816 Ἔχ γα σα σΆΠ 068 Οὗ ΒΘηΒ18] 
γ]θάβαγθβ, Ὀαὺ ἰοιιρογαίθ δπὰ μαγάυ, δηᾶ ὑμθγθίοσθ ργΟ ΡΟ αὐα!ῇοα 
ἔῸγ πθν Θοπαμπθδίβια ΤῊΐθ Ὀγᾶγθ ρθορ]Ὲ ΜΟΓΘ δ {παὺ {π|6 αἰν!ἀ6α 
Ἰηἴο βαραγαῖθ ὑγῖθ68, ΘΔ ἢ ἱπδοροπάρηῦ οὗὨ [6 οἴμογ, δηᾶ ΘΟΠΒΘΑΈΘΠΙΪΥ 
οοπποοίρα ΒΥ πο .«ρο] 0164] ἀπίοῃ, --- ἃ οἰΓουτηδίδῃοθ ὑπαὶ σγθϑΥ ἴΔο]- 
Ἰαἰοα {π6 οοπηαοβίβ οὐ Μοβδιημηθα, Τῇ ρβουάο-ρσορίιθὲ ΠἸπηβο] 
νγ88 ἀοβοοθηοα τοι ἃ (Ἀπ }]ν οὗἨ του ΡΟΟΣ δηα ΘΟΠΒΘΑΊΘΠΟΘ; 8η46, 
ὉΥ ἃ ἔογίυπαία τιδυτῖασθ ὙΠῈ δὰ ορυϊοηῦ ΜΊΔΟΥ, γγ88 γαϊβϑά, ἔγοπι 
-ἰπαϊσοηῦ οἰτουμηβίαποθθ, ἴο Β6 ομ6 οὗ (86 τἱομδϑὺ τηθὴ ἴῃ Μϑοοα. Ηθ 
ἴγ88, ΤΟΓΘΟΥΘΡ, δπαονοα αὐ τ ἤπ6 ἀπᾶ ρο το ἰα] θη ; ἀπά ἔχου {6 
ΨΑΥΪΟῸΒ ᾿ΟΌΓΠΘΥΒ ΜΆΘΩ Πα τηϑᾶδ ἴῃ ργοβθουπρ' 18. τηθγοβη 116 σοηξ 
οΟγη8, Δα δοαυϊΓοᾶ ἃ ρογέδοῦ δοαυδὶπίδποο 1 {Π6 οοπδε ας οη οὗ 
{π6 οουπίσγ. ΤΉΘδ6, δἀάοά ἰο Β18 Πισὴ ἀσβοθηῦ δηᾶ δηλ] Θοπποο- 
110π8, Θου]ὰ ποὺ [41] οὗἩ αἰϊγαοίϊπσ αἰϊδηθϊοη πα [Ὁ] Ονγοῦβ τὸ {π6 οΠᾶ- 
τοίου οὗ ἃ το ρίουβ ἰθδοθοῦ, 1π 8 866 οΟὗὨ ἸρπΟΓΆΠΟΘ 8πα ὈΔΓΌΑΓΙΒηι. 
Νο βυοῦ δἀναπίαροβ οὗ γϑηκ, σγθα] ἢ, ΟΓΥ ΡΟ ΘΓ Ἢ] ΟΠ ΘΟί0 8 Ὑ6ΓΘ 
ῬοΒΒοββϑα Ὀγν “688 Ομ σιδί. ΟΥ̓ Βαμλ0]6 ἀθβοθπί, Ὀγθᾶ Ρ ἴῃ ρουθγίυ, 
ἢ6 σοῃ!ηιοα ἴπ ἐπαΐ βίδίθ 411} 18 118, δανιπσ ἔγθα αΘΏΠΥ ὯῸ οἶδοθ 
ΜΠογΘ 6 σοιϊα ἰΔΥ [8 ῃοδᾶ. Α τηϑῃ 80 οἰγουτηβίδησθα 88 ποῖ 
ἸΚοΙγ, ΕΥ̓͂ μῖβ οὐ ἢ ῬΟΥΒΟΏΔΙ ἰμῆμθποθ, ἰὸ ἔΌγΟΘ ἃ. ΠΟῪ γα Πρίοη, ταυςῇ 
1685 ἃ [4186 ὁ56, ὉΡροὰ ἴΠ6 ψ οΥ]ά, 

[πὶ ἔουμιησ ἃ πον το] ρίοη, Μοβδιητηθα βἰυαϊθα [ἰο δαὐαρὺ ἴ ἰο {86 
πούϊομβ οὗ {π6 ἔριν το] σἹοη8 μα΄ ργθνα] θα ἴῃ Ατδῖα ; τηδϊκίησ 1(8 
τυ] 1688 Ὀυγ ΠΟΘ ΠΒΟΙΏΘ, ΔΠ4 1[8 ΤΟΥ Υ̓ τι γα ἱπάυϊσοηί. τοι {π6 
ἸΔοἰαίτν οὗ [πὸ ϑαθίδηβ δπα Μαρὶ, 6 ἰοοὶς (16 το] ρου οὔβογναπο οὗ 
Ετϊάδυ, δα οὗ [86 ἔουγ τηοητη8 ἴῃ (Π6 γὙ68Γ, ἰοροίθου Ὑι ἢ νΑΓΙΟῸΒ 
ΒΌΡΟΥΒΕ ΠΟΙ [8068 Θοποογηΐηρ {μ6 ταϑασσθοίοη οὗ {π6 ἀθδα δηὰ {6 
Ἰαβί ἡπαρτηθηί. ΕἼοσα ἰμ6 ὅ6νγ8, ἰοὸ βοτὰ ἢ6 δημπουποθα ἢ] π86 1 ἃ8 
{06 Μρδββιδῃ, [Π6 ΘΟΠαΈΌΘΓΟΥ ἴῃ Ὑοῖὰ {Π6ΙΡ ῬΥΟΡἤΘΟΙΘ8. οοη γοα, 6 
βογγον θα τδὴν (8168, ρΑΓ ΟΌΪΑΥΪΥ ΘΟΠΟΘΓΏΙηρ᾽ Δηρ οἶδ, ΠΤ ΘΓΟῸΒ. ΡυΣ]- 
δΒοδΙΟΩΒ πα ἰβδβίβ, {π6 ργοβι ι οῃ οὗ οογίαιη Κιπηαβ οὐἁ [οοά, δηὰ οὗ 
ὈΒΌΓΣΥ, Δηἃ [86 ροΥΙἸβϑίοη οὐ ῬΟΪΥΡΆΩΥ, ἀπά οἵ σαργιοιουβ αἰνόγοα. 
Ἑτοῖὰλ {π6 Ἰαγτῖηρ ἀηα οογγυρίοα ΟἸ γι βυδη βοοίβ, (0 στ βοηὶ ἢ6 ΡῥῸ- 
οἸαἰτηθα ὨἸ 861} 88 ἰμ6 Ῥαγβδοϊθίθ οὐ Οοιΐξοσίοσ, ὑμαὺ νγα8 ὕο δοσομιρ 15ἢ 
{Π6 γοῦ υῃ Ὁ} 8]]6α ϑυβίθμι οὗ τονϑἰδίομ,) μ6 ἀουνϑα ἃ ναοῦ οὗ ἀοο- 
{γῖπ8] το ηοίβ, θοΐἢ [8186 δῃα ἴγὰθ, σομοοσῃϊηρσ {π6 αἀἰνίηθ ἄδογαοϑβ, {{1|6 
ΔΌΙΒΟΥΙΥ οὗ “688, δῃα οὗ {πΠ6 δυδηρο  !δίβ, {Π6 γοϑυγγθοίίοη οὗ {πὸ 
βοᾶν, δῃὰ {π ἀπίνθγδαὶ ᾿παρτησηὺ οὗἉ ταδηκὶηᾶ, ἰοροίμον 1 ἸΔΔΗΥ 
ΤΔΟΥΆ] ΡΓθοορίβ, Βγ {Π18 αὐίὰ] σομρι]δίϊοη ἢ6 υπϊίοα 411 (η6 ἴουν 
ΓΟΙΙΡΊΟΠΒ οὗἁὨ ἢ18 ΘΟ ΤΥ, πα {μ8 Ργοουχοα ἃ ΤΟΓΘ ΘΑΒΥῪ Δἀπαι Δ Π06 
[ὉΓ 18 ΠΘ6Ὺ ἀοΟΙΓΙ6. 

ΕὩγμον, Μομδηγηθα οβίδ 8 η6α [18 το] ρΊοα ἴῃ Βυοἢ ἃ ΤΏΔΉΠΘΥ, 
{παῦ 10 41 πού Ἔχοῖία ἀραϊπδῦ 1861 {Π6 ρββϑιοὴβ οὗ τηθῃ, Ὀαΐ οἡ {6 
ΘΟΠΙΓΑΓΥ ἢαϊίογοα {πθπὶ ἴῃ νϑυουΒ αγ8. [ὑ νγαὰβ βοῦν ἴ0 ῬδΓΌΓΠῚ 
ΟΡ ἢ ΘΟΥΡΟΓΘΑΙ ΘΘΓΘΙΏΟΠΙ6Β ἃπα μυγβοδίίοηβ, ἰοὸ τϑοὶϊΐ οογίβδιῃ 
ῬΓΆΥΘΙΒ, [0 σῖνο 41π28, [0 [ἀδί, ἀπά ἴο ἀῃάογίακα ΡΠ] στ πιαροβ ἰο Μϑοολ, 
{Παὴ ἰο γεβίγαϊη ᾿8ῖ8, [0 ΒΌΡΡΓΘΒΒ 8ἃ}} 815] ἀρρϑιθθ, απὰ ἴο οομῆπο 
(οβ6 Ἡ ΠΙΟΝ ἀγὸ ᾿πηοοοηΐ ΜΠΠΙΠ ὈΤΟΡΟΓ Ὀθουπμά8, ὅποι ἃ δυβίοπι οἱ 
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ἀοοίτϊηθ, 80 δοοοπιηχοᾶδαξπρ ἴο ΘΥΘΥΥῪ δα ραβϑβίοῃ, ---- δοοοιηρδηϊθὰ ὈῪ 
([Π6 ροτγιῃἰββίοη οὐ ῬοΪΥ ΔΙΑΥ͂ πα οαρτιοίοιβ ἀϊνοσοθ, δῃα ὃν {Π6 ῥτο- 
ΤαΪβ6 οὗ ἃ 11] οπ]ογπιθηΐ οὗ ΕἸΣΕ ΒΘΏΒΌΆΙ Ρ] ΘΟ ΒΌΓΘΒ ἴῺ ἃ ἰαΐαγα [1 0, --- 
ὁουϊᾷ ποΐ [}] οὗὁἨ ῥγοοσατγίπρ πιὰ ἃ ΘΟΠΒΙἀΘγΔὉ]6 δοοβββίοη οὐ Ὁ] οΥ8, 
Δη4 ἴῃ πὸ ἰοῃρ' {1π|6 Ὀγουσμῦ [Π6 Ὀγαᾶνο ἀπ να κα {γῦ68 οὗ Αταρὶα 
ὉΠἅΟΥ 18 ϑίαπααγά. Εδν ΑἸ ογθηῦ νγα8 1η6 ΒΟΥ ἀπά ραγο ἀοοίτπαο οἵ 
ΟἸγῖϑι. δ δῃά 18 δροβϑί]8β β γιοῦ νυ ἤΟγθ8α6 411 δῖ, τϑαυϊγοα οἵ α]}, 
πὶτπουΐ Ἔχοορίϊοπ, [86 του βοδίοη οὗἁἨ ὑποὶγ τηοϑὺ Ὀϑὶονϑά 1.8.8, οδη- 
6 ]16ἃ {Π6 ΘΟ ΠΊΟπ168 οὗ (86 “678, ἀπα 81} {π6 [Ὁ0]18}} Β ρ υβ ]οὴ8 οὗ 
[16 μοαίμθηϑ. ΟἸ γι τρδάθ ΠῸ 8] Οσγᾶποθ, ργαπίθα πὸ ἱπάυϊρθησθσ; 
Διηα γε [18 το ρΊοη ἢ88 οοπυϊπυθα (ο ργανδιὶ ἀρϑῖηϑὲ (86 βἰγοῃραϑῦ 
ΘΟΥΓΆΡΓΟΠΒ ΔΠ6 τπιοβὲ ᾿ηνούδτγαίθ ργοὐυϊοθ8. Μοβαδιημπθα ομδησεα ἢ8 
βυβίθηι οὗ ἀοοίγϊπο, απα αἰζογοα ἢ158 ἰατγβ δηα οουθιηοηΐθβ, ἴο δ} (ἢ 6 
αἸβροβιἰοηβ οὗ {πὸ ρθορὶθ. Ηζς βοιπείϊπιθϑ βϑίβ ]Βῃ θα οπμ6 αν ἀπά 
{Π6 ΒΡ γβββαά 1ὖ ; ργϑίθῃϊηρ' ἃ αἰνίπο τανοϊαιοη Ὁ Ὀοία, Τποισῇ 
ΤΠῸΥ ΤΟ ᾿ποομϑιϑίθηῖ. Βαΐ ΟἸγὶβὺ νγαὰϑ δἰ γαγβ [Π6 βγη, δῃηὰ ἢΐ8 
Ιλνθ ΕΘ δηα δγ6 ᾿μνδυ8 016. (Οὐὐπβοίουβ ὑπαὶ 8 ργείπάρα τονοΐα- 
(1. γου]α ποὺ ὈθΑΓ (86 (680 οὗὨ ΘΧαπηϊπδίϊομ, 10 18 ἀθαίῃ ὈΥ ομδ οὔ {Π8 
Ιανγβ οὗ Μοβαδιωτηθα ἰοὸ οοπίγδαϊοί ἰῃ6 ογδῃ, οὐ ἴο ἀϊβραΐα δϑουΐ ἢ 8 
γο];ρίοη. ΤῊ (ἀοβραὶ, οἡ [8 Θομγαυυ, νν88 ϑ γαῖ [64 το ἔγθα ᾿παυΐγγ: 
[Π6 ποσὰ ΒΕ ΟἿ Υ 1ὖ 18 Θχαϊηϊηθα, [ῃΠ6 ὈΥΙΟΏΟΥ 60 118 Ἔν ἀοηδθ8 8ρ- 
ΡΘΑΡ; δηᾷ [π6 τάδ δ6880}{8, τ ]οἢ αὖ ναυουΒ {π|68 ἤν ὈΘΘη πηδθ 
ἀραϊηδ 10, Πᾶγ6 ΒοΡν α ΟὨΪΥ ἰο0 ἀεπιοπδίγαϊα 1.8 αἰνίηθ οτἱρίη Ὀογοπα 
1Π6 ΡΟΒΒΙ 1 Π ἡ οὗ τοβιυϊδι!οη." 
“Τα ῥγούθῃηβίοηβ οἵ Μοβμαδπιηιθα τῦοῦο ποὺ δοοοιηρδηϊθα ὈΥ͂ ΔΩΥ οὗ 

1μοδβο δχίθγῃδὶ θυ] θη 68, ὙὙΠΙΟὮ ΤΩΔΥῪ Δ᾽ γαγ8 6 ΘΧροοῖθα ἰο ΘΟ Βτη 
δηα ἰο αἀἰβμσιυ δῇ ἃ ἀϊνίπα σονοἰδί!οη. ἴο τηϊγδοιΐοιβ ρου σ, (Πδΐὲ 
τηοβύ 1η4Ἀ}}}0]6 ὑοϑὲ οὐ ἀϊνίῃθ 1πογροϑιτοη, π᾿ ΟΡΘΠΪΥ αἰΒο δι τηθα ὄνον 
Ῥτγοίθῃοθ, δηα δυθη βο  αἱν ἀθηϊθα 118 ΠΟΘ βϑ Υ ὕο σοηῆσηι {Π6 ταϊβϑίοι 
οὗ ἃ ργορμβοι. Ηδθ ἀδοιηρᾶ 1 βυβιοϊθηῦ ἴο ἅρρθαὶ ἴο ἃ βοογοὺ δῃηὰ 
υπαοιίοδίοα ᾿ηἰ Γοοῦγθα πὶ 8 Δησοὶ, ἀπ α, ἀθονο 4}1, ὑο {86 1ηἸταΣ40]68 
ΒΕ ΠΣ δηα Χο] ]θποα οὗ [Π6 Κογαη, Τὸ {Π6 ἔοτιηοσ οἵ {Π686 ρΓ6- 
ἴθῆσο8 ΠΟ ΒΟΓΙΟῸΒ αἰἰθη οη 18 ἀπ ; ον, ᾿πβίθδα οὗ δθβογαϊηρ ΔΩΥ ον]- 
ἄφησα ἴῃ βυρροτγὶ οὗἁὨ (86 οἰαίτηβϑ οὗ Μοβαδιημγηδᾶ, 10 ποίοτϊουβ᾽ν νυδηΐθ 
ὑτοοίβ ἰο Θβϑίδ Ὁ] 18ἢ 18 οὐ δος βοη οιίγ." ὙΠ τασαγὰ ο {Π6 οαβίθα 
ΒΌΠ ΙΗ Υ Πα 6 Χο ] 6 ηο6 οὗὨ {π6 Κογδη, --- τ ΠΙοῖ, [π6 ρβϑιαο- ργορῃδέ 
Δ]Π6ροα, ΒΟΥ βίγοηρ δηᾷ ν]810]6 ομαγδοίθσβ οὔ δὴ δἰπηϊσν πδηᾶ, πὰ 
γγὰ8 ἀδβίσῃθα ὈΥ (ὐοα ἴο οοταροπδαῖθ (ἢ6 ψαηὺ οὐὗὁἨἁ ΔΩ τ ΓΔΟΌΪΟυ 8 
ΡΟΨΟΥ, ---- 10 48 Ὀ66 ἢ βαι ιϑίδούουν δον ποῦ ΟἹ] ἴο 6 αν 6]ον (Π6 
Θοσι μίαγοβ, θοῦ ἴῃ {86 ῬΓΟΡΓΙΘΟΥ οἵ [18 ᾿τηδρθ8 δῃὰ [Π6 ἴοσος οὗ [18 
ἀεβοσιροηβ; Ὀυῦ 1.8 ποϑῦ βαββασθβ ἃγὰ δοκῃον]θαρθα Ἰτηϊ δ 0105 οὗ 
{Π 6}, Δη6, {6 8}} ᾿τα 0] 08, Ἰ ΠῚ ΓΘΙῪ Ἰησοῦ ἴο {Π6 στγοαῦ οΥἹρ πη]. 
ΤΠ Μομίθιλβ ἴῃ ργοοῦ οὗ ὑμ6ῖγ σϑ] ρου ρρϑαὶ ἴο {Π6 Ὀ]θμδΥ δηὰᾶ 
τηδληϊοϑύ Ἰηβριγαύϊοη οὗ πὸ ογαη. ὍΠΟΥ τοδί {Π6 αἰ π!Υ οὗ {μοὶγν 
ὈΟΟΚ ὕροῦ 1(8 1᾿γαἸ 8016 ΘΧο ]θποα; Ὀυΐ ᾿πδίθδα οὗὨ Βο]αϊηρ 1 ἴο 6 
ἀἴν!η6 ᾿ἌβαΣ 10 18 Θχοϑ ]θηῦ, {ποὺ Ὀαδ]ϊονα 118 Θχ θ]θῆοθ Ὀθοδιδθ 

1 Ηδπορ τὸ ογοαϊί 18 ἀπο ἴο {πὸ τηϊγαουοιβ βίοσί 68. τοϊδίβα οὐ Μομδιηπιοᾶ ὈΥ Αδυϊξδϑαα, 
ὙὮἿΟ ττοῖο ἔπ δοοοππὶ δὲς διπαάγεα ψεαγϑ αἴνου ἢΐ8 ἀθαί, οὐ τοὶ ἀτο ἰοπηᾶ ἰῃ [Π6 ἰορεπά 
οἵ ΑἹ Φαπδθῖ, τ ῆο ᾿ἱνοὰ ἐισο λμπαάγεαά ψϑαγϑ αἴϊον Ὁπδὲ Ἔνθ. 

5. Ῥτοΐοββοσ Ἦ Ὠϊ 6 8 Βαιηρίοη 1,δοατοβ, ΡΡ. 24] ---252. 

ΥΟΙ. 1. : Υ 
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{πον δἀηνῦ 105 ἀϊνϊηἰγ. ὙΠΘγΘ 18. ποίμίησ ἴῃ {π6 Ιζογδὴ πἘΙΟΒ 
αἴοοίβ [Π6 ἔδϑι ηρβ, ποίμῖηρ ΠΟΙ οἰθναῦθθ π6 ἱπηδρὶπδίοη, ποίμῖηρ; 
ψοἢ ΘΕ] Πρ ὔθπθ ὑμ6 υἱπαογδίαπαϊηρ, ποίμιηρ τ ιοἢ ᾿ργονθθ [ἢ6 
ποαγ, [Ιἢ οοπίδϊηβ Ὡ0 δϑδυθα] παγταίνα, ΠΟ ργόνογρθ οὗ τ ]Βάομ ΟΣ 
ἈΧΙΊΟΠΊΒ Οὗ ΤΩ ΓΑ ΠΥ : 10 18 ἃ Οἤ808 οὗ ἀοίδοι θα βοηΐθῃοοβ, ἃ τβδ88 οὗ ἀ0}} 
ἰδυϊοϊοσγ. Τμδ βριγιῦ σοῦ 10 Ὀτγδαί68 15 1π Ὁμίβοη 1 {Π6 ἴτὰ- 
ΤΊΟΓᾺΪ δηα Δρδιγα ἰοηθίθ τ ὨΙΘὮ 1Ὁ 1ΠΟῸ]ΟΔί68, ---- βαναρο δπα ογι6]; [07- 
Ὀιααϊπρ ᾿μο86 τμὸ οιαῦγαοα {π6 Μοβίθια δι ἢ. ἰο ἢ] δὴν ἔτι πάν 
Ἰηίθυοοῦτβο ὙΠ 1η8416]8. οΥὐὁ ἰμοδθ ψἼΟῸ γαὐθοὺ 10, δμα σου Ἀ Πα! ν᾽ 
1Πθηλ ἴο ΙΔ Κ6 ΑΓ ὉΡΟΠ {Π6 Ἰαίίογ, θοῇ 18 [Πμ6 ΚΟΥΔἢ 88 ποισ δχίδῃηϊ ; 
μαῦ 1ὑ 18 ψ6}}] Κηόσα ἰπαῦ 1ὖ ἢδ8 γϑοοινθα δ] [γϑίϊοηθ, δα] 1 0η8, δηά 
δι) Πἀπηοπίθ, ὈΥ̓͂ τοι ουἹηρ Βοῖλ6 Οὗ 108 ΔΟΒΌΓΑΙ 168, δίποθ 10 νγὰ8 εγαί 
ΘΟ: 6 ὈΥ Μοβδιηπιθα. Τῇ ΟἸγἸβίϊαη γον ϑ δύο, οἢ {Π6 ΘΟΠΊΓΑΓΥ, 
ΤΟΙΊΔΙΏΒ ἴο {818 ἀΔΥ ἃ8 1 ψγἃϑ πσιςύθῃ ὈΥ 108 ᾿ΠΒΡΙΓΘα δι ΠΟΥ; δπα {Π6 
ΤΊΟΓΘ ΤΙ πἰΘΪΥ 1Ὁ 18 ᾿Ἰηνοβυϊραίοα, [ἢ πλοῦα ΡοΟυΘΥ ΓΙ] ἀο68 10 ἀρρθαὶ] 
ἴο ἐπ6 Ποαγίβ ἀπ ταϊηαβ οὗ 8]1 Ὑ7ἘπῸ δχδηληθ 1 ὙΠΠ ΠΟΙ ΘΒ ἀπα ἰπὶ- 
ΡΑΓΔ]1γ. 

ΟΥ̓ (δ6 ργορμβϑίΐο βρὶσῖῦ οὐ Μοβδιητηθα, γα αν (818 βο  ἴδσυ ἴη- 
βίδῃποο. Ὅβϑῃ 8 νγϑηῦ (0 υἱδὶύ οῃὸ οὐ 818 νγίνθϑ, 86 β8ὺ8 ἐμαὶ αοἂ 
Του] θα [ο ἶσα τυ μδῦ 86 ἀοβιγθα ἴο ΒΑῪ ἴο πΐτῃ : ἢ6 Δρργουθᾶ οὗ οὔϑ 
Ρᾶτὶ δῃᾶ γο͵θοϊθα {86 οἴου. ὙΥ̓Βθη 6 ἰο]ὰ δὶ8 τ186 δῦ γγἃ8 ἴῃ ΠΟΥ 
Ὑ71} ἰο δρϑαῖκ ἰο ἢϊπ|, 8ῆ6 ἀοιηδηαοα οὗὮἨ ϑ πἴπι τὸ Βδα γαυθαὶ θα 1 ἴο 
τ ““Η6 ἰδμαῦ Κπονγοίῃ 41} {μη σβ,᾽" βαϊὰ Μομδιητηθά, ““ βδίῃ τὸ- 
νοϑ]οα 10 ἰοὸ τ6, {παῦ γ8 Ἰϑδὺ Ὧδδ σοηγογίοα; γοὺ Ποαγίβ ἃγθ 1Π0]1η64 
ἰο ἀο ψιμαὺ 18 ἰοσδιάθη. 1 γϑ δοΐ δὴν {πίπρ ἀραϊηδὲ {π6 ῥγορβοῖ, 
Ἰζηον {πὲ ΟΟα 18 ἷβ ργοϊθοίογ." ΤὍΏΘΓα 18 πού ἃ βίπρὶα ΟΟυταβίδῃμοθ 
ἴο ΓΟ οΥ {818 γοϊαίϊοη ογΘα 016. 

σΌΘἢ Το γ6 (86 οἰτουμηδίδηορθβ ὑμαὺ οοπίγι δα οα ἰο ῥγοιμοίθ ἐπ6 βιο- 
6688 οὗ Μοβδιηηθά!βι ; οἰγοιιπιβίδηοοβ ἐμαῦ ἴῃ πὸ ἄσρτοθ δρρογίδι πρᾶ 
ἴο [86 οτἱρὶπ οὗἩ ἁ ΟὨγιϑυδηϊίγ. Τυτίηρ {π6᾽ πγβύ δϑουθη γϑᾶτβ, ἱπαθοά, 
ψοη {π6 ΑΥΔ ΙΔ τ ροβίου υ866α ΟὨΪΥ ραγβαδδβίοη, δη 4 ΘΟ β Π6α ἢἷ8 Ἔχοῦ- 
ἰἰομβ ἰο Μϑοοβ, Ὁ Ἄρρϑδσβ ὑπαῦ μα δου] σϑοίζοῃ πὸ τόσα οοηγοσίβ ἰμδη 
οἰ γ ἴσο θη πα οἰρ,ιίθοη ποθ, (ὐοηίταβὺ τι [818 {Π6 ταριὰ 
ΒρΡΓοδά οἵ ΟἸ γι β δ μ  Υ ἀυγιηρ (Π6 βαπη6 ρουϊοα. 5 Βα ΠΟ ΒΟΟΠΘΥ νγὰΒ 
ἢ6 ΘμΔὈ]οα ἴο δββϑϑηῦθ ἃ ΡΥ βυβηοϊθηῦ (0 βαρροσὺ [ἷ8 δια θἱτου8 
ἀοδίσηθ, [μδῃ ἢ6 ὑΠΓΘῪ ΟΥ̓ {Π|6 τηδβῖς, ΠΟ Ά8. ΠΟ ἸΟΠΡῸΥ ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ ; 
δηα, αἀἰἸβοϊ αἰαῖ [86 Βοίτου αὐίϑ οὐ ρϑυβι βίο 8Πα γθαβοηηρ,, ᾿τπλ661- 
αἰϑὶγ δαορίδα ἃ φυΐοῖοῦ ἀπα τόσο οἰποιοϊουβ τη06α6 οὗ οοηνθγβϑίοθ. [0 
88 Δ] σοα ὈΥ {Π6 ἀφδοορῖνογ, ἐμαῦ, βίποα ἃ ἀἸβορϑαϊθηῦ νγοσ]ὰ δὰ ἀΪ8- 
ἀδϊπμοα οΥ χτοὐθοίθα [Π6 ἱποβδοίιαὶ βυσαπλοηβ, τ] οἢ αἰνὶπθ ΤΠ ΓΟΥ μδὰ 
Βοηΐ 1 ΟΥΤΊΟΣ {π|68 ὈΥ {π6 ρῥγορδίβ, γῆο σᾶπηθ 10 ΔΡΡΘαΪ8 ἴο {Π6 
ΒΘΏΒ68Β 86 χοΒοη ΟΥ̓Δ Κἰὶ πα : 10 Πα πον ρ]Θαδβοα (6 ΑἸπλρ τΥ ἴο βοπα 
ἕοστἢ ἢ18 Ἰαϑὺ στϑαῦ ργορμοί, Ὀγ {86 βέγοηρτῃ οὗ Η1Β ἄῦτὰ δηὰ {πὸ ρόνγοῦ οὗ 
ἢ18 βυσογα, ὑο σοΙΩρ6] τβθῃ ἴο οαιῦτασα ἴπ6 ἐγαθμ. Α νοϊυρίπουβ ραγὰ- 
ἀἴ86 δὰ {π6 μὶριιθβί ἤθανθηβ γογα {Π6 τοναγᾶθ οὗ {086 ψἘΠῸ ἰουρῃύ 
ἢϊβ. θα υ]68, ΟΥὁ οχσρθῃαθα {πον ἰουί 68 ἴῃ ἢ18 οδθβα ἢ δῃα [Π6 ΘΟΌΓΑΘΘ 
οὗ μὶβ δα μβογοηΐβθ ν)χὰβϑ ογ 1864 ἀηα Βμαγροῃμ θα ὈΥ (μα ἀοοίχτιπα οὗὨ ἔδία]- 

᾿ 866 Κογϑῃ, (ἢ, 11, ΡΡ. 22. 2δ.,. οἢ, 111 Ρ. 50., δῃηὰ οἷ. ν, ἢ. 89. 8410 ὉΓδηβὶαἰίοῃ, 410. οαἷι, 
5. 860 ΡΡὈ. 801---806. δυργχὰ 
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διὰ ψΠΙΟΝ δα Ἰπουϊοαίοα, ἘΕτομὰ 411} {π686 σοι! ποα ΟἸΓΟΙΠιΒίΔ 668, 
{86 δΒιισοο88 οἵ [Π6 δΙΙῚΒ 8δπὰ το] ρίοῃ οὗ Μοβμαιπηθα Κορ οαυδὶ ῥδοθ ; 
ΠΟΙ οδη 1 οδχοὶΐθ ΒΌΓΡΥΪδ6, Π6η 6 ΚΠΟΥ {86 σομα! 08 Μ οἢ ἢΘ 
Ρτοροβοά ο {π6 νδηαυϊθποᾶ. 1 οδῖἢ ΟΥ̓ΘΟΠνογβίοη ἡνα8 [86 ΟὨΪῪ ΘΠ Οἷ66 
οἴεγτοα ἰο ᾿ἀο]εἴο 8: τ 8116 ἰο 86 96ν]18 δὰ ΟἸ γι ϑίδηβ νγαβ ον {π6 
Βοιῃ  δῦ ΤΩ] 6 Γ Αἰογηδίνα οὗ δι.) θοῦ δῃα ἐϊρυΐθ, 1 ΠΟΥ͂ ροτ- 
ϑἰϑίβα ἰῃ {Π6}} οὐ ΓΘ] ρΊοΠ, οΥ οὗὨ δῇ δαιτὶ] ρα οἱ ραίίοι ἴῃ {86 τὶρΐβ 
δηά ΠΙθου68, ἐπ6 ΠΟΠΟΌΣΒ δπα ῥγιν ] ρο8 οὐ {86 410} ], 1 [ΠΟῪ 6ῃι- 
Ὀγδοβὰ {δι6 τοὶ σίοη οὗ ὑπο ῖγ ΘΟ ΘΥΟΥΒ. 

Ηον ἀἰβετγοηῦ ἴπ6 οοπάποί οὗ ΟΠ γῖϑυ “δ ϑιρίογοα πὸ οἵθον 
ΠΛΘΒΏΒ Οὗ ΘΟΙΨΟΥ Πρ ΤῈ Π 0 ἢ18 τ σίοπ, θα ΡΘγβυδϑῖοπ, ΔΡριιπιοηΐ, 
Θχμοσίδιοη, ΤΆΓΆΟΪ6Β, ἀπ Ὀγορἤθοῖοθ, Ηθ τρϑᾶθ 86 οὗ πὸ οἵἴΠΟΥ 
ἴογοβ, Ὀθυΐ {Π6 ἔοτοο οὔ ἰγυ ἢ ---- πο οἴποσ βινοσά, Ὀαυὺ [Π6 βυγογχὰ οὐ {6 
αριγι, {Πα 18, [16 ποτὰ οὗ ἀοά. Ἠδ Πιδα ΠΟ δ.ΊΏ8, ΠΟ ἰθρίοπβ ἴο ρᾷύ 
Ἠ1Β οαι88δβ.ὡ. Ηδ ψδ8 {86 Ῥυΐποα οὗ ρθϑοθ, δῃὰ ργϑδομθα ρθδ866 ἰο 8]]} 
1ῃ6 σοῦ, Ὑμουῦ μόνον, ψιποὺΐ βαρροτί, τιποαϊ ΔῺΥ ΤΟ] ΟΥ 6 ΓΒ, 
Ὀυΐ ὑναῖνα ροοῦ δα} 0} ]6 τηθη, νι πουῦ οπ6 οἰτουμηϑίδῃοας οὗ αὐἰγδοίϊοῃ, 
Ἰηῆἤμσσδηοθ, ΟΥ̓ ΘΟΙΩΡΌΪδίοῃ, ἢ6 ὑγῚ τ ρΠ6α οΥοΡ {πΠ6 ᾿γο)υαϊο68, {[Π6 Ἰδαγ- 
ἴησ, {Π6 το] ρίοη οὗ [18 σουηΐγυ ; οὐδοῦ {π6 δηοϊθηΐ τἱΐθβ, 1Δοἰαίγυ, δῃὰ 
ΒῸΡοΓ 0, ονοῦ 1[Π6 ΡΒΙ]ΟΒΟΡΗΥ, τ βάοηι, ἀπα δα ΠΟΥ οὗ (ἢ 6 ὙΠ 016 
Ἐοιηδη οιρῖτο. Ὑ ΒΟΥ ΜΟΙ τ θα ἴϑα ἢλ8 ροποίταίοα, 16 88 
οΔΙτΙ6α ἀοβροίίδβτω, θαυ ΊΒτ, ἀπα Ἰρπογαποθὶ ; βογανοῦ Ὁ Γι β δηλ ν 
Πλ8 βργϑδά, 10 ἢδ8 ργοαποοδα {ῃ6 τηοϑὺ Ὀϑηθῆοϊαὶ οἴδβοίβ ὁπ παϊϊοηβ δηά 
Ἰπαινιάυα]8, ᾿π {π6 αἰ πιδίοη οὗ Κπον]θᾶρα, ἴἢ πηογα]8, γα ρου, ρονυθγη- 
τηθηΐβ, 1 80618] 8π4 ρούβοηδὶ ΒΆΡΡΙ 688. 
ΤΠ οοπέϊπμοα ργονδίθησο οὗ (ῃ18 ὈΔ8]6 1] βυϑίθια οὗ σοὶ ρίομ Δ Ὀ6 

Βα βἰδούουγ δοοοιπίθα [ῸΓ Ὀγ {86 ῥτοίουηα Ἰσμόγδηοθ οὗ {86 παῦιγθ 
οὗ ἰῃ6 μυμηδὴ Ὠραγΐ, ἰὼ ὙΠΟ. Μοβηϊηπιθα δια ᾿ἰοᾶνοβ 118 νοίϑ 168, ---- 
1Π6 ψδηΐ οὗ τρῃῦ τογὰὶ ἔδοὶησ, ψ ϊοἢ δοοοιρβϑηῖθβ ἱηνοίοσγαϊθ δηᾶ 
ὈΠΊ ΟΥΒΑΪ ἸΡΏΟΓΒΠΟΘ, --- [ἢ 6 γ]668 ἴῃ τ ΙΟὗ 10 Δ]]0Ὺ78 18 ΡΓΟΐΘββουΒ ἴο 1ἴγ6, 
δηαὰ {π6 οἰτπηαΐοθβ ἴῃ ΜὨΙΟΣ {Π6 ν 11γ6,---- 6 ΟΕ] ηρ’ ἀοβροίίβηχ οὔ 8}} 
ῬΜοβδιησοθάδῃ ρονθυ θη 18,----8)ὴα {μ6 οππηϊησ ταῦ δηά εἐχίουϊοη 
γ ΠΙΟἢ ὉΒΊ ΟΥΑΙ ᾿ΥΘΥΔ1] ἴῃ {Π6ῃη. 

“ς Τ,εὲ ποὺ βοὴ {π6 ΟΠ γϊβείδη ΡῈ οἴεμπασρα, οΥ {π6 1η846] {γ]ΠΡἢ, 
αὖ {Π6 βιυοοθβϑία! οϑίδὈ ἸΒμτηθηῦ δα ἰοηρ' οοπίϊπυιδποθ οὗ 80 δοκπονς- 
Ἰεάρσοα δὴ ᾿πωροβίμγθ, δ8 δβογαϊπρ Δ ΓΘΘΒΟΏΔΌ]6 στουπα οἵὁἨ ΟὈ)ΘΟΙΟἢ 
Δρδϊηδί ΟἿἿΓ ΒΟΙΪΥ [Ἀ1ἢ., Τοῦ {Π686 δυθῃίβ γαίῃου 6 ΘΟΠΒΙ ἀοΓΘα 88 ονὶ- 
ἄδῃοο8 οὗἁὨ 15 ἰχυτἢ, -- 88 Θοοοτηρ βῃτηθηίβ οὗ {Π6 φοπόναἱ ῥγοάϊοίίοι οἵ 

1 ὦ Μοβδιηϊηρα 68.840] 8Π6 ἃ ἢΐ8 το] σἸΟΉ,᾽" Βα γ8 (6 ῥχοίουπῃ ἃ ῬάΆβοδὶ, “"" ὉΥ ΚΠ πρ οἰ ΟΥΒ,--- 
2688 ΟἸγίδῖ, ὈΥ τηακίηρς Πῖ8 ΓΟ] ονγοῦβ ’'ὰῪ ἄοινῃ {Ποῖ ΟΠ 11γ68; Μομδπιπιθά, ΟΥ̓ ΤΟΣ] ἃ- 
ἀΐηρ ᾿ἷ8 ἴαὰτ ἴο Ὀ6 τοϑῇ, --- 56 8115 ΟΠ τσ, ὈὉΥ σοπηπιθπαΐηρ 8 ἴο τοδᾶ. [Ιὴ ἃ νγογᾷ, 1[Π9 ἔνγο 
ὝΟΙΟ 50 ΟΡροίϊο, πὲ ἴξ Μοδδιγηδα ἱοοὶς [06 ὙΔΥ ἴῃ 4}1} ἢατηϑδη ῬγοὈΙ ΠΠ Υ το δαοσοοθσά, 
7268υ5 ΟἸγίβὺ ἴοοῖκ [86 "γᾶῦ, πυμηδῊ}Υ Βροδκίηρ, ἴο 06 ἀϊδβαρροϊηϊοά, Αηᾷ ἤθηοο, ἰπϑίοδα οἵ 
ςοποϊαάίηρ; (παὲ Ὀδοαυβα Μοβδπιπιοὰ 5ποοροᾶοα, 9}68τ|8 τη! ἰπ ΚΘ ΤηδΏΠΟΥ ἢδνα δαο- 
οεοοαἀρά, να οὐρίτ ἴο ἰηΐοσγ, τῃδὺ βίποα Μομδιητηθα δ85 βιιςοοο 6, ΟΠ Β. ΔΉ Υ τηιδὲ Πα νθ 
ἱποΥ Δ ΌΪΥ Ρουθ 6ά, 16 1ξ δὰ ποῖ Ὀ661 Βυρρογίδα ὈΥ 8 ροόῦγοσ δ᾽ οζϑῦθοῦ ἀϊνίηθ." ὙΠΟ, 

«ΟΡ. 197. Ἰωοπάοη, 1806. 
2. Απᾶ γοῖ, ποιν τ πδίαπάϊης [Π6 ἔδοῖδ ἄδονο βίδιίθα (βιιοἢ ΓΘ [116 Β.1Π}8 το τ οἢ ἱπῆ 61 

'6 ἀτίνθη), ἴξ ἢδὰ8 ὕδθη δββογίθα ΕΥ̓͂ Δὴ δηϊδροηϊδῦ οἵ τουοϊδιΐοη, [πᾶ “ οἵ [Π6 ἔνγο θΟΟΚΒ ἢ 
(1λ0 Βίυ]6 ἀπὰ 156 ζογβϑῃ), “ ἐλε ἰαίίεγ ἢ (16 ΕογδΔη) “ λας ἐδ πιοδὲ ἰγεμίλδ, απὰ ἃ τθόσα ἐπι" 
ῬτεΣχδῖυο πιογαὶ σοάε 1 

8 ΤΏΟ ἰορίοβ, δῦονο Ὠἰϊηιοᾶ, αῦὸ ΛΌΠΥ δ]υβιταίοᾷ ὉΥ Μγ. δονοῖί, ἰῃ ᾿ἰ8 ΟΠ γίβδη Ἐθ0» 
ΒΟΔΤΟΪ6Β ἰη (Π0 Μοάϊ ογτηθαπ, Ρ. 247---276. 

} ἀν] 
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οὖν Τωογά, {πὶ ,αἴϑο ργορὴἠείβ απά ξαΐδο Ολτίδίβ ἐπομία ατῖδο, ἀαπα δλοιιζα 
ἀεοξῖυο πιαηῷ ; δια ΘΒρθοι}]Υ οὐ ἐπαῦ ραυοῦϊαῦ ἀμ ἜΧργθδ8 ρσόρῆθον 
ἴῃ {π6 γτουϑἰδίζομβ οὐ [18 Ὀϑϊονβα ἀἴ5ο1 016 (Β6υ. 1χ. 1. ὅζ9.), ἡ 81 ἢ μὰ 
Ὀδθῃ ἀσίθυτηϊηϑα Ὀγ (86 Δ016βὲ σοπιηθηίαίουβ ἰο τοδί ἕο {μ6 ᾿πηροβίοσς 
ῬΜοβιδπημηθα, δπα ἴο ἢ18 [8186 δῃᾶὰ ἱπηρίοιυβ γοϊ σίου, ψ ΟΝ, αγίδίησ ἐλε 
α 5πιοΐθ οιἱἱὲ 97) ἐΐθ δοίξοηιϊο55 ρίΐ, βυἀἀθη}]ν ονογβδαονγα {16 δαβίθγἢ 
ΜΟΥ, δηα ᾿ηνοϊνοα 18 ψυοίομθα δι ϑηΐβ ἴῃ ἀαγάποθς απὰ ἔπ 
67707.᾽} 

(4.) 1μΔ86},, 1ὑ 18 ορδ)]θοίβα {παὶ Οἠὐτγιδεϊαητέψ 18 Ἀποιση, οπῖψ ἰο ἃ 5πιαϊὶ 
»ογέϊοπ 9 πιαπλϊπά, απὰ ἐλαὲ ὑ ἐλ Ολτιδείαπ τευοίαξίοπ σαπιὸ ἔσοηι Οοα, 
πο ρατέ Ὁ ἐλο ἀπμηιαη τασο τοομα τοπιαΐηπ ἱσπογαηέ Ὁ ἐξ, πο ἀπαεγϑίαπά- 
ἔπ τοοιιϊὰ ξαϊΐ ἐο δε σοπυϊπορα ὃν ἐξ. 

“Δ διοογ. ΤῺ ὀρροδβοῦβ οὐ ἴ[ῃ6 ΟἸ τΙβιδῃ γον αοι ὁδηποῦ ΜΓ Ργὸ- 
ῬΥΪΘΙΥ ὑγρα 118 ΠΟ. -ὈΠΙΥΘΥΒΑΙ ΠΥ 88 δῃ Οὐ] Θοίΐοη : ογ {861 το] ρίοη (1 
16 ἀεἰβιη, οὐ ταῖν δἰ μβαίβιη, υυ μι ἢ (ΠΟῪ τ]ϑὰ ἴο Ῥγοραρδίθ, τυ ὃ6 
ἀαθιρηαίοα ὈΥ͂ {παΐ ὨδΙ6) 18 80 ΥΘΙῪ ΤᾺ ἔγοσῃ βοὶπρ απίνοσβαὶ, (μδΐ, 
ἔῸΣ οπθ ΠΟ Ὀγοΐβββϑβ θίβῃ), 6 884}} βπα ἴῃ {π6 σου] ὁπ {πουβαπα 
ὙΠῸ ῥγοΐδϑβ ΟΠ γβεδηϊίγ. Β δι θβ, γ18 οἰθαυΥ 866 ἰμαῦ ΤΏΔΠΥ Ὀοποῆίβ 
ψ]οἢ αοα μα8 βοβίουγθα οἢ θη 816 ραγίἰἃ] 88 [0 {Π6 Θη)ουτηθηί. 
ϑόπιθ 86 ρίγθῃ [0 ραυ ου]αῦ παίϊομβ, δυῦ ἀδμηϊοα ὑο (Π6 τοϑῦ οὗ {ἐΐ8 
γγΟΥΪα ; ΟἸΠΘΙΒ 8ΓΘ ροββϑββϑα ὈΥ͂ βοιὴδ ἱπαϊνι α]8 οηΐυ, οἵ δ ἰδυουγοᾶ 
Ὠδοη, Α τηοάογαίθ Κηον]οᾶρο οὗὨ Ὠἰβίουυ .11}} θΡ6 βυβιοϊθης (0 6οῃ- 
γἾη66 08, (μα 1π {86 τηογὰὶ σονοσγημθηΐ οὗ (86 νου], {πΠ6 Ὀουπίῖοβ οὗ 
Ῥγονυϊάθηοο, δ8 Μ6}1 88 ῃχϑηΐαὶ ϑηδονιηθηίβ, δηα ἰμ6 τθϑηβ οὗ 1πὸ- 
Ῥτονοχηθηΐ, τὸ ἀϊβίγι υϊθα πὶ τ μᾶῦ ἈρΡροδγΒ ἰο ὉΒ δὴ ὉΠ6αῈ8] ᾿δηᾶ, 
ὝΝΒοη 1Π6 οδ]εοίίοπβ ἰο {}18 ᾿πϑαυδ εν οὗ αἰβέσ α ΠΟ ἀγα οοπβιθγοα 
δᾶ τοί θα, 1μ6 οὈ]θούϊομ ιβίηρ' ἔγοιαῃ {π6 ραγαὶ Κηον]οᾶρα οὗ 
ΟἸΙβ δ 18 αηβυν γα αὖ (86 Βδπιθ {1π|6. ; 

ΤΏ6 βυθ]εοί, ΒοΥΟνΘ, ΤΥ 6 νἱουγοὰ ἴῃ δποίμον Ἰρύ, ὅϑοιηθ 
Ὀ]οδβίπρβ ἤονν ἱτηγηθαϊαίοΥ ἔτοα αοα ἰο δ υσΎ ῬΘΥΒΟΏ ὙὙΏΟ ΘΠ)ΟΥΒ 
[Ποῖα ; οἴ Υβ ἃγθ οοπυουθα ὈΥ {π6 ᾿ῃβίγυπιθη τ ΠΥ οὗὨἨ τηδῃ, δπα ἀ6- 
Ραπά οἱ (86 ΡΒ] ΔΕ ΠΤΟΡΥ οὗ τηδῃ ἴον {Π6ῖν δου ηο6 8ηα Θχύθῃβιοι. 
ΓΒ Ἰαδὺ 18 {88 6886 88 ἴο ἴπ6 Κπον]οᾶρα οὗ ΟἸγιβυδηϊγ. Υ̓Πθη λ᾽ 
88 Βγδὶ τουθα]οϑᾶ, 1 γγαὰβ σοσημ 64 ἰηΐο [Π6 ΒδΠπ48 οὗὨ (Π8 ἀ]δοῖ}168 οὗ 
6808; δηᾶ 18 ρῥγοραραίίοη ἴῃ {π6 του] οσ ον βῖποθ 888 ἀθρθπαθα οἢ 
{πεῖν ὀσχογίοηβ ἴῃ ρα ΠΒμϊησ 1 διμοπρ {π6 παίϊομβι Ὑμαὺ ἃ ταϑἶδη- 
ΟΠΟΙΥ πορ]ροποθ μα8 θθθη ἰοο οἴΐοῃ βοίταγοά, πηυδὺ θ6 δοϊκῃον]οαροα 
δῃ4 ἀορίογοα, Βυΐ αὖ ἐπ6 βαῆηδ ἰΐη6 10 ν“1}} 6 ἔουπά, 1Πδὺ 1 πυπὰ- 
βοσΐθβθ ᾿πβίδμοοβ ἐπ τηοϑὲ νἱοϊθηῦ ορροβιίΐοη μδ8 θθϑθὴ τιϑδᾶβ ἰὼ (6 
Ζϑαϊοιιβ δῃἀδοανουσβ οἵ Ὁ βίϊδηβ: δηὰ {(παᾶῦ 1Ὁ 1ἴθ οὐίηρ ἴο {88 βδῃ- 
συϊΠΑΤΥ ρδγβθοι οηβ ὈΥ [86 ΤΌ]6ΓΒ οὐ {π6 που], {παῦ (86 (ἀοβροὶ ἀοβ8 
ποῦ ΠΟῪ δ] ρμύθα (6 τ Β01]6 ΒΑΡ 8016 ρορθ. 1 ἃ ὀοπαθοσοσ, [0]- 
Ἰοννϑα ὈΥ 18 ρονγο Ὁ] δυπιν, ἀββοϊαίθ ἃ ὑὐπον Δα Ὀυτη {Π6 οἰ168 
Δηᾶ Υἱ]ασθ8, δημα ἀδδίσου {86 οδύὶ]α δῃᾶὰ [μ6 ἢ6]48 οὐ οογῃ, ἀπὰ {6 
ΡΘΟΡΙΘ ῥογίβῃ ἔου οοἱὰ δπᾶ μιηρσογ, 18 [Π6ῚΓ ΤΩΙΒΟΤΥ ἴ0 Ρ6 Ὡβουϊ6 ἴο 

1. Ὑ͵ΒροΒ Βαιηρίοη Ιβοΐϊυγοδ, Ρ. 99.; ἔγοτη ὙἩ ἰοδ Τα βίου νοῦ κ [Π6 Ργεοθαϊηρ ἐκούοα 
οἵ ἔο ῥγορτεββ οὐ Μοβαδιηπιθάϊβιη π88 Ὀθθὴ οἰ ον ἄσγανγῃ. 1.268 οὐ ἔπι Αὐἰμθη! ον οὗ 
186 Νονν Ταβίδιηθηΐ, ὈρΡ. 8377--.385. Βρ. Ῥοσγίϑιιβ οἡ {π6 Οἰ γι ϑείδη Ἐδνυοϊδίίοη, ὈὨγοροβί θη 
γἣ!. Κβ'οα αἰθὸ Βρ. ϑιιπιποῦβ Ενίάθποοθ οὗ ΟἸγίβιϊβηίγ, ομδρ. υἱῖ. οὐ τι ΥΥ̓Ιβάοπη πλϑηΐ- 
[εδιοὰ ἴη τ 6 ΟἸγδιίδη ουὶ ρίυγεοβ, οοιηρασοᾶ τλϊὰ (8.6 εἰπλ 6. Βουυϊηρ ΡΟΪΟΥ͂ οὗ Μοβαχηπιεά. 
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ἃ Μδηΐ ΟΥἹ ζοούποιβ ἴῃ Οοα, οὐ ἴο [86 ΒΕΡΟΓΔΡΟυΠϊηρ το κοάηοβθ οὗ 
τΔῃ Ὁ Τῇ ΔΏΒΝΟΣ Ὑ{11] ΘαΌΔΙΠΥ ΔΡΡΙΥ ἴο {μ6 βυδήοοῦ Ὀαοίοτο τι.’ 

Βυΐ {ἐπ6 οδ͵θοίίοι Μ0111 ἀρρθᾶῦ 1688 οοζεϑηῦ, ἤθη 1Ὁ 18 ΘΟΠΒΙ ἀοΓρά 
{παῦὺ ΟἸὨγΙΒ δ ΤΥ 18 ποὺ {Π6 το] ρίοη οὗὁἨ 8 ἀΔΥ, ποῖ οὗ δὴ ἀρὰ: βρυΐ 8 
ΒΟΠΘΠ6 οΟὗἁἨ ΙΠΘΙΌΥ, {μα ΜΒ δἰίαϊηβ 118 {γ]Όρ8, δηᾶ ψΒίο, 
ΟΥ̓ΘΓΟΟΠΜΙΩΡ 811} ΟρΡροβι(10Π, τοῦδ Ὁ] μλαῦθ]Υ θ6 ργοραραίοα {πγουρμουΐ 
16 οαυίῃ. ὉΠ τηοϑὺ θη] ρθη θα δπα Ὀοδὺ οἱ ν} 186 Πδ(οη8 οὐ ΤἸΠΌΓΟΡΘ, 
Αβῖδ, διὰ Αἰγῖοα, λαυ δοθη, Ὀ]οϑὺ ἢ {86 (ὐοΒροὶ ; δπὰ πῖἢ γοραγὰ 
ἰο ὑπθ οἰμβαῦβ, ἴο βοὴ 1Ὁ 888 ποῖ γί Ὀθθῃ οαγτὶϑ, (18 ἔλνοῦν ᾽δ8 
θδθὴ π  Πμ6]4 ἔσομαι ἰἤθτὴ, θθόϑυβο 10 18 ογάδϊ πο ὑμαῦ ἐπ6 βργοδάϊηρ 
ΟΥ̓ 186 ἀἀοβροὶ βου] Κορ ρδὸθ τ (86 πηργονοιγθηΐβ οὗ ΤΘΆΒΟΙ. 
Τ86 πιίβάοηι οὗἉ [8 Δρροϊπίτηθῃΐ 18 ουϊἀθηῦ. Ἐλουο]αδίίοη 18 τηοβὺ ὑσο- 

ΕΪΥ Ὀοδίονγοα ἴον [86 θα 688 οὐ Βυτηδη ΓΘΆΒΟΏ, ἴῃ 108 Ὀοεὺ βίαϊα, 
88 ὈΘ6Ὼ ἀσηηοηῃδίγαίοα ὈΥ̓ ΘΧρουίθποθ. Βοβίάβθβ, 1 ψου]Ἱά ποὺ ἤδυο 

ΔΒ ΘΓΘΑ {π6 ἀοδίρη Ἰηὐομα δα ἴο ΡῈ ργοάυορα ὮὈγ ἐπ6 οβροὶ, ἰἔ 10 Βαᾶ 
66 ὈΠΊΨΘΙΒΑΙΠΥ ΒρΥΘδα αὖ {π6 ὈορΊπηϊηρ. ΤῊ Θοποορίοπθ ψῃϊοὶ 
[86 οοηγογίθα Ὠοϑίμοπβ ἐοστηθα οὐ (μ6 ἰγὰθ τοὶ σίοη ΤΟΥ ὩΘΟΘΒΒΑΡΙΪΥ͂ 
ὙΘΙῪ Ἱπηροτίοδοϊς : ἤθηΟΘ ΒΡ {π6 στεαὺ ΘΟΥΤΌΡ(ΟπΒ οὗ ΟΕ Υ β απ Υ 
ὙὨΙΟὮ 80 ΘΑΥΪΥ ργουδ]οα, "Ἣμὰ 86 ΟἸὨγιϑθδη το] σίου Ὀθθὴ υπΐνοῦ- 
ΒΆΠΥ ῬΓῸ ἴῃ {πῸ Βγδύ αρϑβ, 1 που πᾶν Ὀθθη αἰἔιιθοα ἴῃ δη 
πηρογίδοι όσω, ΝΣ 18 {18 4}. ὙΤΠθ ραγίϊαὶ ρσορασαῦοι οὐ {μ6 
(οθρεὶ, πῆ τμ6 οἶμον οδἠθοῦομβ ὑπαὶ βαν Ῥθθῃ Ὀγουρηῦ δραϊηβὺ 
ΟἸἈσιϑ δηλ, μανΐηρ τοπαογοα 18 ἀν 1Π6 ΟΥΡ]ΏΑ] ἃ τηαϊίον σὲ ἀϊδβραυΐα, 
[6 ὑθ μα οΥ̓͂ οὗ ὑπθ86 ἀϊβριιῖθθ Βα8 θθθὴ ἴο βαραγαίβ 86 ν βθαύ ἔγομλ 
[86 ομιαῖδ (οι δὖ {16 Ὀϑρίππίπρ' ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΥ͂ τηϊχοᾶ ᾿ἴ8616 τι} {Π6 
(ἀο8ρ61}), δῃά ἴο τηᾶκα ΟἸ γιβέϊδῃβ ἄγαν {μον γα ρίοη ἴσοτι {π6 ϑβοτῖρ- 
ἴυγ68 δίοῃθ. [{ 18 ἰἢυ8 ἐμαὺ (Ἰ ΓΙ ΒΕ ΔΏΙΥ, 1η {86 ΟΟΙΓΒ6 ΟΥ̓ ἀρο8, Μ}}]} 
ΔΟαΌΪΘ 185 ροηυΐηα ἔοσ. ΤΈΏΘη, αἷβδο, 1Ὁ ψ}}} θ6 δβυγτουπαθα τυ ἢ 
ἀμ6 στοαίαϑι ᾿υβίγα οὗ ονϊάθηοθ ; δηᾶ δἰ πουρῃ, ογ 186 γϑᾶδοη 6.88 
βίαἰθα, {π6 (ἀοδρ6] μ88 ἢ Ποσῖο θθοα σοπβπθα ὕο σου Αγ ΠΟΙ Υ ἃ [Ὲ 
ΘΟυΠΣ168, γοὺ 76 ΔΓ6 Δϑϑυγοα {παῖ ᾿ὰ ἀὰ6 {1π|6ὸ 1 {11} Ὀ6 οεγοαᾶ ἴο 
ποῖ 411}, δῃὰ ψὶ}} θὲ ἀἠδἜυδοά ονοσ [(Ὧ6 ψΠ0]6 οαγί, τ 4}} 118 
δἰνοπάδης Ὀ]οβϑῖηρθ. ΤῈ ργοαϊοοηδ οὗὅὨἨ {π6 ὑγορῃοίβ, οἵ ΟΠ τῖβί, δηὰ 
ἢ18Β δροβί]θβ, γοϊδίνα ἰο {μ6 οχίθηβίου οὗ {π6 (ἀοβρϑὶ, δχρυ ββ)Υ δῃ- 
ποῦησο ἐπα 10 18 ἴο θ6 ἴδι8 ὈΓΟρΡΎΘΒΒΙΥΟΙΥ αἰ ιιΒ64, δπὰ (Παΐ 10 ν1]}} 
ἤμΗ]]ν ἰγυτρἢ, θη ἐς οαγίϊ εἠαϊὶ ὅθ Κεἰ ὁ {διε ἀποιοίοασε 9 ἐδ 
]ιογά, ας ἐδε ιοαΐετ8 σουοῦ ἐδθ 4εα. (188. χὶ. 9.) ΤὨγουρῆ (μς ἀϊνὶηθ 
Ὀ]εββίπρ' οα {π6 ἰαθοῦτθ οὗ μυπαγοαβ ο[Γ ἔ 1 Ππ|] τ ἸΒΒ᾽ ΟΠΔΓΊ68, 0 πᾶνθ 
θη δα δ΄6 ΠΟΥ͂ δι ρὶ ουϑα ἴῃ οΑττγηρ {Π6 (ἀΟΒρ6] ἱπίο 4}1 ἰαῃμαβ, ΜῈ 
ΒΕΕ στοαῦ δάνδῃοθβ ασέμαϊψ πιαάδ ἴῃ. Βργοδαϊηρσ (ΠΥ ΙΒ ΔΗ ; δηα τ 
ἀουδύ ποὺ νυΐ (86 οβροὶ ν1}} 6 μἱαπίθα, ἈρυθθΟὶΥ ἴο {8 ἀἰνῖπθ 
Ρτθαϊοίϊο 18, ἴῃ 411 (Π6 ναδί οοπιϊμοηΐβ οὗ Αἰγοα, Αβίβ, Αὐμοσῖοβ, δηᾶ 
1η (86 16ἰαῃαβ οἵ Αυδβίγαὶ Αϑὶδ. 

ΤΠ6 ΒΙΠΟΟΥΠΥ δηᾶ ρῥἱϑίυ οὐ [41110]6 τηθη, 10 18 τὰ, οδ ἢ ΠΟΡΟΡ 0 
}υδί!οα. ἴο {π6 τβϑϑὴβ ψ οἢ οὐ [28 ρυδοι οι! Υ νουοπβαίθα ; δηά 10 
Ὑ1 ΑἸ σαγθ Ὀ6 ἃ τϑὰὶ συιθῖ ἴο ροοά 'τηδῃ, {μαΐ, ΔΙΠΟΙΡ, ΤΔΠΥ, ἴΠ6ΓῸ 
αχ ϑίβ {116 λόγο ἐμδη ἴδ6 πδθο οὗ Ομ γβιϊδη. Βαΐύ (86 δανοοδίαββ οὗ 
ΓΟ γιβυδηϊ τ ἀο πού ρῥγϑίθπα ἐμὲ 103 Θν!άοηο6 18 80 ᾿γγθβιβε 016, ἐπαῦ πὸ 
ὉΠ Θγβίδη ἀρ σ8η [81] οὗὨἨ Ὀοϊηρ οΘομνι ποθ ὈΥ ἰδ; ποὺ (0 ἴπῸῪ ἀθηΥ ἢ 

. Βορυο᾿β Εδβδγ οἱ {86 1) νίης ΑἸ ποίαν οὗ τῃ6 Νον Τοδίδῃιθηῖ, ρ 238. 
Υ ὃ 
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ἴο αν θθοη τὴ {ΠπΠ6 σοιηραβ οὗὨ αἰνπα ρον ῦ ἴο αν ΟΟΙΏΤης- 
πἰοαίθα ἰο 186 νογϊ ἃ ΠΙσθοΓ ἀοστθα οὗ δβϑϑυγαηοθ, ἃπὰ ἴο πᾶν ρίνεπ 
ἴο 18 σοταπ ] σ 0 ἃ ΒίΓΟΙΠΡΘΥ 8 ηαἃ ΠΟΓΘ Οχίθηδβῖνο ᾿ἔμπθποθ Βαυΐ 
16 πού Βανίηρ ποῦ δυϊάεηοθ 18 ποῦ ἃ Βυ οιοηῦ τθᾶβοῃ [ῸΣ σο)θοί!ηρ' 
[πα τ ὨΔΟΝ γ͵ὸ Δἰγοδαν ἤανθ. 11 βυοῖ ϑυϊάθποθ γγογθ ἐγγοδιβεϊδίο, 10 
ψγου]α τϑβίγαϊῃ (Π6 νοϊ πα Ύ Ῥοῦγοῦβ ἴ00 τηποῆ, ἴο ΘΏΒΥΤΟΥ ὑπ 8 ῬΌΓΡΟΘΘ 
ΟΥ̓ {{18] δηά ργοβθαίίζου : 10 ψου]Ἱά 081} ὉΓ πὸ δχϑγοῖβθ οὗἩ οδῃάοιγ, 
ΒΟΙΙΟΌ ΒΗ 658, ΠΌΤ Υ, ἸΠΑΌΪΤΥ ; ΠῸ ΒΡ βδίοη οὐὨἨ ρϑββϑίοῃβ, ἱπίθγθβϑί, 
δηα ρῥγο)υαΐοθβ, ἴο τλοσα] ουϊάθηοθ, δηὰ ὑὸ ργοραθ]6 γαῖῃ ; πὸ διδοῖ 
οὗ τοῆβοιίοι ; ποηθ οὗ δαὶ ργϑνυϊουβ ἀββϑίσα ἴο ἰϑᾶγῃ δηὰ ἴο Οὔ δυ {δ 
Ψ1}} οἵ (οὐ, νι ϊοῦ ἔοσταβ (86 (εβί οὗ [86 νἱγίυουβ ργποῖρ] 6, δπα τ Ποῖ 
Ἰηάμποοβ θη ἰο δἰΐθῃα τὶ ΟΑΤΘ πα σου θρο ποθ [0 ΘΥΘΕΥ͂ ΟΥΘΑΙὈ]6 
ἸηἐἸπηϑίϊοι οὗὁὨἮ Ἐπαῦὺ ν111, απ ἰο γϑβῖσῃ ργοβοηύ δά υδηΐαρε ἀπά ργθβθηΐ 
Ὀ]οαβασο9. ὑ0 ΘΥΘΓΥ͂ ΓΘΑΒΟΠΔΌ]6 δχρθοίδθιοῃ οὐ ργορι]αἰπρ᾽ 8 γοῦν. 
“Μοη πιοσαὶ ργοθαίϊοη ΤΔῪ 6, ὙΒΟΙΒΟΥ (ΠΟΥ Μ}} ἰδ ἀπ σατο ἕο 
Ἰπίοσαι ἐποιηβοῖνοβ ὈΥ ἐπιρατέϊαϊ οοπδιάἀογδαίίΐοῃ ; 886, δἰ νου νασάβ, τ μ6- 
{ΠῸῚ {86 Μ1] δοὺ ἃ8 {Π6 σδδθ γβαῦγοβ ροη π6 οϑυϊάθηοθ ποῖ {ΠΘῪ 
μᾶυθ. Ααπαί]8, να ἢπα ΟΥ̓ Ἔχρϑσίθῃοθ, 8 οὔθ ΟἿΣ ῥγο δ οΠ, ἴῃ ΟἿΣ 
Το ροΓΑὶ οδρδοϊίγ.᾽"} 

ἘΉΡ ΒΟΥ, 1 [ῃ6 ονίάθηοθ οὗ {π6 (ἀοβρϑὶ ὑγ 6 ̓γγϑϑὶβι 016, ἰδ που]Ἱὰ 
Ιθανθ πὸ ρΐδοθ ἴον {Π6 δαῃ)ββίοῃ οὗἨ ἐπέεγπαΐ ουἱάσποοῖ ;  Ὠϊοῖ ουρᾷῦ 
[ο ὈΘΆΓ ἃ ΘΟμϑἰ ἀογὉ]6 ραγῦ ἴῃ τη6 φγοοῦ οὗἨ δυθσγΥ γουθὶοη, ὈΘΟΔΌδ6 
10 18 ἃ Βροοῖθι οὗ δυϊάθησθα ὑΒιοἢ Δρρ 1168 1861 ἴο {86 Κηον]οᾶρο, ἰονο, 
Δα ργδοίϊοα οὗ νἱγίιθ, δηα ἡ μι οἷ ορογαίθϑ ᾿ἢ Ργοροσοῃ ἰοὸ {μ90 ἀσρτθθ 
ΟΥ̓ [Βοβ6 αὐ 68 τοι ἰῈ Βηα8 ἴῃ {86 Ῥϑύβοῃ σοι 11 δάἀάγθβϑοβ. 
Μδρη οὗ φοοά ἀϊϑροβὶ ἴοη8, διαοηρ ΟΣ ΒΕ ΙΒΏΒ, Δ16 στοϑίΥ αἰδοίοα ὈΥ 
1Π6 ᾿ργθϑϑίοη ἡ ϊ ἢ (6 δογιρίαγοβ ἐπ ιΆβο  γ68 τηδῖζο οα {μοὶσ τη ηἀ8 ; 
δηα {Π6]γ σομν]οἴοα 18 τηποῦ βιγαηρίβοποα ΟΥ̓ {8686 ᾿ργοϑβίοσβΌ [ἐ 
18 ΚΘ ν 186 ἰγὰθ [Παῦ ΦΠΘΥ͂ ΨΏΟ ΒΙΠΟΘΓΟΙΥ δοῦ, ΟΥ ΒΙΠΟΘΓΘΙΥ͂ ΘΠ ἀΘΑΥΟῸΓΡ 
ἴο δοῖ, ασουγαϊπο ἴο ψμαῦ [ΠΥ Ὀ6]1Θγο, ἐμαὺ 18, δοοοσάϊησ ἴο {π6 7δῖ 
ΤΟΒαΪ οὗἩ (π6 ργοραὈ}} {168 (οΥ, 1 16 τοδᾶθυ ρ]θᾶ86, {16 Ῥοβϑι 111{1685) 
ἴῃ παΐαγαὶ ἀπα σονθα] θα γα] ρίοη, ν᾽ Βοῖ ἘΠΟΥ ὉΠποιηβοῖνοδ ροσοοῖνθ, δηὰ 
δοουγαϊηρ; ἴο ἃ Ταίομδὶ οϑτηδίθ οὗ δομβοαῦθηοθβ, απ, ἄρον 8}}, δο- 
σογαϊηρ' ἴο {86 7ϑὲ οἴροῦ οἵἁἨ {Π056 ὈγΙΏΟΙΡΙ68 οἵ σταῦτιαο δηα ἀονοίϊοι, 
νι οἢ ἀνθ {Π6 υἱὸν οὗ πδίυσθ ρϑπογαΐαβ ἢ 8 Ὑ6}} ογάθγϑα ταϊπά, 
δοίάοπι ξαὶΐ 07Γ) ργοσοοαϊπο ζιεγίλογ. 'ΓῊΪΒ 8180 ΤηϑῪ πᾶνα ὕθθη Ἔχδοῦ 
δῦ νγὰβ ἀοβισποα,5 Οπ {μ6 ΘΟΠΕΓΆΓΥ, ὙΒΘΥΘ ΔΩΥ ῬΘΥΒΟΠΒ ΠΟΥΘΙ Β6ὲ 
{Πποιηβοῖνοβ ΠΟΑΥΓΠΙΥ δηα ἴῃ φαγηθδί ἴο 6 ἱῃήοττωθα ἴῃ σοὶ ρίοη,----ΟΥ 
ὙὮΟ ΒΘΟΓΟΙΥ ὙΓΠΒῊ ἰῦ ΠΊΔῪ ποὲ ργόυα {τ6, δηἃ ὙΠῸ δ. 1685 αἰϊθμνθ 
ἴο ουὐϊάθποθ {μδπ ὑο ἀ!ἘΠΟΌ] 1168, δηὰ σππογο αἰϊοπῶνθ ὑο οὈ]θοίοπ5 
ὑπδη ἰο νι μᾶὺ 88 Ἰοὴρ βίποθ θθθὴ πχοβὲ βα βδίβοίου! Υ βαϊ 1Ἰἢ ΔΉΒΥΤΟΣ 
ἴο {ποτα ; ---βιιο ῬΘΥΒΟΠΒ ΘΔ} ΒΟΔΓΟΘΙΥ Ὀ6 Ἰπουρσιῦ ἴῃ 4 ΠΚΘΙΥ ΜΑΥ 
οὗ βϑϑίῃρ {πὸ δυἹάθποα οὔ τ! ρίομ, {πουρ 11 ΟΓῈ πηοβὲ Θου ΔΙ Η]Υ 
ἴτας, Δ ΘΑΡΔ0]6 οὗὅὨἨ Ὀαῖπρ' δνθὺ 80 ΠΥ ργονθᾶ. “ 1 δὴγ δοουβίοιι 
ἐπ μιβοῖνοβ ὑο Θοηϑίαον {818 δι )6οὺ ἀϑιια}ν ἴῃ {Π6 ὙὙΑΥ οὗὨ ταἰγὶ ἢ δᾶ 

᾿ ΒυιοτΒ Απαορυ, ρματὺ 1Ϊ. οἤαρ, νἱ. Ὁ. 227. ΤῈ ὙἢοΪ6 οὗ ἐμὲ ομδρίοσ, τ ῖςδι ἐγοδίβ 
οῃ ΠΑ προ ΠΟΥ͂ πη ἀοΥ ΘΟΠδι ἀογαίίοη, Ν}}}} δου ἀΔΏΠΥ͂ ΓΕΡΑΥ [86 (ΤΟΌΌ]0 οὗ ἃ αἰδίφεπὶ 
Ρογυδα 

3 ΤΙΐβ βογί οὗ ενίάδποο 8 ΠΥ διδιοᾶ ἴῃ ἴΠ6 ΤΟ] ον ΟΠ ΡίοΥ, 
8 ῬμΙΟΥΒ Εν! άθηςο5, νοὶ 1, ΡΡ. 840--852. 



δ )ιδὲ ατοιπὰ 4} Οὐ)εοίίοπ ἐο ἐλ Οαοβ8ρεῖ, 827 

δρογῖ: ἰδ [ΠΟΥ δἰξοπα ἴἤο ἔοσηβ δηᾶ στοργοβοηίδαίίοῃθ, δηᾶ ᾿Ἰπδάθαυδίθ 
ΠΙΔΏΠΘΙΒ ΟὗἨ ΘΧΡΓΘΒΒΊΟη, ᾿ηβίθϑα οὗ [86 τϑὰ] {μῖηρ Ἰπίοπἀρα Ὁ (μθπὶ 
(ον βἰρῃβ οἴὔβθῃ οϑ Ὀ6 ΠΟ τόσ πδη ᾿ῃδαἀθαιδίο Υ οχργθδϑβῖνα οὗ {8Π6 
{πιηρ8 ΒΙ0η1864): οὗ 1ἢ (ΠΟΥ Ββυῤρδυιίαΐο Βυϊηδη ΟΥΓΟΥΒ, 1ῃ [ἢ6 ΤΟΟΙῚ 
οὗ ἀϊνίπα {γα ΐῃ ; ΨΥ ΤΑΥ͂ ποίΐ 81}, ΟΥ̓ ΔΩΥ οὗ {11686 {Β1ηρθ, ἈἸΠΘΓ ΒΟΠῚΘ 
ΤΏΘἢ ἔγοπι βοοϊηρ ἰμπαὺ ουϊάθμοθ τ Ὡ]οἢ ΤΘΑΙ]Υ 18 δθοη ὈΥ ΟἸΒΘΥΒ; 88 ἃ 
.|κὸ ὑυτῃ οὗἉ τηϊπα, τι σοϑρθοὺ ἴο χηδίϊουβ οἱ ΘΟΙΏΣΩΟΙ ΒΡΘΟου δ οη δηα 
Ῥσγδοίϊοθ, ἄοθβ, γ πᾷ, ὈΥ̓͂ Θχροσΐίθῃοθ, πἰπᾶθν ἐμοί ἔγοτα αἰαὶ ηρ 
ποῦ Κηοπ]οᾶρο δορὰ ον τὴς ὉΠαογβίδπαϊηρ,, ἴῃ τηδύο β Οὗ δοσωσηοῃ βρθου- 
Ἰαϊίοη δῃὰ φγϑοίϊοθ, Ὠιοἢ τόσα ΚΑΙ δηᾶ δἰΐθηίνα τηϊπβ αἰίαίη ἰο ἢ 
Αμπά {πὸ οἰΐδοι ν}} θ6 (π6 βϑῃιθ, μοῦ {ποὶν πορ]θοῦ οὐὗἁὨ βουϊουβὶ 
σομβιἀοσίηρ ἰμ6 δυάθμοθ οἵ το ρίοη, δπα {μοὶ ἱπάϊγθος θαυ] ΟΣ 
ὙΠῸ τοραχα ο 1, ρΡγΓοοΘΘα [ὙΌΤΩ ΤΔΘΓ6 ΟΔΓΘΙΘΒΒη 688, ΟΥ ἔγοσα [6 σ,ΌΒΒΟΥ 
ΥἹΟΟΒ; ΟΥ ὙΒΟΙΒΟΡ ὁ Ὀ6 οὐηρ ἴο {Π18, ἰδαῦ ἔοσηβ δπᾶ ἢρυγαίϊνο 
ΤΩΔΏΠΟΙΒ ΟΥἩἨ ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΩ, 886 ΜὸῸ7)}} δ8 ΘΥΓΌΣΒ, ΒΟ ΠΩ] Ιου Οοοδϑίουβ οὗ 
Το ]6, τι βθη {86 {μῖπρδ ᾿ηὐθπα 64, ἀπα {86 τυ! 186}, ψτου]ὰ τοί. 
Μϑὴη τύ ἱπάυ]οα ἃ ἸἀΙΟΥΟΙΒ ΤΌΣΗ 80 ΤΆ, 88 ἴο ἴοβα 811] βθῆβθ οὗ σου- 
ἀποί ἔοι Ργυάθηοα ἴῃ σου] ]ν αθαῖτβ, Δῃ ἃ ουθη, 88 1 586 Π18, [0 ἱπυρϑὶν 
{πον ΓΔΟΌΪ ΤΥ οὗὁἩ τθαϑοη. ΑἈπά, ἴῃ σϑῆθγαὶ, θυ γ, ΘΆΓΘ]ΘΒΒΏ 688, ῬΔΒΒΊΟΙ, 
δα Ῥγο)υ 106, ἀο ἰπᾶθν υ8 ἔτοπλ Ὀθὶηρ, ΤἹΡΉΟΥ Ἰηοσταθα, τ} γοδρθοῦ 
ἴο ΘΟΙΏΙΏΟΩᾺ {μὶηρΒ; δηα {ΠΟΥ τᾶν, ἴῃ {16 ΤΔΠΏΘΙ, δηα Ῥουθαρ8 ἴῃ 
ΒΟΙῺ6 ἔἈΣΊΠΟΥ ᾿σου θη [18] ΤΆ ΠΏ ΘΓ, 1 γοβρθοῦ ἰο τλοταὶ δηα σοὶ ρίουϑ 
Βι 0] 6οίθ, Βἰπᾶοσ ουϊἄθποο ἔτοπὶ Ὀοΐηρ ἰδ] Ὀθίοσθ υ8, δηά ἔγοτα Ὀδίηρ' 
Β66ῃ ΜΏΘΩ 1Ὁ 186. Τῇ Βοιρίαγα' ἀο68 ἀθοϊαγο, ἐπᾶῦ ἜΥΟΥῪ οπ6 δλαϊ 
ποὶ μπαεγϑέαπα. Αὐτὰ ἰζ τααΐτοβ πὸ ἀϊβογθηοθ, ὉῪ τ μαῦ ργουϊἀθπεῖαὶ 
οομαυοῦ {π18 δοίμθβ ἰὸ ρᾷ88: ὙΠΘίΠοΥ {86 ονϊάθποθ οὗ (ΒΒ δ η"ν 
68, ΟΥΙΡΊΠΑΙΥ δα 1 ἀοβῖρη, Ρυῦ δηα Ἰεο 80, δ8 ἰμαὺ {πόβθ ὑγ80 
ΔΙῸ ἀσδβίσουβ οὗ δυδαϊηρ' ΓΔΟΓΆ] ΟὈἸ ΓΟ Π8. Βμου]ὰ ποὺ 866 1, δηα {παῖ 
Βοπαβί-τϊ θα ῬουΒΟηΒ ΒΒου]ᾶ ; οὐ, μοῦ ον 1Ὁ ΘΟμλ6 ο ρ888 ΌΥ͂ 8ῃ 
ΟΒΟΥ πιθϑη8.}5 δοιο, {πὶ ΟΕ ΒΔ μ88 ὈΘ66η Θβίδ 18 η6α ἴῃ (6 
ΜΟΥ], ἀπα 18 8.|}}} βργϑδάϊηρ ἴῃ 411} αἰγοίίομβ, (ἀοα ἄοθβ ποὺ ποσὶ 
ΤΩΓΔΟ]65 (0 πιαΐδ τηθη Το] ρΊουΒ:; [6 ΟὨΪΥ 868 ὑμ6 ἰσαἢ Ὀαΐογο ἔμ θῃ), 
88 ΤαΪΟΠΔ] δηα δοοουηίθθ]α θοῖηρθ. [Ὁ γ͵8 δῃηᾶ 18 (86 τηογοῖδι] ἀθδῖση 
οὔ Οοά, ποΐ ἴο οοπάρχμ ἐῃ6 τουῦἹᾶ, Ὀυΐ ἰο βαᾶγα 10,---- ουθὴ ἴο βᾶγα 4], 
που Ἔχοορίου, τῆὸ Μ1}1 ]ἸἸδίθῃ ἴο {86 ονδγίασθβ οὗ ἢ18 (ἀοβρϑὶ. 
Ης ὑμαῖ ὈοΙθνοβ δηᾶ οὔϑυβ {μ6 (ἀοβρϑὶ 8}|4}} ποῖ β'πα!]ν 6 οοη- 
ἀοιηποῆ, Ραῦ ν}}} οὐέδϊῃ ἃ δοιαροίθ ραγάοῃ : ὙΨ8116, οὐ {86 ΟΥΒΟΣ 
Βδπά, 6 το εὐὐ γε τοὐθοίθ 0818 Ἰαβὺ ρστοδῦ οὔ} σ' οὗ βαϊ ναϊϊοῃ ἰὸ τωδῃ- 
Κιπα, πχιβὲ Ἔἐσρθοῦ {πΠ6 ΘΟμΒΘα ΘΠΟ6. ἀνὰ ἐδ στομπαά Γ᾽ ἀΐβ οοπάσηι- 
παίζοη 18, ὑπαὶ βυοἢ 8. ρϑύβομ σλοοϑοβ ἴο τοιηδὶη ἱωπογδηΐ, γαύμοσ (Πδὴ 
ἴο βιθτηῖῦ ΒΙΠγ5617 ἰο {μ6 ἰοδομίηρβ οὗ (μ18 ἈθανΘΏ]Υ τονοἰδύου, ζ φλέ 
(ϑεβυβ ΟΠεϊδί, {6 ὅπ οὗ Εἰρμιύοουδηθββ, [Π6 Ἰουπίαϊα οὗ Ἰρῃὺ δηὰ 

1 Ὅλη. χίϊ 10. 8.66 αἷἶβο 188. χχίχ. 13, 14.; Μαῖΐί. νυἱ. 28. δὰ χὶ. 25. δηὰ χιϊἱ, 11, .12.; 
Φοόβη ἰϊϊ. 19., ν. 44.; ἴ Οου. ἱϊ. 14. δπᾷ 2 Οοσ, ἱν. 4.; 2 Τίπι. 111. 18., δηὰ δαὶ αθδοιϊξομαῖθ 
88 Ὑ611 85 δαϊογίδεῖνο δαπηοη τ Οη, 80 ὙΘΙΥ͂ ΣΔΗΥ͂ {ἰπ|68 ἱπου]οαιοα, 76 ἰλαὲ λαίδι ὁατ ἕο 
δα, ἰδὲ ἀἰπι ἄδασ. Ατοιϊαβ Β8ν 80 δίσοηρὶν ἴπ6 ταΐηρ᾽ ἱπιθηἀ θὰ ἰπ [Π|656, ἀπ ΟἾἾΒΟΙ ΡΑΒΒΑρῈΒ 
οὔ ϑογιρίασο οὐ 186 1|κ8 Β6Ώ56, 88 10 Β6Υ, [δαί [Π6 Ῥτγοοῦ ρίνϑῃ ἰοὸ τι8 οὗ ΟΒυ βεδη Υ νγ88 1688 
τη δη 1 ταῖρμῦ παν Ῥθοῃ ἔῸ (818 ὙΘΤΥ ΡΆΓΡΟΒΘ: 0 118. ΒαΙτΏ0 ἜΥΔηρ6}}} ἰπαιατα Δ Ρ 18 εβδοξ 
τίσκαν δὰ ἀιθη) ἱπροηΐδ 5} ΔὈ}Π18 ἜΧΡΙοσασομίυσ, 1)6 Ὑ γ. 116]. ΟἸτῖδι, 110. 12, ἰονγασὰθ 

6 θηά, 
5 Βυ Ποῦ Β ΑΠΔΙΟΡΎ, ραγί ἰδ. οἷν. νἱ. Ῥρ. 272, 278. 

Υ: 



328 ΤῬγορῆσεν α γορ ο7 ἐπε 

16) ἐξ οοπὶθ ἐπίο ἐδ τοογὰ (αἰ δίηρ ᾿ἷἰβ Ὀθηϊσπ ᾿πῆμθ ποθ 8. ΘΥΘΓΥ͂ 
ὙΠΟ, 8η4 ἑινουχίησ θη ΜΠ 8 ϑὸ αηᾷ [}}} γονοἰαιίοη οὗ {π6 
αἰνῖπμθ ψ11}}}; απά γοὶ πιθπ λμαῦυθ ἰουοά ἀαγἄπε85 ταίδογ ἰλαη ἰσἠξ, ᾿ᾶνο 
ΓΟ ίουτθα 810 ὕο ΠΟ] 1688 : ----ηὰ ΠΥ 4Βεοαλιδε ἐλοὶγ ἀθοας τοθγὸ ουτΐ. 
ἴθ δα τηδῃ δυοϊάβ {π6 ἐγυϊῃ τ δῖος σοηάθιηηβ ἰιϊπὰ ; τ 116 (μ6 ροοά 

ΠΏ Β6601Κ8 1ὖ, 88 {6 στουπα- οΥΚ πα ῥτγοοῦ οἱ 818 δούοηϑβ. 
Τι στοὰ τὸ ἀπ ου]Ὁ ἰΔ8Κ ἴο δἥάιιοθ οὐμοῦ δχϑιηρ]68 οὐ ἴδ [Ὁ] Β͵τηθηῦ 

οὗἨ ῥγορῆθου, 1΄ ἐπα 11πι118 ΠΘΟΘΒΒΑΥΥ δβϑιρηθα ἴο {818 βϑούϊοῃ του ]Ἱά 
Ρουτηϊ : τὴ 8}}8}} ὑ{πουοίοστβ δά θὰ ὕνγο ποσὰ ἰηδίβηοοϑ ἴῃ 1Πυϑγαίοη 
οὗ {πὸ δον] άθῃηοθ ἔγσομλ ργορῆθονυ. 
ΤῈ ἔγϑί 18, {π6 Ἰοῃρ' ΔΡΟΒίαβυΥ δῃὰ ρϑῆθιαὶ οοσταρύοη οὗ {μ6 ῥσο- 

᾿ἔδββουβ οὗ ΟἸ ΙΒ δ ηΣγ, 80 οἰδί]Υ ἰοτοίοἹα, ἀπα ἀπάᾶϑὺ βοἢ ΘΧΡΓΘ88 δηᾶ 
Ρδυ συ αν ΟΠαγδοίοσβ, ἴῃ (ἢ 6 ἀροβίο!ο ὙΣ ηρΒ; τ ΒΙοῖ, 411} {86 πον] 

. ΙΏΔΥ 866, Π48 Ὀ66η ΔΡΌΠαἀΔΗΟΪΥ {Ὁ]6]16 ἴῃ τπ6 ΟἸυτοῖ οὗ Βομμθ. ὙΠῸ 
{μαὺ παά Πνοα ἴῃ {Ππο88. ἄαγϑ, θα ΟἿ ΙΒ ΒΗ} νγᾶ8 βίσυρρ᾽πρ' απᾶον 
8411 (ὸ ἱποιπθϑηῦ σγοῖσῃῦ οἵ «618 ὈΙΡΟΊΓΥ δῃα ραρδη ᾿πίοϊθσδῃοθ 
Δ. Ῥουβθουτίοη, σου] ἔγοιη {π6 βίδίθ οἵ {μηρβ ἤανθ ροββϑί Ὁ] Υ οοπ- 
Ἰθοίατοα [πῇ ἃ τιβίηρ βϑοῦ, δυοσῪ ὙΠ6ΓΘ βροίζθη δραϊηβί, σου α ΟΥ̓́Θ 
αν σίνθῃ ὈΙΡῸΝ ἴο ἃ ἰγγδηΐ, Ὑ8ὸ που]Ἱὰ ορροϑὸ απά οταϊέ ᾿ϊηιβεῖ 
ϑῦονο 4]] ἰανσβ, ῃυμδη δηᾶ αϊνίηθ, οὐέέησ α8 Οοα ἐπ ἐλ6 ἐογρΐε 9 Οοά, 
Δπα οἸαϊμηϊηρ μα βαυίηρ ἃ βοθρίσο οὗ υὑπίγογβαὶ βρὶ γα] θαρῖγο ὃ 
ὝΥο, ἐπαὺ Ὀομο]ἃ {Ππ6 ἰὸν δβίδϊα οὗ {πὸ Ογϊβεδη ομυγοῆ ἴῃ {Π6 ἢχβὲ 
858 ΟὗἉ 118 οχίβίθῃσα, σου] ον ἤαν αἰνιηθα ὑμαῦὺ ἃ γϑιμαυκαῦ]6 οἰα- 
τϑοίθυ. ψου]Ἱα οἣς ΑΥ̓͂ 4γῖ86 οαῦ οὗὨ 1, γπὸ ββου α Θβίδ 18} ἃ ναδὺ πιο- 
ΠΆΓΟΥ, ΜΏ086 ΘΟΠλΐηρ; Βμου]ἃ 6 εοὐζὰ αἰΐ ροιοοῦ, απά βἴσπϑ, απά ἰγίπρ 
τροπ6γ5 (ργοιθη θα ᾿λγ80168), απά τοϊξς αἰΐ ἀροοϊυαδίοηεδε 9.0 πητγῖσλί- 
Θοιι8η658, ΟΟΙΠΔΠαϊησ (ἢ6 ψΟΥΒΠΙΡ οὗὨ ἀδθπηοηβ, δησοὶβ, οὐ ἀδραγίοα 
Βϑὶηΐβ ; δογδιααἰΐπυ ἰο πιατνψ, ἀπά οογιπιαπαϊπῳ ἴο αδϑίαϊπ ἤγοπι πιθαΐα ἢ 
Τῃ βἰιοῦί, νγὰ 866 (6 οπαγδοίθυβ οὗ ἐλθ δοαβέ, απά ἐλο ζαἶδο ργορλοῖ, δια 
ἐλ λαγίοΐ 9 Βαῦύψίοτι, ἸΟῪ ΘΧΘτΩρ ΗΠ Θα ἴῃ ΘΥΘΣΥ͂ Ῥδγ Ιου] ΑΓ, δηα 1η ἃ 
οἷν {παῦ 15 Βοαϊθα ὩρΡΟῚ βουθη τηοπηΐδίηβ: 80 {δμαῦ, 1 186 ροπεβ οὗ 
ΒοπιΘ ᾿ιΔα βαΐ ἔου ἢ18 ρἱοἴαγο, ἃ τλοσα δοουγαῦδ ᾿ΚΘ ἢ 688 οου]ὰ ποὺ μανὸ 
Ὀδοη ἀγανη.52 Τῆι οχιβίθαποα οὐ {8686 τῃοῃβίγουβθ ΘΟΥΤΌΡ(ΟΏἢ8 οὗ [86 
ΡΟΣ δῃα δι ρ] ον οὗὨἩ {Π6 Οοδβροὶ, σοῦ πὸ διυιπιᾶπ Ρϑηθίγ 0 
οουἹὰ πᾶν ἔόγθβθοη, ἴθ ἃ ργοδύ οοῃδνυδίοη δηα βίμπαϊηρ' τηοπυτηθηΐ 
οὗ {π6 σαι οἵ {π6 ἀοβροὶ, αμᾶ ἀδθηγοηβίγαϊ6β {π6 αἀἰν!ηθ ᾿ηβριγδίοη οἴ 
{πο86 Ῥεύβουβ ψῆο0 τοῖα {π686 ὈσΟΐκ8, δηα οἰγουτηβίδη }}ν ρτθαϊούθα 
(υΐατο δνθηΐβ ἀπὰ ἐαΐαγο σΟΥΓ ρΓΙΟΏ8 οὗἉ το]! σίοη, ᾿πΠ πη 6} Υ. Ὀαγοπα {86 
ΤΟΔΟΒ οὗ 4] Θομοθρίοη δηα αἰβοογηπιθαῦ τρϑγοὶυ λισπαη. 

᾿ ΤΒῈ [ΟΡ᾿ο8 αῦονο σοῃβί Φογοα Δα ΔΌΪΥ ἀἰδβοιδβοᾶ δηὰ 1]Ἰ]αδίγαιοα ἴῃ γαγίουβ οἴ οΥ Ροΐη!8 
οὔ νίονν, ἴῃ (Με. ον ΒΡ.) Ἰωοπβάδ]θ᾽ Β ἴἤγοο ἀἰβοοῦγβοβ, ἱη 016 ἃ “ Βοϊὴθ ροριϊαν ΟὈ͵θοιοη8 
διϑαίπδι ΟΠ γ 50 Δ ΠΥ σοηϑίἀοτοά, δηὰ ἐπα σοπογαὶ ΟΠδγδοῖον οὗ [Πηὑ 6] 16 τοργοβοηϊοα.᾽" 8νο. 
Τιοπίοῃ. 1820, 

8. ὁη ἴδε Νεὺν Τοβίαπιοηξ ργορἤοοῖοβ γοβροοίΐηρ; [Ὧ6 ῬΗΡ4] δηιτ ἢ γἰβὶ (48 τὴ0}] 48 [Πο86 οἴ 
1)απῖ6}), δε6 Βρ. Νοινίοπ᾽ Β Πββογίδιοηβ, νοὶ, 11.; Βρ. Ηυγάϊ Ιη τοάἀιοιίίοη ἴο ῬΓΟΡΉΘΟΥ, 
ΒΟΙΤΏΟΠΒ 7. δηα 8. ( οΥκβ, νοἱ]. ν. ρῃ..171---232.); Κοῖδ οὐ ῬΥΌΡΠΟΟΥ, νοὶ. 1ϊ. γΡ. 1-- 6]. 
Α σοπηροηαΐουβ Υἱοὺνγ ΟΥ̓ {Π|686 ΓΘ. ]Οἢ8 ΓΠΊΔΥ 4160 Ὀ6 δοθὴ ἱπ Μδοκπὶρ 8 Ὑσιἢ} οὗ [ῃ6 
Οὐοθροὶ Ἠϊδβίοσυ, ὑΡρ. 576---600. ΕᾺ]] {ΠΠβυταιίοηβ οἵ Ῥδ118 ῥταάϊοιίοη τοϑρϑοϊίης [πΠῸ Ῥραὶ 
ΔΗ τ βῖ, ἴῃ 2 ὙΉΘΕΘ. 1]. 1 --1 2, Ψ}}} θ6 ΤΟαπᾶ 'ἰπ Ὧγ. ΒΘΏΒΟ. Β 1) 58ογίδιοη ἱπ ΠῚΒ ραΓᾺ- 
Π"ῆγαϑθο δηὰ ποίθβ Ὁροη δῖ. Ρδ1}}}8 ΕΡΙ 50[08, Γεργϊπιοὰ ἴῃ {π6 ΗΕ νοϊαπιο οἵ Βρ. Υ δίδοῃ᾿ 8 
ΟοἸἸθοϊξίοη οὗ ΤΠοοϊορίοα! Τταοίβ; δηὰ ἰη Ὦγ. ΜΙ. Ομ} να πη 5 Τ,οο80 “ ΟΥ̓ ΕΠ 6 ΔΙΡΟΒΙΔΑΥ͂ 
ντγοάϊεϊοὰ Ὀγ 8ι. Ῥὰ}." υθ]ΐη. 1842. 8ὅνο. ! 



Τιυΐπο Ονισίπ ὁ ἐλὲ δογίρέιγο68, 429 

ΤῊΘ οὐ ν ̓πβίδποο Δ] δα ἰο, 15 {π6 ργεβοπέ βργϑδᾶ οὔ ᾿πῆά.]ν, ἴῃ 
γΑΥΪΟῚ5 ραγίθ οὗ {π᾿ ργοίβββθαϊυ ΟἸ γιβίϊδη που], (μ6 οβοτίβ οὗ νν μι οἢ 
ἴο Βυρνοσῦ {π6 ΟἸ γἰϑύδη ἔμ} (νγχα ΠΟΥ) γ7}}} Ὁ] πλαίοΥ θ6 πὶ ναΐῃ, 
““[ὸγ (86 ραία8 οὗὨ μ6}} 888}} ποῦ ργδνυβὶ]} ᾽ ἀραϊηϑί {Π6 ομαγοῖ οὐὗἨ ΟἸτίβί. 
Αὐποηρ [Π6 νυϊο 8 Β᾽σ 8 οὗ {π6 ἰαϑέ ἄαψα, {Ππᾶὺ 18, ἀπγίηρ 1[Π 6 σοῃ- 
ἰπυδηοῦ οὗὨ [πΠ6 Μεββια} 1} 8 Κιῃρίομι, οΥΎ 1π6 ργοναίθποα οὐ ΟἸ τ βυϊδηϊν 
ἴῃ {86 ποῦ]ά, 1 18 ἔογϑίοἹὰ παῖ ““ἐλόγο δῆλα σοπιθ βοοΐῆογα απά πιοεζεγς, 
εραϊλίπο αὔίεν ἐλεὶγ οἵἱοπ {ιι5έ8, το]ο δερατγαίε ἐλεπιδοίυεδ ΟΥ̓ Ἀροδίδϑυ, 
δβοῃδιαί, ποὲ λαυΐπφ ἰδ 3ρ γί, ἰουογ8 917 ἐλοὶγ οισηδβοῖίνο5, εουείοιϑ, δοαδί- 
78, ῃτγομά, διαδρλεπιετθ, αἰδοδεοάϊεπέ ἐο ραγεηίδ, μηξλαπλβειῖ, μπλοῖψ, 
εοἰϊλοιιέ παίμτγαὶ αἤοείϊοπ, ἐγιισε-δγεαΐεογδ, ξαῖδε ἀσοιιδογ8, ἱποονίϊηθηΐ, 
ἤἥξγοο, ἀδερίσεῦβ 0. ἐΐοδο ἐλαΐ αγὸ φοοά, ἐγαϊΐογε, λεαάν, ἀϊσ᾿-πιϊπαάοά, 
ἰιυογ8 0 ῬΡίδαδαγ6 πιοῦθ ἐλαη ἴουον8 ΟΥἹ αοα; λαυΐπρ α ἔοτηι 90 σοαϊἴηε88, 
διιὲ ἀσπαψίησ ἐδ ροισον ἐλονοο ," (2 Ῥεῖ. 11. 8.; ὅπα6 18, 19.; 2 Τίχι. 11]. 
2---ὅ.) 686 ῥγϑαϊοίϊοηβ ροϊηΐ οαἱὐλ {π6 γι βοισοα οὗ 4}} ᾿πΗ 6] 1, 
ΔΠα οὗ τηϑη ΒΒ πλοῦν 68 [Ὁ Βοο ηρ᾽ δὖ ΓΘ] ]ρΡΊΟΗ. 
ΤῊ ροθροὶ οὗ “6808 ΟἸγῖδὺ 18 ῬΌγα δηᾶ ΠΟΙΥ ; 1 τοαυΐγοθ ΠΟ] 1688 

οὗ μεατύ δπά οὗ 116, δῃα Θῃ) ΟἿ 8 ΒΓ, Ἰ5810η. ἴο 61}}} σονθσῃμηθηΐ 88 8η 
ΟΥ̓ πληοο οὗ ἀοα, Τμ6 βαξοιυ οἵ 41} ϑίδίθβ ἀθρϑῃᾶβ ὕροι το] ρίοη; 16 
ΤΩΪΙδίογΒ ἴο ΒΟΟΙα] ΟΥ̓ΘΥ, ΘΟΠΙΟΣΒ ΒΔ 1] ὍΡΟΙ ζονοσημηθηῦ Δη4 [Δ 8, 
Δα ρίνεβ βαουΓΙΥ (0 Ργορουγ. “ΒΒ ο] σίοπ, υηξεϊσηοάϊν Ἰονοᾶ, ρογ- 
Τοούθ ἢ τηθηβ Δ01}}168 πηΐο 411 Κι ηβ οὗ νἱσγίιουβ ΒΟΥ] 68 ἴῃ {Π6 Θοτη- 
ΤΟ ΘΑ ;ἢ πἢ}16 186 6]10γ, ᾿ΠγΔΟΥΆΙ ΠΥ, δηα βοα ἸΟῺ 808} 80 
μαπὰ ἴῃ παη, [Ἃἢ {δμ6 ρῥγοβοηῦ βίαία οὗ {μ6 που], ἈΠΕ ΥΥ 18. οἸοβαῖν 
8164 τι τἢ (86 ΤΟ Ο] αὐΪΟΠΑΥΥ͂ αὐοδίϊοη; 8η4, σΈΠΟΓΔΙΥ Βροδκίηρ;, [Π086 
ὙΠῸ ΔΓΘ ΘΑΡῸΓ ἴο γΘνΟ] αὐ ]ομἶβ αἱΐ οχιβίϊησ σονθγητηθπίβ, ἀπᾶθν {Π8 
οΟϑίοη81:0]6 ργθίθησο οὐ φγοπιοίϊηρ {πὸ ΠΙΘΟΓΓΥ ἀηα ῬΓΟΒΡΘΥΙΥ͂ οὗ τηδη- 
Κιπα, ἀγθ δἰῖκα 1ηῇῆ46]8 ἰπ ργθοορὲ δηᾶ ἴῃ ργαοῖίοο. ὙὍὙὴΘ οπθ 18 ἃ 
ΠΘΟΟΒΒΑΤΥ͂ ΘΟΠΒΘΑΌΘΩΟΘΕ οὗ {86 ΟἰΠΟΙ, ΤῸΓ βοδρίϊοίϑεα ϑαδνογίβ {π6 τ ΠοΪο 
ἔουηάἀδίίου οὐὁἁ τρογα]8: 1Ὁ ποῦ ΟὨΪΥ ὑθπβ 0 οογγυρῦ {Π6 πλοτὰ] ἰδϑίθ, 
Ὀυΐ αἰ80 ργογμούθβ {π6 στον οὗ νδῃϊυ, ἐσοοιν, δηα Ιου δη688.} 
ρῃοθ, ργαδαμπιρίμποιϑ δηᾷ ᾿τηραίϊομί οὗ Βα ογαϊπαίοη, {{Π|686 ““ βοοδσβ ἢ 
διηἃ “( τη οΟἸκογ8 ἩΠΒῈ (0 ἐΌ]Π]ον (86 ἴταρυβα οὗ {πεῖὶγ οὐ ᾿818 ἀπά 
ἀοργανϑα ρδββίοῃβ, δηα δοῃηβθη θην Βαΐο {(Π6 88] Ὁ ΑΓῪ ΤΩΟΓΑΪ Γαδ γα! ἢ 8 
Ἰταροβοᾶ ὈΥ 1μ6 οβρθὶ. “16 γοϊϊσίοη οὔ ΟἸγῖϑὲ 18. ἃ οοάβ οὗ ἰανγβ 
88 Ὑ76}] ἃ8 ἃ βυβίοι οὗ ἀοοίγιῃθβ ; ἃ σι] οὗ ργδοίϊοθ 88 γ76}} α8 οὗ ἔΆ 1}. 
10 Πα8 οογίδϊπ οοῃ 08 ᾿ΏΒΘρΡΑΓΔὈΪΥῪ οοηποοίοα σι {π6 Ὀ6]]6 οὗ 1{, 
ἴο ΜΒΙΟΝ μοῦ 18 θὰ ἴοο οὔϊθῃ ἃ ργεαὺ ἀην 1} ρη 688. 0 βα δπιῖί. 
ΒεΙ τοῦ, ὑο Ὀ6 Σβαβοηθ Ὁ ]6 δηα οοηϑίβίθηί, τηϑὺ πο] 8 ΟὈΘαΙΘΏΟΘ; δπᾶ 
ἤθηοα αὐίῖϑθθ (Ὧ86 τηδίη οἰ]δοίζοη το ἰ. ΟΣ ΙΒμορ ἀπο γιβίίδη α18- 
Ῥοβι οηβ δῃηα ραββίοῃβ ἴῃ {π6ὶγ ὈΟΒΟΙΏΒ, δηα νΟΓΥῪ ΓΑ ΘΙ Υ͂ 4180 46- 
γοίοα ἴο ἀποδγιβίϊδη ργδοίϊοθβ νυ ἈΙοἢ ΠΟΥ ν1}}} ποὺ σοπβθηΐῦ ὕο Δρδηαοι,, 
--- τη ῥγαίθπα ἰο ἀβθοϊάβ ἀροπ {ππ6 αν ἄθῃοθβ οὗ ἃ σι! ρίουῃ ἔγομι τ Βιοἢ 
ΤΠ6Υ μάν {0116 ἴο ἢορα δπᾶ πιυοὶ ἴο ἔδαγ, 16 10 θ6 ἔσθ." ὙΒογοΐογο, 
ΠΟΥ ΙΔΡουΓ ἤο ργσουθ ἐμαῦ {π6 (ἀοβροὶ 18 ποὺ ἰτιιθ, ἴπ οὐ (μαῦ {ΠΥ 

1 ΤΈΘ τορίςβ ἀρόνο αδἰϊυιὰοὰ το τὸ {Ππδιγαιθᾶ τὶ ἀποαπα)] δὰ ἀγραπιοηὶ δηὰ οἰοαιιθη 69 
Ὁγ ἴδο Βον. Ἐοδοτὶ Ηδ]], ἰῃ ἷ8 ἀϊβοοῖιγθα οα Μοάδτσῃη [πῆ ἀε ΠΥ, οοπβίἀογεὰ τ ἢ ΤΈΒΡΘΟΣ [0 
1ϊ8 ἰπβποηοο οἡ βοοίου. ΤῊ Θχρογίθηοθ οὐ πιοτὸ ἤδη ΤΌΣΟΥ γοατῦβ, Ὑ ἰο ΒδΥΘ εἰαρϑοά 
δίποο [ἢ δὲ ἀΐϑοουγδα νγὰβ ἀοἰἐγογοι, 5 σοπβιτηο ἃ τ[π6 τ ἢ οὗ δυεγῳ οπο οὗ ἴΠ0 ῬΓΟΔΟ ΙΒ 
ΟὐὈΒΟΣΥΔΙΙΟη5. 



380 1 ̓Ἐὴορίιθον ὦ ΤΟΙ ὁ ἐδιδ 

ἸῺΔΥ τἱα {Ποτβοῖνοβ οὐ 108 Ἰπ] αποίῖο 8; δηα, ἴο βᾶνθ ἐπϑιῃβοῖνοβ (6 
ἰγοιῦ]6 οὗἨἁ ἃ αϊν δηα οδηϊα δχδιηϊπαίϊοη, ἱΠΟΥ͂ ΘΟΡΥ δηα γϑ- βϑοσί, 
νου δοκπον]οαριιθηΐ, {86 οὐϊ-τοξαϊοα ΟὈ]ΘοΙοηΒ οὐὗἨ ἴΌγΤΟΥ ορ- 
ΡΟΒΕῚΒ ὁΐ γϑνοϊαίίοη. Ἀἀπά, 88 στιαϊου]ησ γα] ρΊοη 18 (Π6 ταοϑὲ [ΠΚΟΙγ 
ὙΑΥ ἴο ἀοργθοιαίθ γα ῦῃ 1ἢ {Π6 βιρῃΐ οὗ {ῃ6 πτοβοοῦηρ του] ἴὰα 6, 
βοοῆοιβ, μαυϊηρ πὸ 80118 ἀγρυμηθηύ ἴἰο ργοάποο ἀραϊηβὺ γονθδίομ, θη- 
ἀδανοὺγ ἰο θΌΓ]ΘΒαῸ 6 Βοῖλθ ραγίβ οἵ 1, δῃα [Ἀ]86}Υ οὔδγρο οὐδιθσβ ἢ 
Ῥοΐηρ σοπίγδαϊοίοτυ ; ἐπ υ {60 δῇεοί ἴο ἰδιρῇ αὖ 1{, δῃα σοὺ δι ρογβοιαὶ 
{πῖπκοτ ἰο Ἰδυρὰ ἢ πο. Αὖ Ἰοηρίῃ (Π6Υ βυσοροά 1 ΡοΥβυδαϊηρ' 
1Πποιηβοῖνοβ (μαὲ 10 18 4 ἔΌγσΟΥΥ, δηᾶ ἴπ6η ἴσον {86 τοῖηβ Ἰοοβα οἡ {Π0 
ΠΘΟΙς οὗ {ΠΟ ῚΡ δ] ῬΧΓΟρΘμβι1168. Τ86 ὨΙδίουυ οὐ γνοϊ αΟ ΔΥΥ ΕἾΔΠΟΘ, 
--- (δα ἀνοχοϑᾶ οοπίοιρὺ οἵ ταὶ! ρίοη, του! ἃ 1 ΒΘ ΏΒΙ 1] ὕο ΠΟΓΆΪ8, 
ἀαβοογαίθα βαῦραίμβὶ, δηά δραηἀοηγηθηῦ ἰὼ διῃγιβοιηθηΐίθ ἰδ6 τηοϑὺ 
ἔγινοϊουβ δηᾶ ἀἸββιραύηρ, τυ ΠΊΟἢ 80} ργανδὶ} ἴῃ {πδὺ οουπίγυ, ἃ8 νι 6]]} 
88 Οἡ Οἶδοῦ ρασγίϑ οἵ [6 (Οοπμποηῖ,---- [86 Τὰρ᾿α δῦ 68 τι τ ΒΙοἢ 
ἸΠΠ 6 ΣῪ 18 δανδμῃοϊηρ ἴῃ νϑυ 8 ραγίβ οὗ {μ6 σου], δπα {{πῸ οἴογίβ 
ΜΈΙΘΒ δ {Π18 ΠἸσ6 ΓΘ τη ῖηρ ἴο ἀἰββου)ϊηδία {Ππ6 βαηλθ ἀθϑα! Υ ρῥτ]η- 
ΟἾΡ]68 ϑιηοην ΘΥ̓ΘΥῪ ΟἾ488 οὗ βοοϊϑίγ ἴῃ ΟἿΣ ΟὟ ΘΟΙΠΙΓΥ, ---- 8ΓΘ 41] 80 
ΤΩΔΩΥ ΘΟΠΠστηδίοηβ οὗ {π6 ἰσγυϊῃ οὗ {μ6 Νοὸν Τοβίαμπηθην ργορἢθοΊ68. 
Βυΐ {86 βρὶγιξ τ μοι ρῥγοαϊοίοα {Π686 δνυθηίβθ 18 [868 ΨΘΥῪ βδηλθ ΜΓ ΒΙΟΒ 
85 ρουγοὰ ουὖὖὐ ὍΡΟΝ (Π6 Δροβέίθβ, δῃα θη] ραίθπθα {Π61]} τϊη8 
πῃ {Π6 ΚΗον]οῆρο οὗ {π6 (1ο8ρ6}]: ἐπογοΐοσο {π6 δροϑβϑίϊθβ, σγσῇο ψσούθ 
τῇ Νον Τοδίδμμθηί, μαά ἴπ6 βρισιὺ οὗ (οά, δηὰ σοῦ θη! ρμίθηθα 

1. 
Ἶἴμο ΡγΓθοθαϊηρ ᾿πδίδῃοαβ οὐὗἨ ῬΥΟΡΆΘΟΥ δηα 108 δοοοιηρ  1Βῃμμθηῦ 8 ΓΘ 

ΟἾΪΥ ἃ ἴονγ, ἴῃ ΘΟΙρΑΥΓΙΒΌη οἵ ἰπο86 ψ Β]οἢ ταῖσῃῦ μανϑ θθθη δααιιοοά; 
θυῦ {Π6Ὺ ἀγα Δα ΒαἀληΕ νυ βυοϊθηῦ ἴο ΒΑ ἸΒΕῪ ΘΥΟΣΥ οδηαα πα ΒΙΠΟΘΓα 
ἱηνεβερσαίου οὗἩ [Π6 δνυϊάθῃοθβ οὗ ἀϊνίπθ σγϑυοἰδίϊομ, ὑπαὶ {π6 Ὑ ΠΙΏΡΒ 
ὙὙΒΙ1ΟΒ οοπίδϊη {ποτὰ σου] ΟὨΪΥ Ὀ6 ΘοΟμλροΒβοα ὑπάογ αἀἰνῖπα ᾿πβρί γαίῃ; 
Ὀθοδιιβ6 [Π6Υ τοϊαῦθ (0 αυθηΐβ 80 νϑΙΊΟΊ8, 80 ἀἸδβίδηΐ, ἃπα 80 δομπροηΐ, 
{παῦ πὸ Ὠυμηδη ἔοσγοβιρὶιῦ οου]ά ΟΥ̓ ΔΩΥ μοββι Ὁ] 1Υ ργϑαϊοῦ πο, ΤῊΘ 
ΔΥρσυχηθηῦ ἴγομλ ΡΥΟΡΠΘΟΥ͂ 18, ἱπἀ66α, ποὺ ἴο Ὀ6 ἰοττηοα ἔγοσα {μ6 60ῃ- 
Βἀογδίίοῃ οὗ βιπρὶα ργόρἤθοῖοβ, θαΐ ἔγοιῃ αἰΐ {π6 Ῥγορῃθοῖοβ βίῃ ἴο- 
σοίμοῦ, απ ΘΟμΒΙἀοΥΘα ἃ8 τη Κίηρ' ΟὯ6 βυβίβθια; ἴῃ ὙὨ1οἢ, ἔγομι {6 
τηὰίυδὶ οοππηθοίίοι 8ηα ἀθροηάθηοθ οὗ 18 ραγίβ, ργθοθαϊηρ ργορ ἢ θοἶθβ 
ΓΟΡΑΓΘ δα 2] δίγαΐθ ὑπό86 ψμ]οΒ 9Ὸ]]ονγ, ἀπ ἰμθ86 ἀραίη σϑῆρβος 
δὲ οἡ {6 Τογοροΐηρ : ̓ιδῦ 88 1 ΔΩΥ ΡὨΒΙ]ΟΒΟΡΠΙΟΑὶ δυβύθμι, (μδὶ ψΒΊοἢ 

Βῆονγβ {π6 ΒΟ] ΠΥ οὗἉ 1ἴ, 15 1[Π6 ΠΑΤΤΩΟΩΥ͂ ἀπ σΟὨβἰβίθπου οὗ [86 ᾿ψ Βο]6, 
ποΐ [Π6 ἼΒΩΟῈ οὗ 10 ἴῃ ραν οΌΪΔῚ ᾿πβίδῃοθβ Ἡρπορ, ἱβουρἢ ἰδῸ 
ουἹάθμοθ 6 Ὀυ 8118}}, ἔγοτω {6 δοιωροίϊοῃ οὗ ΔΠΥ ομ6 ῬΓΟΡΏΘΟΥ 
Δ θη Βοραγαίθυ, γοῦ {πᾶῦὺ θυ άθποθ Ὀοίηρ ΑἸ Αγ 8 βοτηθίδιηρ, (86 
διπουηῦ οὗἩ {Π6 ὙΠΟΪ6 ον!άθηοα γοβυ τηρ' ἔγοια ἃ στοαῦ ὩυΏ ΟΣ οὗ ῥτο- 
Ῥμθοῖθβ, 411 τοϊαΐινθ ἴο {Π6 βαηθ Ἂἀἰθβίρῃ, 18 ὙΘΥῪ σΟΒΒΙογΆθ]6; Κα 
ΤΩΔΩΥ͂ δοδ ογθα ταυ8, ὙὙ 1οἢ, ὑπουρὴ οδο Ὀ6 τϑδῖὶς ἴῃ 186], γοῖ, οοη- 
ΘΘὨἐΓΘα ἰηΐο ὁΠ6 ρΡοϊηΐ, 841] ΌΓΠι ἃ βίγοηρ Ἰ᾿Ιρμί, δπὰ βίγκα (88 86 868 
ὙΟΣῪ ΡΟΝ ΘΓ Ϊγ. ΤὨῚΒ οὐ άθμοθ 18 ποΐ ΒΙΠΡΙΥ ἃ στΟΥ Πρ ΘΥἹ6ΠΟ6, 

.« 

1 βοοη δῇοσ ἔπο σοίσσῃ οὗ Του ΧΥ͂ ΠῚ. ἰο (16 ἤτοης οἵὗἉ ἷ8 δηοοδίοσβ, ἔ6 Ε,Θηοδ οοπὶ- 
Ῥδηθα ἐμὰ ἴ0 ΓΟΡΘΆΪ 8 ἄθογοθ ἴῸΓ θηΐοσοΐηρ 8 τόσο ἀθοθηξ οὐὔβοσυϑηοο οὗ (86 1, ογὰ δ ἀΔΥγι 
ΟΥ ϑαηπάαγ. : 



Τοϊυϊπε Οτίψιπ ΩΓ ἐπε ϑεγίρέιγοδ. 381] 

Βυὺ ἴ8, ἰπάθεα, τα} ] Ρ]166] ροπ τ18 ἔτοπι {Ππ6 πα πλθο Ὁ οὗ τοβοοίοα Πρἢΐ6, 
ΜΉΘ (Π6 Βανογαὶ σοπιροηθηῦ ρατίβ οὔ βιιοἢ ἃ βυβίϑιῃη το ργοοα! νυ τῆγον 
ὌΡΟΣ ὁδοῦ; {1}} δὖ Ἰθηρσία 186 ᾿δομυ!ούϊομ γἱϑθ8 ἱπίο ἃ ῃὶρῇ ἄδστγαο οὗ 
ΤΩΟΤᾺΪ] οογίδιηΐυ. ᾿ 

Υ. ΟΒΥΕΟΤΙΟΝΒ Βᾶνα Ὀθθη τηϑθ ἰο {Ππ6 ἀδυῖπιθβ δπα ἀποογίαἰπίν 
ΟΥ̓ ΡΓΟΡΒΘΟΥ͂ ; Ρυΐ {Π6Υ̓ ἀΥῖβθ ἔγοπι ποὺ ἀν οομπβιἀοσίηρ 18 ΤΏΔΏΠΟΥ 
δηα ἀοδῖσῃ. ΤΠ6 ἰαησμαφε Ἀὰ8Β Ὀθθὴ δβϑισηθ 88 ΟΩ6 οϑιδβθ οὐ [18 
ΟὈΒΟΌΓΣΙΓΥ, δηὰ {86 ἐπαϊδέϊποίηε88 07 8 γοργοβεηξαζίοη 88 δηοίμον, δυΐ 
ὙΠ} ΠΟῪ 11{116 ΤΟΆΒΟΙ ΟΥ̓ΡΓΟΡΓΙΘΙΥ {πὸ Ὁ] Ἰησ οομβι ἀογαίϊομβ ν}1}} 
ΘΥΠΟ66. 

ΑΝΒΎΕΒ.--- 1. ΑΒ ῬΓΟΡΉΘΟΥ 18 ἃ ῬΘουΪ αν Βρθοῖθθ οὗ τπυυϊξπρ, 10 18 
παΐυτγαὶ ἰο οχρθοῦ ἃ ρθουπαγιν ἰὼ ἴπ6 ΠΑΝΟΌΑΘΕ οὗ ψ ΟΝ 10 τηλῖκο8 
186. οι τη 68 1ἴ ΘΙΏΡΙΟΥΒ ρ]αίῃ ἰθττηβ, θαῦ ταοϑὲ σου ΟΪΥ ἤσατγα- 
{ἴἰν6 β'σῃϑ. [0 [88 βυτθοΪθ οὐ 118 οὔσῃ, ΒΟ ἃΓΘ δοιησηοῃ ἴο αἱΐ {Π6 
Ργορβοίβ; δυῦ 1Ὁ 18 ποῖ οἡ {818 δοοοιηῦ ἴο Ὀ6 οΟμβΙ ἀογϑᾶ 88 8 τα ἀἾδ. 
ΤΏ βυταθο 8 δγὸ ἀθεῖνθα ἴσοι {π6 ογκ8 οὗ ογϑαίοη δπα ρου άθμῃοθ, 
ἔτοπη 186 ΒΙΒίοΟΥΥ οἵ {π6 ὅονβ, δῃὰ οὗὨ 1[ῃ6 παίϊοῃβ στ ποτὰ ἐπα Ὺ 
ΘΓ τηοϑὺ Οἰοβοὶυ δοπηδοῦθα, οὐ Ὁ ΒοτΩ {ΠΟΥ 6Γ6 τοδί ν] ἸΘῪ 
Ορροβθᾶ. ὙΤμθβα βύπλθο 8 μανα {π6ὶν ταΐθβ οὗ Ἰηοσργοίαίοη, 88. Ἀπὶ- 
ἔογιω 8Π4 88 δϑυίϑιῃ ἃ8 ΔΠΥ οἴμοὺ Κἰπα οὗ ἰδησαδρο: δπα ΜΠ ΠΟΘΥΟΓ 
ΔΡΡΙ168 [8 ταϊπα ἢ ραίίθμοα δηα αὐΐθηϊίοη ἰοὸ {86 80 ]θοὺ νγ1}}} Ὀ6 
8016 ἴο υπαθγβίδμα τΠ6 σϑῆθσαὶ βοθθλθ οἵὁἨ ριοόρἤῇθου, δῃα {π6 οοϊουΓ 
οὗ 186 δνεῃίβ ἔοσοίοϊ, τ βθύθ ον ΡΓΟΒΡΘΓΟῸΒ ΟΥ ΟΔἰατηϊζουβ; ἱπουσὶ 6 
ΤΑΔΥ͂ Ὅ6 υἱύου]γ 8016 ἴο ἀἰβοονοῦ ἴο νυ μδύ ῬΘΥ801, ΟΥ̓ ῬΥΘοῖβα ἔΐπ6 δπά 
Ῥίαςθ, {ΠΟΥ͂ ἃγὸ ἴο Ὀ6 δΔρρὶϊοα, 

2. ΊΟΙ τοσατὰ ἴο {{Ππ| 8]]1ροα οδ)]θοῦοι, οὗ ψδηύ οὗἁὨ οἰθδσπθββ 1 
ῬΓΟΡΉΘΟΥ, δγιβιηρ “ΤῸ δὴ ἸΝΌΙΒΤΙΝΟῚΤ ΒΕΡΕΕΒΕΝΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΒ 
ἘΥΕΝΊΎ, 1ΐ βῃου]α θ6 τοπλοιθογρα {Πδὲ, 17 Βοιλθ ργορἤθοῖθβ μθ6 οὔρβοῦζο, 
Οἴου β δα οἷδαῦ: (86 Ἰαύϊου {ΥΩ 8 ἃ ῥτοοῦ οὗ {Π6 ᾿πβρί γα οὗὨ ἐμ6 
δου ρύαγοβ; ἐπ6 ἔόσιμον οοπίβϊη ποίμίπρ' ἀραϊηδὲ 10. [ἢ ΓΤΑΔΏΥ ᾿πβίδῃοθϑ, 
1μ6 ΟὈΒΟΌ ΙΓ 18 δοοοιπῃίθα ἔον, ἔγομα 0886 δχίθηβινθ σταϑρ οὗ ῬγόρἤθοΥ. 
ΘΟΙΩΘ ὈΓΘαἸοἴοη8 ὑγογο ἤο δανα {861} δοοοιαρ  Βῃπηθηΐ ᾿ῃ {Π 6 ΘΑΥΥ͂ ΔΟ 68 
οὗ τῆς. ομυγοῖ, δηα ὑσοσο ρϑου ἸΑΥΥ ἀδβιρτιοα ἴον {π6 θα ποῆϊ οὔ (ῃοβο ἴο 
Ὑ Βοτὰ ΠΟΥ Γ6Γ6 ᾿τωπηθαϊαίοΥ ἀο]νοσθα ; οἡ ΜΠΙΟΝ δοοουπὶ ΠΘΥ Τ6ΥΘ 
ΤΟΥ μοΪαῖη. 118 τουιδυὶς ἈΡΡ]168 ΠΊΟΓΘ ραυ ου ΑΥΪΥ ἴο {86 Ρτορθοῖα8 
οομίϑηθα ἴῃ (Π6 Νοὸν Τοϑϊδιμθηῖ. ὙΠΟΥΘ ἃγο Οἰμασ ργθα! 018, ἀ6- 
βίσποα ἴον {86 θδηδῆϊ οὗ {ποβα ψλο ᾿ϊνθα ἴῃ δ᾽ ἀρ68, ραγ ου ]Αυ]ν (Π6 
Τ144]6 ἀροθ8. Τὸ {86 ἢτϑι ΟἸ για {π6886 ψΟΥα ΟὈβοῦγο; θὰῦ ψΠ6Ὼ 
186 ὕπι6 δανδπορα ον δγ8 ὑπ 6 }ν ΔοΘοΙα ] Βῃτηθηΐ, ὑΠ6 ν6}} νγ88 στδάι8}} 
ἄγαν δδίάθ, δα {ΠΟῪ Ἡ6ΓΘ ΤΔΟΓΘ ΟἸΘΆΥΪΥ 866ῃ, δηα Ὀοίΐου υπαογβίοοα, 
ΑποΥδοῚ οἶδθ8 οὗ ργϑαϊοίοηβ ἰοοϊκοα ἔογψαγά ἰο {Ππ6 ἸαιοΓ ἀρθ8 οὗ {86 
σμυγοῆ. ὙΠ686 ἀρροαγοά ορβοῦγο Ὀοίὰ ἰο {π6 βτβί ΟΠ υβυϊδηβ δηὰ ἰο 
[8οβϑθ ψῆῸ Ἰνοα ἱῃ {π6 ταἱά 16 ἀρθ8: θυ θη {μαὺ σοπογαίοη ρ- 
ΡΘαγβα ἰοῦ ἤοβα 86 1ΐ ψ88 (86 Ὠΐνιπο ΥΥ1}} ἐπαῦ ὑΠΟΥ ββου]ὰ Ὀ6 Ἰοῆ; 
ΟἹ ΤΘοοτα, ἸΙριιῦ Ὀαραη ἰο βῃ:π6 ἀροὶ {ποθ ; δμα {Π6 τοϊηαβ οὗ τθῃ 
ΘΙ ΔΥΔΙΚΘΠΘΑ [0 Ἰοοῖκ οὔ ἔογ 61} δοοοι }}]Βῃτηθηΐ 1ῃ δοὴθ σταδέ 
ονθαΐβ, ἡ μϊοῖ του] ἀἸΒρίαΥ ἴῃ6 ροτυ οἵ Οοά, δπὰ δάνϑδῃησο {86 μαρ- 

. Βρ. Ηυγὰ δ Ιπιτοἀυοιίοη ἰο 6 δίυαγ οὗἩ Ῥτορῆοογ. (ὮἜοτΚβ, νοὶ. Υ. ῥ. 89.) 
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Ῥΐπθ88 οὗὨ Ἀ18 βογνδηίθβ [Ἃπ {π|8 ψΑῪ {πὸ Δ]]αρσοὰ οὐβουΣΥ οὗὨ πιλην 
ῬΓΟΡΙΙΘ6168 ν71}}} Ὀ6 δοοοιῃίρα ἴΌγ. 

8. Αποίθοῦ Γθᾶβοι ἴοὸσ ὑμβγονῖηρ ἃ ν 61] οὐδοῦ (6 ἴδ66 οὗἨ ΡῬΥΟΡΏΘΟΥ, 
ὙΠ ΘΙΠ6Υ ὈΥ 18 ῬΘΟΌ ΑΓ ΒΥΙΏΌ0]8 οὐ ΟΥ̓ ἃ ἀΑΥΚ Ταργαβοηίδίοη, ν1}} δρ- 
ΡΘδ, ου Θομϑιἀουϊηρ 6 ΝΑΤΌΕΕ ΟΕ ΤῊΝ ΘΌΒΘΕΟΤ. ϑοιηδ οὗ {Π6 
ανϑηίβ ργοαϊοίοα ἀγα οὗ βυοὴ ἃ δίαγο, {μαῦ [Π6 ἕαἰα οὗὁἩ παϊομβ ἀθρθηᾶϑ 
ὍΡΟΙ {Ποῖα ; δῃα ἰΠ6Υ ἀγα ἴο 06 Ὀγουρμῦ Ἰηΐο οχϊβύθησα Ὀγ {86 ᾿πβίσα- 
Τηθη Δ] }ν οὗ θη. [Ὁ (Π6 Ῥγόρβθοῖθβ Βδα ὕθθῃ ἀο] νοῦ 1 ΗΪδῖ Π 6 Υ 
ΤΟΥΤῚ8, ΒΟΙῺΘ ΡΘΙΈΟΩΒ ψΟΪἃ ἤᾶνο Θμαἀθανουγθα ἰο δαβίθῃ {Ποῦ οοοιὰ- 
ΡΙΙΒημη θη, 88 οὔμουβ σου] ἤᾶνο αἰϊοιηρίοα ἴο ἀοἔδαὐ 10 : ποῦ σσουἹα {Π6 
ΔΟΙΓΙΟΏΒ ΟΥ̓ ΓΘ ἢ ἌΡΡΘΆΓ 80 ἔγθο, οὐ {π6 Ῥγονιάθμῃοσ οὗ (ἀοά δο δΘομβρίουουβ 
1. {μοῖν οοπηρ]θύίοη. “ἼΠ6 ΟὈΒΟουΣΥ οὗὨ ΡΓΟΡΏΘΟΥ τν88 ΕὈΣΊΒΟΥ Π6Ο68- 
ΒΆΓΥ ἴο ργονθηῦὺ {μ6 ΟἹ Τοβίδμχλθηξβ ΘΟΟΠΟΙΛΥ͂ ἔγοσα 8: πκὶηρ᾽ 00 τι οἢ 
ἴῃ {86 δϑχηδίίοι οὗὁἨ (μο86 ΨΏΟ ᾿νϑα ὑπάδν 10, Τὺ ἘΠ κῚ ΤΔΘΓΟΙΥ ἴο 
αγοοῦ {86 δχρθοίαϊοη οὗ βοίζουῦ {πηρβ [0 σουχθ, τι δουῦ Ἰπα!βροβίηρ 
ΤΆΘΩ ἔτοπι [826 δίαία οἵ 1861 011π6 δῃηα ἱτωρσονθιχθηῦ ΨΥ ΒΙΟὮ τγα8 ἀδβιρηδα 
ἴο ΡΥΘρᾶγο ἔοσ ἔαϊασ!γ. ΤΠ6 σψ 1016 6188 ἀἸβροπβαίζοῃ νγ88 ἃ Κιπα 
Οὗ Ῥγόρἤθου, νυ ὶοἢ δα Ὀοί᾿ δὴ ᾿πηπιρα!ϊαία δα αἱ Πἰτηαΐθ θη, [Τὺ ἴτὰ- 
τοθαϊαίοΥ βοραγαίοα {86 «678 ἴγτοτα (16 ΟἾΒΘΥ πδίϊοῃβ, πα ργθβογνϑα 
16 ΒΟΙΥ ΟΥ̓Δ6]68, οομληλ(6α ἰο ὑπο ῖν ουδίοαγ, ἴγοπι Ὀοΐπρ' οΘογγαρίοα ὈΥ 
ἸΔοϊαίγοιιβ ᾿πίΘΓΟΟΌ ΓΒ ; ἀθα 10 υ] ατηδίοὶυ τηδϊπίαϊ θα {86 Πορ6 οὗ (6 
Μϑεββίαβ δῃᾶ ἢ18 γεῖρῃ. Τμ6 1] υδίγαϊοπ οὗὨ {818 νἱθν οὗὨ [Π6 δποϊοηΐ 
) 618} [Δ δηα οοηβα αΠ]10 18 {Π6 δα ]θοῦ οὗ [16 δρὶβί]οβ ἐο {π6 ('αἰδ- 
τί η8 δηα ΗΘΌΓΟΥΘΒ ; ---- (ῃδὺ “ἐπα ἰατν γγᾶϑ ἃ βοῃοοϊ πηδβίου ἰο ἰθδα τηθῃ 
1ο Ογιϑι" ---- “ {παᾶὺ [Ὁ τῦδϑ [Π6 βῃδάον οἵ ροοα {πϊησβ ἴο οομηθ, μαΐὺ {86 
δον τᾶβ ΟἸσϊβί." 
“ΤῊ αἰβροπβαίίοι οὗ Ῥγορ ΠΟΥ͂ ΔΡΡΘΑΥΒ ὕο βαᾶνθ Ὀθθὴ δοοοχηπιοααίοα 

Μ10}} ρογθαῦ τν]βάοτα ἴο {Π6 βίδίβ οὗ (6 οὔυσο 1π ΘΥΘΥΥ ἀρ, [0 οομηξογί 
186 ΡΘορὶο οὗ (ἀοὰ «πὰ ἰο οοηϑττῃ ἐμοῖς [Α10Π, δοοοσαϊηρ' 88 {Π6 Ὺ δηά 
{π6 βίαίθ οὗ τϑσίοπ τοαυϊγοὰ ἃ, Οπἡ Αἀδηλβ [8]}, ὁ ΑΓΒ Ἐ 86- 
ΡῬδυδίοα ἴγοσλ δὴ ἸΔοϊαίσοιιβ σου, οὐ {86 αἰδροπβαίϊοη οὗ [6 ΠΟῪ 
ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ ὈΥ Μόοβοβ, οὐ {μ6 Βαθυ]οηΙΒἢ οαρύϊνιγ. Δα οα (δ οοπι- 

 χηρποασμρδηῦ οἵ ΟὨΥΙ ΒΟ ΔΏ1Υ, ὈΓΟΡΏΘΟΙα8Β 6͵6 οοΙηιηυηϊοαίοα ΠΝ ἃ 
σιοσιης Πρδῦ; δηὰ (ΠΟΥ Μ011 Ὀθοοτμθ τπΟΓ6 ἃπα τροσα ἰυμπϊμουβ ψ]Ὲ 
[Π6 ΡΓΟρΤΘΒ8 οὗ δυθηΐβ [0 ὑπ6 πὰ οὗἉ [86 ννουἹα.᾽} 

Βυύ ἰδουρῇ βοπθ ραγίβ οὗ 16 ργορμοίίο ϑουιρίαγα ΓΘ ΟὈΒΟΌΓΘ 
ΘΩΟΙΡ ἴο Θχθγοῖβα ὑπ οἰυγοῦ, γοῦ οἴ ΘΟ Β ἃγῸ Β0 ΠΟΙ ΘΗ ΟῪ Οἰοδαν ἴο 111}ὰ- 
τοϊηδίθ Ὁ; δῃηα (6 τηογο 6 ΟὈϑουγα ραγίβ αγὸ [Ὁ] Π]Π16, {86 Ὀαίΐογ 
(ΠΥ 8 υπαογβίοοα, [Ι͂}ἢ {86 ῥγθβϑηΐ ἔοσγιαι οὐ Ῥσορῇθου τρθῃ ἅγο ἰο δι 
ΘΏΠΙΓΟΙΥ 0 {ποπηβαῖνοϑ; δηᾶ {Π6Ὺ {118] {π6 ργορἤθοιθθ ψιποὰὺΐ ᾿πίοπαᾶ- 
1ης, ΟΥἩἁ Ἐπ κΚίησ, ΟΥ Κπονῖηρ ἐπαῦ ὑΠ6Υ ἀο 80. Ὑηδ δοδοιαρ Ἰϑῃταθηΐ 
Βίτρ8 οἱἕ᾽ {Π6 ν8ὶ] ; δῃὰ {μ6 ονϊἄάθῃοα οἵ ὈῬγορἈ θοῦ Ἀρρθᾶσβϑ ἴῃ 81] 118 
Βρθπάοιν, Τίηθ, Πα ἀοίγαοίβ βοτμθί ῃἰηρ; γοηὶ [Π6 Θνιάθηοα οἱ οἴ Βοὺ 
Δ ΤΙΊΘΥΒ, 18 811} δά αϊηρ βοιμοίηρ ἴο {16 οτγοᾶϊῃ δηα δυϊμουν οὗ {ΠπῸὸ 
ΡιορμοίβΌ ΕαΐογΘ ἀροβ Μ0}} Ομ ρΡΓΘ 6 Πα τόσο {πδη {π6 ργαβαηΐ, ἃ8 
{86 ρτοδαηῦ υπάουβίδηβ προσ ἤδη {6 ραβί ; ἀπά {Π6 ὑαθὰ ΔΟΟΘΟΠλ- 
ΡΙΙΒμταθηὺ Ὑ{}}1} ρσοάποθ ἃ ρογίθοῦ Κπονίθαρο οὗ 411 π6 Ῥσορββοῖθϑ. 

᾿ Ὧν. Ἐδηκοηβ [πϑιϊταΐο8, Ὁ. 850. 
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ΜΘ ῃ γα βοπλδίϊπι68 δρύ ἰο {πίηκ {παΐ, 16 16 οου]ὰ θὰξ 866 ἃ τηΐγβοὶθ 
Ὑτουρῦ ἴπ Άνουν οὗἁ τε]]ρίοη, [ΠῈῪ που]ὰ τγρρ]γ γϑαῖρῃ 411 {ποῖτ 
ΒΟΙΓΌ 68, θ6]16ν τι βουὺΐ ἀουθί, απὰ ΟΌΘΥ πὶ οι ἕθβοσνο. ΤῊΘ ΨΟΙΥ͂ 
(δίπρ' νοῦ 18 (Ππ8 ἀδβῖσοι γα ανθ. 6 πᾶνϑ {88 ρστοαΐδδί ἀπᾶ πιοϑὲ 
ΒίσἸ Κιηρ' οὐἁ ταῖγβ 0168 1π {Π6 δουΐββ οὐ βου ρίασθ ργορηβοίθδ δἰγθδάυ δο- 
ΘΟὨΣ 186 : ---- ΔΟΘΟΙΩρ 864, ἃ8 γχϑ ἢανϑ βθϑῆ, ἴῃ {π6 ργοβοηΐ βἰαΐθ οὗ 
ἴμ6 Αγδθίδηβ, εν, Ερυρῦδηβ, ΕΒ ΟΡΙΆΠ8, Ἴγγο, Νιίπονοι, Βαθγ]οη, 
π6 ἔΟῸΓ ρτβαῦ πλομάγο 68, (Π6 βαύθη ΟΠ ΌγΟΙ 68 οὗ Αεἷα, Ψϑγυβαίθη, [ἢ 6 
ΟΟΥΓΌΡΠΟΠΒ οὗ {16 ομυγοῦ οὗἨ οπιθ, ἅο. 6. ““Απά ἐπὶβ ἰβ ποὶ ἃ 
ἰγϑῃϑιθηῦ Τ2]ΓΆ0]6, ΟΘαΒΙηρ' ΔΙ πηοδί 88 ΒΟΟῚ 88 Ῥϑυξοστηϑ ; δ ἰδ ροσιθα- 
Ὡθηΐ, Δηα ῥγοίγδοίοα ἐμγουρα [ῃ6 ΘΟΌΓΒΘ ΟΥὗἁἨ πιδπν ροποτγαίίουβ, [{ ἰβ 
ποῦ 8. τ γϑοὶο ἀ 6] γογθα ΟὨ]Υ ἀροη {86 ταροτί οὗὨ οἰΐεγβ, θυΐ 18 βυδ)δοὺ 
ἴο ΟἿΓΡ ΟΥΤῊ ἱπβρθοίϊοῃ δηα δχαπιϊπδίίοη. [{ ἰβ ποῦ ἃ πιΐγαοὶα 46] νϑυϑᾶ 
ΟὨΪΥ Ροπ {δ6 τεροτί οὔ οἰμεγβ, Βαΐ 18 ὀρθὴ ἴο {π6 οὐβογναίίοη δπά 
οομὑθτιρ]ὕϊοπ οἵ 81} τηδηκι πα ; δῃᾷ δῇμον 80 ΠΙΔΠΥ αρ68 18 8{}}} ργονίηρ, 
--- 86} ᾿πιργονιηρ᾽ ὕο δαΐαγο αρε8. ὌΒαὶ βίγοηρον τηΐγαοϊθβ, ἐπογθίυτο, 
οδἢ Ὅ͵ὲ ΓΘΑΌΪΓΘ [ῸΓ ΟἿΓ οοηνϊοίΐοη ἢ ΟἵΥὐ τιμαὶ νν}1] ναὶ] 1 118 θ6 ἔουπὰ 
Ἰποββοίυ ἢ 16 νὰ σοὐϑοῦ (π6 ϑυϊάθῃμοβ οὗ ργορῆθου, πρὶ ἔμ ὺ σου] ττο 
6 Ροτβυδάρα {πουρ]ι οηα τοβα ἔγοτα ὑπ6 ἀοδαα. Ὑμαὶ οὰπ δ6 ρἰαϊπογ ἢ 
Ἧγ 6 866, ΟΥ ΠΙΔΥ͂ 866, ΜΓ ΟἿΥ ΟὟΤῚ ΘΥ68, (η6 βου ρίυγθ ρσορῆθοῖαβ δο- 
ΟΡ 8Π6 4; δηᾶ 16 16 βουρίυγθ Ῥγορβθοῖθθ ἃγ6 δοοοιρ  βῃοᾶ, {86 
ϑογιρύατθ τυυδῦ μθ6 {86 Υ οτὰ οὗ αοἄ ; ἀπά 1 (μ6 ϑοτίρίυγο 18 (μ6 Τ᾽ οτά 
οὗ ἀοά, [86 Οεϊβιίδη ΒΝ 6]:ρίοῃ ταυϑὲ Βα ἰγὰ6.᾽} 

ΟΗΑΡ. Υ. 

ἹΧΤΕΈΝΑΙ, ἘΥΤΌΟΕΝΟΕΒ ΟΥ ΤῊΝ ΙΝΒΡΙΒΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΞΒ ΒΟΠΙΡΤΌΞΕΒ. 

ΤῊΞΒ δυρυγηοθηΐβ [ΠῸΠῚ ΤΩΪΓΆΟΪ68 δ πα ΡΥΟΡΏΘΟΥ σΟῃἰδΙ 6 ἴῃ {Π6 Ἷ 
ἴηρ ομαρίοσ, ἔοσπλ τυ μαὺ πδ8 Ὀ6θη ἰδττηθα {Π6 ὀχέογηαϊ ευϊάοποο (ναὶ [ἢ 6 
Θοιιρίαγοα ἃΓ6 {Ππ6 ἱηβριγτοα οτγὰ οἵ (ἀοᾶ; ἀπὰ ψιπουΐ βϑοκίπρ' [ῸΥ 
ΔἸ ἤθη 4] ὑδβυϊτωομΥ, νγ6 παρ δαὶ ν σοϑὺ {π6 ἀϊνίηθ δι μου γ οὗ {Π6 
Β10]6 οῃ {δοβθ ργοοΐβι ΤὭΘΓΘ ΔΥῸ, πούγανθῦ, ΒΟΥ ΤῺ] ἑπέογηαϊ ουἱάρηισες, 
ΒΙΟἢ, Ἐμουρσῇ ποῦ 80 ΟὈΥ]ΟΙΒΙΥ βίυι Κηρ᾽ 88. τ ]γ 6168 δηα ῬΤΟΡΒΘΟΥ, 
οὐ Βομλ6 ἰο {Π6 σΟμΒΟΊΘΠΟΘΒ ἃπά ἡ αρτηθηίβ οὐ ΘΥΘΣΥ͂ ρϑύβοῃ ὙὙΒοίΠῈΥ 
Ἰδασπθα οὐ 1ΠΠ|ογαῖθ, δηα ἰοᾶνο 1η646]8 ἢ ΘΥΟΙῪ διζαδίϊοη τι Πουΐ 6χ- 
ου86. ΤΏῆμ68ο ᾿ηΐογηι] ονἹάθηοθθ αγο, {π6 ΒΒ} ] 16 ἀοοίγιηθα δηὰ {Π|ὴ 
Ρυγγ οὗὁὨ [86 τρογὰὶ ργϑοθρίβ σανθαὶθὰ ἴπ {86 δου ρίαΓαΒ, --- [πΠ6 Πδι- 
ΤΟΥ͂ ΒῈ Βδηρ ὈοΌ ΘΟ ΘΥΘΥΥ͂ 10 -- [Π6ῚῪ ΤΑΙ ΓΒΟΌ]ΟΙΒ ᾿γαβουν !0ῃ, 
-- διὰ {Π6 ἱθπάθ ποῦ οὗ {πΠ6 ψἢοΐο ἴο ρῥγοιηοίθ {Π6 ργθβοηΐ δπα δἰοσηαὶ 
ΒΔΡΡΙ 688 οὗ τηδηκιηα, 88 ϑυϊηοθα ὈΥ 16 Ὠ]οδβοα οἴἶΐβοίβ νυ ἢ ἢ τα ἴη- 
ὙΑΤΙΔΌΪΥ ρτοαυοθα ὈΥ ἃ οογάϊαὶ τϑοθρίϊοῃ δπᾶ Ὀ6]16 οὗ {86 ΒΙ6]6,--- 
ἰοροίμον τι (26 ῬΘου ΙΑ δανδηΐαροϑθ ροββοβθοα ΟΥ̓ (86 ΟΠ γϊβίίδη Ἐὸ- 
γοϊδιοη ΟΥ̓́ΘΣΣ 811 Οὔ γα σἼΟΠΒ. 

᾿ Βρ. Νιονίοῃ οἡ ῬΥΟΡΉΘΟΥ, γο], 1ϊ, Ρῃ, 412--416. Βορτθ οὐ ἴδο Ὠἱνίῃο Απιμοῦγ οὗ 
[20 Νὸν Τοβίδιηθηΐ, ρΡΡ. 169---17]. 
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ΒΕΟΤ. 1. 

ΤῊΕΒ ΒΥΒΤΕΝΜ ΟἹ" ὈΟΟΤΕΙ͂ΝΕ, ΑΝῸ ΤῊΒ ΜΟΒΑΙ͂, ΡΒΕΓΕΡΤΑ͂, ΨΗΙΟΗ ΛῈΒ ΕΣ ΕΗ ΙΝ ΤΗΒ 

ΒΟΕΙΡΤΌΒΕΒ, ΑΒΞ 80 ἘΧΟΕΊΣΕΝΤ, ΑΝῸ 80 ΡΕΒΕΕΟΤΙΥῪ ΠΟΙΥ͂, ΤΗΛῚΤ ΤῊΒ ῬΕΗΒΟΝΒ ΗΟ 

ῬΟΒΙΙΒΗΒΌ ΤἸΗΕΜ ΤῸ ΤῊΒΕ ὙΟΒΙ ΜΌΒΤ ΒΑΥΒ ῬὈΒΕΕΙΥΕ. ΤῊΕΜ ΕΠΟΜᾺΑ ῬΌΞΒΕΕΒ ΑΝῸ 

ΜΟΒΕ ἘΧΑΙ ΤῈ ΒΟΒΟΞ ΤΗΑΝ ΤΉΗΕΙΝ ΟὟΝ ΜΕΝΙΤΑΤΊΟΝΒ. 

ΝΌΤΠΙΝΟ ἔμ ]86 ΟΣ ἱπηπιοσαὶ οδῃ μ6 ἰδυσμῦ Ὀγ ἃ αοἄ οὗἉ {τυ} δπα Πο]1- 
688. ΑΟοοχαϊηρὶν, {πΠ6 δοοοιηΐ οὗὨ {πΠ6 ΑἸταΙσ ΤΥ δπα οὗὨ ἢΐβ ρεγίθο- 
[0η8, 8πα {π6 τηοσγαὶ ργθοορίβ ψῃοἢ τὸ οοπίρ! πο ἴῃ {Π6 δοτιρίαγο8, 
σοι ηα ἐποηηβαϊνοθ [0 ΟἿΓ ΓΘΆΒ0., 88 ουζῃν οὗ [86 Πρ οβὺ δηά τηοϑῦ 
Θχοϑὶ]οηΐ οὗ 411 θβεϊηρβ. [ἢ ογάθγ, βονγονοῦ, {παῦ 76 ΤΩΔΥ ἔοστα ἃ 7α8ὲ 
Δη4 οογτοοῦ Ἰάοα οὗὨ ἰῃ6 ἀοοίγ 68 δῃα ἀυίο5 οὗ τγϑ] σίου, τ μοι ἅτ 
Οἴἴδγβά ἴο οὔσῦ οοηϑιἀδγαίϊίοη ἴῃ {π6 ΒΙΌ1]6, 10 Μ}}}} Β6 Ὠθοθββαγυ (ο ἰδ Κθ 
ἃ ὑσιοῦ νἱονν οΥὗἁ {Π6πὶ ἔγοτα {π6 θαριηηΐηρσ. ΤὨΘ βαογθα γοϊυμηθ ορϑῃβ 
τ ἢ {παῖ ν Β]οἢ. 1165 αὐ (πο ἰοαπαδίοη οὗ το] ]ρίοη, -- ἂὴ αοοουπΐ οὗὨ ἰῃς 
ογοδίίοη οὗ {π6 μου] ὃν {π6 ΑἸπισ γ, τ ϊοῃ 18 ἰπατα ἀθβουιθϑά ἴῃ ἃ 
Ῥ]δίη δηᾶ λυ ΠΥ τη η Υ, Δοσοπηπχοάαϊοα ἴο {Π6 ΘΟ ρδο 0168 οὗἉ τηδη, αηὰ 
10 ἃ ΒΟΌΪς βαρ Οἱ ἐγ ; ἰοροῖθοσῦ ἢ {Π6 ΟΥΡΊΠΑὶ ἐοστωδίϊοῃ οὐ τηδῃ, 
ὙΠΟ 18 γαργοβαηίοα 48 πανίηρ Ὀ6 6 ογοαίθα δἰζοσ {π6 αἰ νίηθ ᾿πηᾶρθ, 1ἢ- 
νοβίρα πῖ ἀουαϊ πίοι οὐϑν {Π6 ἸΒ ΘΥΊΟΥ ογοδίοη (θαὖ νι ἃ τοβογναύοη 
οὔ {16 οὐοάϊοπμοα ψ Β]οὮ 6 ὨἰτηΒ61} ονγοα ἴο (ἀοά 88 ἢ]Β βονογείσῃ 1μογάλ, 
δηα οοπδίϊ ρα 1ῃ ἃ ραγαα!βαῖοαὶ] βίαίβ, ----- ἃ ἸΔΡΡΥ δβίαία οὗὨ ρυτγιν δηᾶ 
Ἰηποοθηοα. (Ἴδη. 1. 1.) [ἢ {Π18 δοοουπηΐ ἔπ6γ 18 ποίμίηρ Ὀυΐ εὐ Ἢ 18 
ἈΡΎΘΘΆΡΪΘ ἰο σὶρ ΤΟΆβΟη, 88 Μ06]1 88 ἴο ὑπ πιοϑὺ δποϊθηῦ ἐγ  Π]0}8 
ΜΉ ]Οἢ αν οδίαϊηθα ἀἰηοπρ (ῃ6 παίίοηβ. Υ6 τὸ ΠΥ ΠΟΥ ᾿πίοσιμϑα 
[μα τηδη [6}} ἔγοπι {Παὖ βίαϊθ ὈΥ̓͂ διππίπρ' ἀραϊηδὺ 8 Μδϊκ ον ', απὰ {μα 
βίη ὑὈγουρῆὺ ἀθαίῃ ᾿πίο {π6 ψουῦ]ᾶ, τοροίθμον τ 411 {Π6 τη ῖβουῖθ8 [0 
ὙΠ] Οἢ {πὸ Ὠυχηδη ΓΆΟ6 18 ΠΟῪ ΟὈποχὶοιβ.: Ὀδυΐ {παΐ {π6 τηογοϊα] Ραγοπὶ 
οὗ ουῦ Ὀαϊηρ, ἴῃ ἢ18 στοαῦ σοΟάμ688 δηα ΘΟΠρΡΑΒΒΊΟη, γγ88 ρ]ΘαΒοα ἰοὸ 

1 ΤῊΘ Ῥαγ σα]αν ἰηπηοίίοη, ἰοῦ (Μοβοβ (61}8 1.8) νγδβ ἰαϊ ἃ ρΟῚ ΟἿΣ ἢγεὶ ραγϑηῖβ, ποί 
ἴο οδὲ οὗ {Π6 ἤπιϊξ οὗἩἨ δ ραγύουϊαν ἴσοο (ΟΘ΄ 6η. 1, 17.), ἢ848 Ὀθθη ἃ ἰαγουγίίο δα )εσὶ ΟΥ̓ ΒΏΘΟΥ 
δηα σαν] νυ [6 ΟΡ ροδοῦϑ οἵ γευοϊδύΐοη. Α 1116 σοπδίἀοσϑίίοη, πούσενογ, Μ|}} δμονν [μδὲ 
ἰς Βαᾷ ποιπῖηρ ἴῃ 1δ πη θοσοπκίηρ, [π6 ΒΌΡΓΘΠΙΟ τυϊδάοσῃ βη ἃ ζοοάηθββ. ἘΕῸσ, βίποθ αοὰ νγᾶ8 
Ῥ]οδβοά τὸ οοηῃϑίιαϊο τηδὴ Ἰοσγὰ οὗ 1818 1 ΟΥΟΥ οτοδίοη, δη ἃ μδὰ ρίγθη Ὠΐτῃ 80 ἰᾶσρὸ ἃ ρσγϑηὶ 
δηἃ 80 ΤΏΔΠΥ ΔαγναηίδρΌ8, 1δ ΥΥΔΒ ΙΘΠΙ ΘΒΕΪΥ ῬΓΟΡΟΓ ἴΒαξ 6 Βῃου ]α τοαπαΐγο ϑοῖηθ ραγισυϊοσ 
ἱπβίδησα οὗ ποιηδρο διὰ (08 ]Υ, ἴο 6 8 ΠΙΘΙΠΟΓΙΑΙ ἰο πηδη οὗἉ ̓ ἷβ ἀδροηάθηςορ, δηὰ δὴ δο- 
Κποιν]οάσηγοπί οἡ ἢΐβ ρατὶ ἴπαὺ 6 τγᾶϑ πηᾶεγ ἴΠ6 ἀοτηϊηΐοῃ οὗ ἃ πίριοῦ 1ογὰ, ἴο τυῇοπὶ Βα 
ονοὰ ἴ86 τηοβὲ βὈ50πἴ6 8ι0]Θοτίου ἀπ οὐνοάΐεηςθ. Απᾶ τνῆδί ἰηβίδησο οὗὁἩ ποίηθρὸ οουἹὰ 
Ὅ6 ΠΊΟΓΟ ῬΓΌΡΘΓ, οἰγουπηδίαηπορα 88 πη ΤΠ6Π τγ88, ἴδῃ 8 Ὀοΐηρ; ΟὈΠ χοά, ἰη οροάϊΐοποθ ἴο 
{Π6 ἀἰνίπα οομητηδηά, [0 αὐδίλϊη ΠΠῸΠι Οη6 ΟΥ̓ ΠΊΟΓΟ ΟΥ̓ ἴπο [τ}{8 οὗ ραγϑάΐϊβο ὃ Εξ ρ]οδβοᾶ 
Ααοά ἴο ᾿μδῖϑῖ ΟὨΪΥ προη ἷ8 αὐδίαἰηΐπρ ἴγοπι ὁΠ6, δὲ ἴΠ6 βΒ8π|6 {πιὸ [πδ΄ Πα ᾿ἰηδυϊχοὰ Ὠἰπὶ ἰη 
[}} ΠΟΙΟΥ͂ 85 ἴο 8}} [Π6 τοϑῦ; δπᾶ {118 δοσυοά ὈΟΪῚ ἃ8 δὴ δοῖ οὗ μβοτααρο ἰὸ {πὸ ϑθΡΓΟπιΘ 
Τωοτά, ἴγοιῃ πόδα Ὀοθπη ἢ] σταπὶ π6 οἰ ἃ Ῥαγδάϊδο δηὰ αἱ] 1.8 ϑῃ)ογσθθηῖδ, δορὰ τῦαβ δἰ 80 
βιιοὰ ἰο ἐθϑοῖ; ΟἿΥ ἢγϑὲὶ Ῥαγοηίδ ἃ ποῦῖὶο δῃηὰ υβϑία] ἰεβϑοη οὗὨ δοβιίϊηθησα δηὰ 86]- ἀοηϊαὶ, --- 
016 ΟΥἨ 116 τηοδὲ ΠΟΟΟΒΒΑΓΥ Ι6Β80}8 ἰη ἃ δβίδία οἵ ργοδδίίοῃ; δῃηὰ 8180 οἵ ηγοβογνοαᾶ βαδπιἰβδίοι 
ἴο ἴῃ Δυ ΠΟΥ ἀπὰ ν1}} οὗἨ αοἄ, διὰ δὴ ᾿ρ] ἰοἷϊ τοϑιρηδιίοη ἰο ἐδ Βιργοτηα τυίβάοηι δπὰ 
Βοοάποβθ. [0 ἰοηἀ θα ἰο Παδ δῖα (ποτὰ ἴο Κορ (Ποὶγ βϑηβιενο δρρϑῦϊο ἱῃ β)θοεοη ἰο εἰ6 
αν οὗ ΓΘΆΒΟΏ ; (0 [5 Κο {Π6πὶ ΟΥ̓ ἴτοιη ἴο0 ο]086 811 δἰ ἰδο πιθπΐί [0 1η τίου Βοηβῖῦ]6 σοοὰ, δηὰ 
ἴ0 Θηραρθ ἴποπὶ ἴο ρίας {ποὶγ εἰ ρμοδὲ ΠΔρΡΡίπ6858 πῃ (οα δἷοπο; δηά, πα], ἴο Κορ τποὶν 
ἀοβῖγο δον Κπονίθᾶρσο ΨἸΐη δὲ θοσυΠᾶ8, 80 δ8 ἴο Ὀ6 σοηΐοηξ τὰῖϊἢ Κηοτνίης τὶ ΜᾺ 8 
ΤΟΔΙΪΥ ῬΓΟΡΟΥ δηᾶ υ8οἴμα] ἔοσ το πὶ ἰοῸ Κπονν, δῃὰ τοῦ ῬΓΘΒΌΠ)6 ἴο ἈΥΥ͂ ΜΙ ΔῊ ΠΤ ΑΥΓΑΠΙΔΌΪΟ 
σαγίοϑίτγ ἰηῦο [ῖηρΒ ΒΊΟΝ ἀἰά ποῖ Ὀοϊοπρ ἴο ἴΠπ6πὶ, ἀπὰ ν᾽] ς ἢ υὰ Παά ποῖ ποιρῆὶ δὲ ἴα 
ΓΟΡΟΑΙ. 1.5] πά ΒΒ γ᾽ ̓ον οὔ 16 ΤΠ οἰδίοαὶ Ὑ Υἰθογβ, νοὶ. ἰΐ, ΡΡ. 144, 146. ὙΠὸ οἱοοίίοι ἢ6ΓΘ 
ὑγίονγ ἀηβγογοᾶ 5 ΠΥ ἐγοδίοα πὰ τονε ὉΥ [110 8810 Ἰοδγηρὰ ψτΤΙΌΟΥ ἴῃ ΠῚ ΑΠΒΊΤΟΥ ἴὸ 
ΟἸὨ τ δι Δ} ΕΥ̓ Δ8 οἷά ἃ5 ἴπο Ογοδιίο, γο]. ἰ1. οἷ, 1. 
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ΔΆ δυο τ νϑ 0.8 δηα ἀἸβοονουῖθβ οὗ ἷ8 σύβοθ 8ηα ΤΩΘΓΟΥ, 88 ἰαἱὰ 
ἃ ΡῬΙΌΡΘΟΙ ἔσαπαἀαί!ου ἕον {π6 ἢ πα Βορα οὗ [ιῖ8 οἴη ϊηρ' ογθα[γθ8, 
ΔΠ4 (ῸΥ [Π6 ΘΧΘγοΙβα οἵ γϑ] !σίοη ἰονναγάβ πἷπ). (θη. 111.) ΑΟσοογαϊηρ]ν, 
186 το] σίοι ἀ6]γογοα ἴῃ {Ππ6 δου ρίαγοβ ἰΒ {π6 το] ρίοη οΥὗἨὨ τηϑῃ 'ῃ 18 
Ἰαρβϑα βίαϊδ ; δὰ θυθΓῪ ὁπ6 ἯὍ0 ἐπιραγίϊαϊίἬψ ἀπα οΑΥΟΙ]]Υ Ἰηνοβιϊ ραίοϑ 
8Πα ΘΟΙΒΙ6ΓΒ 1{, Μ01}} πα ὑπαῦ ὁπ βοῆδθγωθ οὗ τοὶ ρίοα δηᾶ οὐ πηογαὶ 
ἀαῦγ, β βίδη 14}}γ [06 δδϑιηθ, 18 οαστιθα {πγουρδουΐ [16 σψ80]6, 1}}} 1 
γγ88 Ὀγουρὐ ἴο 118 [Ὁ]] ρογϑοϊοη ἀπὰ εν γὐμεπιβϑαν Ὀγ “6808 ΟἸγὶϑί. 
ΤῊ18 γΘ]ΙΡΊΟΠ ΤΑΥ͂ Ὀ6 ΘΟΠΒΙἀοΓΘα ΡὈΥΙΠΟΙρΡΑΙΠΥ͂ ὑπάου [Πγ66 ρογϊοαβ, ν]Ζ. 
186 το]! σίοι οὗὨἨ [6 ῥαίγ γο μα] [1Π168, ---- [πΠ6 ἀοοσίγ! 68 δηα ρῥγϑοθρίβ οὗ 
{π6ὸ Μοβαῖὶο αἸΒρθῃβδίη, ---- ἀηὰ [86 ἀοοίχίποθ δῃὰ ργθοθρίβ οὗ [6 
Ομ γιβύδη Βϑνθίδομῃ. 

δ 1. 4 οοποῖδο Ῥῆειο 9ΓΓ ἐδλ6 Το σίοπ ὁ ἐδ Ραΐγίαγολαὶ 7 πιε8. 

1. Τα ῬοΟΚ οὗ (ἰδιμϑβῖβ βσἰ δ᾽18 ἴο υ8 ἃ οἶϑαῦ Ἰ4θα οὔ ἐπε Ῥαιυδγομαὶ 
ὙΒοοΟΙοσΥ. Υο ᾿θάτη ἔσο 1ὑ (μαι (ἀὐοἂ ἰϑ {Π6 ογεαίον οὗ 4]] {πῖηρ (1.) 
8.8 Ὑ76}] 48 186 φουεγποῦ οὗἉ 411 ἰῖηρσβ, ὈΥ ἢἷ8 βἜΈ ΠοΓΑΙ δηα ρμΑΥ ΙΟΌ]ΑΓ ῥσὸ- 
νἱάθηοο (χῖν. 19., χὶν. ὅ. 7, 8., 1. 20., χχὶ!. 8. 13, 14.); [μαὲ Π6 15 ευ67.- 
ἰαδέϊπσ (Χχὶ. 83.}; οπιπίβοΐοτιέ, ἴῸ} ποθ Ὀυὺ (ἀοά οδῃ ΚποΟΥ 81} {Β]ΠρΈ, 
ὙΠΟΙΠΟΥ Ραδϑὺ οὐ ἔαΐαγο (111. 8---10., χν, 83--16., χνἹ]). 18. οοτηραγθά 
πὰ ἢ Εὐχοά, 1. 7.); ἔσο ((ἀθη. νἱ. 7. Θοιῃραγθα τ ἢ ΥἹ]., χυἹ]. 20. ΘΟμῖ- 
Ραγοα ψ1Π χχν. 16., χχυ. 1ὅ. σοιηραγοα ὑ ἢ χχχὶ, 10.); αἰπεϊσλέν 
(χν!. 1.. Χυ]. 14., χχχν. 11.); λοῖίψ απὰ }ιι8ὲ (χυϊ. 25. τ χὶχ.); ἀϊπά 
(χχιν. 12.); δώργεπιθ (Χῖν. 19.); πιογεὶμὶ (χΧΧΊΙ. 10.); δηα ἰοπφ-ϑι εγίησ 
(νι. 3.); ΒΥΔΟΙΟῚΒ ἰονγαγ 8 [Βο86 ψ}ο θδυ ἔϊτη (ν]. 8.); δηὰ {μαὐ, ἰμουρὶ 
ἢ6 Βοῃλθίτη68 ἰγ168 Ποιὰ (ΧΧΙΙ. 1.), γοῦ ἢ6 18 Αἰ νγαγβ τ ἢ ἴΠθτ (ΧΧΥΙ. ὃ., 
ΧΧΥΣ, 1ὅ., χχχῖχ. 2, 3. 21, 22.), δῃὰ ἢδ8 8η 6ϑρθοΐδὶ γοραγα [ὉΓ {ΠΏ 61. 
(χν. 1., χυὰν, 17.2θ---82., χῖχ. 22., χχ. θ., χχυ. 21., Χχυ!. 12., χχνἹ, 16., 
Χχῖχ, 32., χχχὶ. 42.) Υα Ἰϑάσῃ {γί μοῦ {μα (ἀοά 18 ποΐ {Π|ὸ δαῖμον οἵ 
818 (.. 31.); δπὰ {παῦ, βίποθ [86 (811, τωδῃ 18 Ὀοσ ῬσΌπα ἴο 671]. (Υ]. ὅ. 
γ1}}. 21.) Τα ραίγι γοβ ομουβῃθα ἃ Πορα οὗἩ {π6 ραγαοῃϊηρ' ΤΩΘΓΟΥ͂ οὗ 
ἀοά ἰοναγαβ ρϑῃϊίθηῦ βΒ'μΠΟΥΒ (γ. 7.), Ἀἀπὰ οομβαρα ἴῃ Ὠϊγα, 88 {6 
)υάρε οἵ 811 {π6 δασί (σνῆϊ. 2ὅ.), δπα ἰμ6 στοδῦ τοσδγάοσ οὗ ἴπ6πὶ ἰῃδΐ 
ΑἸ ΘΜΕΥ βαοὶς ἴα; τ Β]Οἢ τοναγα ΠΟΥ ἀχροοίθα, ποῦ ΠΊΘΓΟΪΥ ἴῃ {Πἰδ 

.' ΤῸ δυοϊ ἃ πη ΘΟΟΒΒΑΤΥ τγοροιϊοπδ οὗὨ τοίογοησοβ ἴὸ δου 168, ([ἢ6 τϑϑάοῦ ἷβ ἰηϊοττηθᾶ 
τἢδὺ (θοβι 465 [ῃ6 Δι μοσβ ἱποὶ θη 8}}Υ οἰϊοαὰ ῸΣ 80π)6 ρα ]αῦ ὑορὶς5) [Π6 ΤΟ] ἢρ 566- 
τ|0}}8 ΔΓΘ ἀγα ἀρ ἔσγοπι 8 οαγοῖα! οχδιηϊηβίίοη οὗ 1) γΥ. 1,6] δὴ Δ 8. Νίον οἵ 1η6 οἰ βεσδὶ 
ΥΥ̓ τιῖοτΒ, νο], 11. ΡΡ. 8377-- 416., δηἃ Πὲβ ἱποστῃρδσϑῦϊο ΜΟΥ ὁ ἴ[Π6 Αἀγνδηῖδρο δῃὰ Νεοϑβ- 
δἰ(γ οὗὁἨἁ τὸ ΟἸγιβίδη Βδνυοϊδιίοη, 2 νο]β. ϑνο.; Βρ. αἰ θβοῃβ Ῥαβίογα) 1,οἴτογβ, 12γηο.; ὮΓ. 
ἘΔηΔοΙρἢ᾿ Β Γἰβοοῦγεοβ, πο ]οᾶ “ ΤῊ ἘΧΟΘΙΙΘΠΟΥ οὗ ἴ86 δον θη Τα Ψιηαϊοαιοά," ἴῃ ἴῃ 6 
ΒΕΟΟΠΑ νο]ππη οὗ δἷ8. “ Ψίεν οὗἨ οὔὐγ ΒΒ] ββοὰ βϑαν ουτΒ ΜΙΠπΙβίτΥ," ὅς.; ἴΠ6 ΕἸπογοϊοραα δ 
ΒΙθ]οΑ οὗ ΑἸδιοάϊι5, ὅγο. Ἐταποοξιτγί, 1625; Μτ. ΕΑ ΟΣ Β Ηογρ Μοβαΐοββ; Ὦγ. ασανοϑ 

οὗ Ομ βεδηλγ (Ἰοηάοη, 1821, 12 τη0.); τ ἢ “ ἀτὸ υγιτοπ νὴ πποῦου ἀπά ΘΙοαΌΘη 66, 
ὉΠ ἃγὸ ἀδδίμποα ΟΠ οΗγ το δον ἰμδὲ π6 ἀοοίσίηο8 οἵ 86 (Ο5Ρ6] ἃζὸ ἱδυρῃϊ ποῖ 80- 
ΒΊΓΘΔΟΙΟΥ, Ὀαΐ ΕΥ̓͂ ἰαεῖβ Οὐ νυ ϊ ἢ ΤΠΘΥ ἀτὸ ρτοασηάοθα; (πὶ ΠΟΥ ἀσγὸ [ΠΠ18 ΤΊΟΓΟ ΘΑΒΙΪΥ ΔΡΡΓΟ- 
ποπάδα κδηὰ τοϊαὶποᾶ, δη ργοάθποδ ἃ ποσὰ ρουτοσίι! οθδοῖ οἡ [Π6 τηΐπὰ δπὰ Ἴςοῃάιιοϊ ; ἴδιδξ 
ΠΟΥ͂ ΤΟΙΊΟΥ͂Θ ΘΥΘΓῪ ΟὈδίστιοίί οι οὐ οὗὨ [80 ὝΔΥ οὗὁἨ ΟἿΥ δοοθ88β ὁ ἀοα; ἴδ ν ὁποοῦγαρα ΟὟΓ 
αὐἰϑοδτηοηΐ ἴο ΐτη, δηὰ βιϊμηπ]αῖθ π8 ἴο δεῖν πἶπι ΟΥ̓ ἃ ΠΟΙΥ οὐοάΐεοηος. [Ιἢ ἃ ᾿νογὰ, {ΒΟ ζ 
ΟὈ͵οος 8, τὸ Ὀτὶπρ τπ6 Ομ γβοίοσ οὗ τῆλ ἰπίο ΒΗΣΠΊΟΩΥ ντἢ (ἢ 6 σΠΑγδοῖον οὐ αοα." (τ. 
᾿ξ Κοπ᾿8 Τηρετ[68 οἵ ΤΘΟΪΟΡΥ, Ρ. 880,) 
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ῬΓοβθηὺ ον] που], Ὀὰΐ ἴῃ ἃ ἔαίατα βίαίθ : ἔῸΓ ψ)͵ὰ ἃγθ (014 ὑπαὺ ἐδέν 
βοιιφῇξ α δοέέον σομπέγγ, Πα ἰδ, απ Ἰθαυσηΐῳ. (ν. 22. 24. οοπηραγοᾶ ν]τἢ 
Ἡοῦ. χὶ. ὅ., χχνη!. 13. οοπιραγοά πῖῖ Μαι. χχιὶ, 81, 32., δπὰ χχν. 8. 
Θομραγοά τ Ηου. χὶ. 10. 14---16.}) Τὸ [Π ργϑοθάϊηρ ροΐπίβ γγὸ πιᾶν 
44, ἐπα ἃ ἢορ6 ναβ ομουββα ἔγοηι ὑπ Ὀθο! ππϊηρ', ΟΥἹΡΊΠΑΙΥ Του πα δὰ 
οἢ ἃ ἀϊνίϑ ργόπλῖβα οἵα στοαῦ Θαν]οῦγ, γ᾽ 80 νγ88 ὕο ἀοΠ 1ν 6. πη ΚΙ Πα ἔτομλ 
ἐπα τηΐϑουῖθβ δπα σταϊη (ὁ ψ  ῖοῖ (ΠΥ 6,6 ΘΧΡΟΒΘΑ, δηα {Βγουρἢ ἡ ΠΟΠὰ 
(οά νγὰϑ ἴο πβακο {μ6 {]]6ϑὺ ἀϊβοονθσῖθβ οὗ 18 ργδοθ δῃὰ τρθγου ἴο- 
ψγαγὰβ {π6 Πυϊηδη Γ866, 8η4 ἴο ταῖβα ὑπο ἴο ἃ ἰρἢ ἄσρτθθ οὗ ρ]ουῦ δηᾶ 
ξοϊ ον. (1. 1δ., χὶϊ, 8., χν, 19., ΧΧΙΙ, 18., ΧΧν]. 4., χἰῖχ, 10.) 

11. ΤΏΘθα ψ γα {86 οἰ 6 ρυϊμο 168 οὗἩ [λ6 Βα] σίου οὗὨ π6 Ῥαίγ το, 
0 ὍΟΓΟ δηϊπιαίθα ΕΥ̓͂ ἃ βίγοησ βθῆβα οὗ {πεῖν οὈ]ραθίοη ἰο {Π6 ργδο- 
[ἴοθ οΥἩἁ ρἰοίγ, υἱγίαθ, απα ὑπίνογβαὶ τὶρηὐθοιβηθθθ. ΤΏΘΥ Π6]α {μδύ 1 
ψγ88 {π6 ἀσΐτγ οὗ πιδῃ ἰο ἔθαγ αοἀ (χχὶ!. 12., χχχὶ. δ8., χ]]. 18.,); (ο 
Ὀ1688 ᾿ΐπὶ ΤΣ πιθγοΐθβ σϑοοϊνρᾶ (σὶν. 20., χχῖν. 27. 62.); δηᾶ ἴο βὰρ- 
Ρ]Ἰοαίθ εἰπὶ 0} ῥγοΐοπμα ᾿υπ] ιν (χν]. 18., ΧΙ, 22, εἶ 864.) ΧΧΙΥ. 
12---14.}: τὺ {186 Κπον]βάρε οἵ (σοά 18 ἰο Ὀ6 ρῥγοιμηοίβα (χΧἸ]. 8., Χχὶ, 
38.); νοῦϑβ πηϑᾶδ ἴο Πὶη 8.6 ἴο Ὀ6 ρογίοστηϑα (Χχυ, 20., χχχν, ] ---8.); 
δηα ἐμαὶ 1ΔΟΙΑΙΥΥ 18 ἰο θ6 τμοιποθά. (χχχν. 2--- 4.) ὙΠ τοραγά ἴο 
1.6 αχίοσῃδὶ γιΐθϑ οὗ το ]]ρΊοΠ, [η)6 τηοϑὺ δῃοίθηῦδ ΟἹ ΤΟΟΟΙᾺ 18 {μαι οὗ 
οἴἴδσϊπρ' βδουιῆοα ἰο Οοἀ (11. 21]., ἷν. 8, 4., ν1, 20, 21.}); δηα 1[8 Βαν!ηρ; 
80 ΘΑΓΪΥ ἀπα υηΐγογβα! ]ν οδίαϊηθα διλοηρ' 411 παίϊοηβ, δηα ἴῃ {π6 ταοϑὶ 
ΘηοΙΘηΐ {1π|68, 88 ἃ ΒαΟΙΘΑ͂ χῆθ οὗ το]ρίοπ, οδηποῦ 6 ΟἰΠΟΥ 186 860- 
οοπηἰοα ἔοσ, {μδῃ ΕΥ βαρροδίηρ ἴ ἴο πᾶν Ὀθθη ἃ ρατὺ οὗἉ {π6 ρυϊπη ον 
Το] σίου, οὐ μΑ] ]Υ δπ)οϊποα Ὀγ ἀἰνὶπθ δρροϊηπηθηΐ 0 ἰπ6 βγϑί δῃ- 
οοϑίουβ οὔ {π6 ἤδη το, δηᾶ ἔγοια (μοι ἰγαηβη θα ο {861} ἀθβϑοθῃ- 
ἀδηΐβι Τηδ ϑαθΌδ ἢ 4180 ἀρρθδῦβ ἴο αν θθθῃ οὐβογσνϑα ὈΥ {86 ρᾶ- 
ὑὐϊάτοθ. ΤΉΏΘΓΘ 18, ἰηἀ664, πὸ ἀϊτθοῖ πηθηθοη οἵ 10 δε,ογε ἴμ6 ἀδ]υρα : 
βμαΐ, αἰὔοσ (μα οαἰαβίσορμα, 10 18 ουϊἀθηῦ {μαῦ [86 ΟὈδουναμοθ οὗ 10 γγᾶβ 
ἔΆτα ΠἸαν ἰο ΝΟΔᾺ ; [ῸΓ 6 18 Γαργθβθηΐθα Οὐγῖ06 ἃ8 νγαϊδηρ δουθη ἀδΔΥΒ 
Ὀαύνοοῃ ἢΐ8 ἴΠγ66 δ βϑιοηβ οὐ {π6 ἄονϑ, (111. 10. 12.) Απὰ 1 Νοδᾷ 
7848 δοαυδίηἰδα πὶ {π6 σομβοογαίζοη οὗ ἰμ6 ϑΘδραίῃ, ἢ18 δηοαϑίοσβ 
οουα ποὺ αν Ὀδοη ἱσπογαμῦύ οἵ 10. 

ΠῚ. Τα Μονὰὶ θυῖεβ Ὀοίνγθθη ταϑη δπα τηϑη δγ6 ΠΠ κου 1856 ΟἸΘΑΥΪΥ 
ΒΗΠΟΙΠΟΘά, οἰ ποῦ ὈΥ͂ ΨΑΥ οὗ ργϑοθρῦ οὐ ΕΥ̓͂ ἘΧϑῃΊρ]6 : ΤΏΟΓΘ ΑΓ ΟΌ]ΑΓΙΥ 
[86 ἀυΐ168 οὗὨ ομη]άγοη [ο Ποηοαγ {6} ρᾶγθηΐβ (ἰχ. 28, 24.}, δῃὰ οὗ 
ῬΑΓΘηΐβ [0 1η801] ΧΟ] ΡΊΟΙΒ ὈΥΙΠΟΙΡ]68 ἰηΐο {Π6 ταϊπαβ οὗ {πεῖν οἴβρτϊηρ, 
δηά ἰο βού ἰβϑη ἃ ροοά δχβρ]ο (Χμ, 19.): δῃὰ οὗ βογυναῃίθ ὕο ΟΌΘΥ͂ 
{μον πιδϑίοιϑ. (χυϊ. 9.) ὙδΥβ τοαῦ ὲ πλρϑὰ ἴῃ ἃ φορά οϑι86. (Σὶν. 
14---20.) ΑἸΡῸΓ 18 8 δῖ ἴῃ {86 βρῇ οὗ αοα (ἰν. ὅ, 6.); Β τδβ δγο ἴο 
6 δνοϊάἀϑα (χι!. 8, 9.. Τυχ ον 18 ργοῃι ι 64 (ἰν. 8---12, 1δ., ἰχ. 6.}); 
ΠΟΒΡῚ [ΠΥ ἴο Ὀ6 ΘΧθγοὶβθα (σχυῖὶ. 1., ΧΙΧ. 1.), 86 480 ἔουρίνθηῃθβϑδ οὗ 
10} .168. (]. 18----20.)}) ΜαιγΤΩΟΩΥ 18 Δρροϊπίθα Ὀγ Οοα (.. 28., ᾿ἱ. 18. 
21---24,), ἔτοπὰ Πόσα ἃ νἱτύ μου 8 νγ]8 18 ο Ὀ6 Βουρῇῦ ὈΥ ΡΥΑΥῸΣ (χχὶν. 
7. 12.); δῃά ἃ ν 6 18 ἕο Ὀ6 βιιρ)]οοῦ ἴο Ποὺ μυδοδηα, (111. 16.) Α]} 
ἹΠΊΡΙΌΡΘΓΡ 8118 η 668, ΠΟΎΘΥΘΙ, 86 ἴο Ὁ δΔνο!αθα. (ν]. 1, 2.) ΟΣ] άγθη 
8΄6 {π6 σῇ οὗ ἀοά (ἷν. 1., χχν. 2]., χχχ. 2. 22.);: δπὰ δάυϊίοσυ δπά 
81} ἱπηρΡΌ ΓΙ Υ ἅγ6 0 Ὀ6 δνοϊαθά, (χχ. 8. 7. 9., ΧΧχΙχ, 9., ΧΧχὶν, 7.» 
ΧΧΧΥ͂ΙΝ, 9.}} 

᾿ Μοϊάοημδνοσ, Τοἰτοα, ἰῃ Τάρτοθ Οδποηΐοοθ Ὗ οἱ, οἱ Νον. Τοϑδῖ, ΡρΡ. 19---321. 
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ΤΊ6 Ῥαδίσίασομαιὶ Το] οσἴοη, 88. ἀῦονς ἀθβου θα, Βοθὰβ ἦο αν θθϑῃ 
{16 ταὶ σίοη οὗἨ Ααδιὰ αἰΐου 18 [Ἀ]], οὐ Α}06], β'βει, ᾿ὕποοῖ, δμᾶ (Π6 δη- 
τοα!]ανίδῃ ραύσγοΒ ; δηα αἰζογνναγβ οὐ Νοδῇ, (Π6 βοοοπα ραγϑηΐ οἵ 
τη ΚΙπα, δηα οὗ (6 βανϑῦαὶ μοϑαβ οὗ Άπ11}165 ἀθεινοα ἔγοσὰ ἢ]π|, 80 
ῬΤΟΌΔΡΙΥ οαγγὶθα 11 νυ 1} τη 6 πὶ 1ῃ (6 1Υ Βαν σαὶ αἰβροσβίοηβ, Βαῦ, ἁῦονθ 
411, {118 τ ] ρσΊΟΏ ͵ἃ8 Βισ Δ] ν Θχθιρ] }Εθα ἴῃ ΑΡταμδῖη, νγῆ0 τῦαϑ8 1}}8- 
(γοὰβ (ὉΣ ᾿ὶβ {11}, μ]οΙΎ, πα τἱρμἰθουβηθβθ, απὰ ποῖ ἀοᾶ τῦᾶβ 
Ῥἰοαβοα ἰο ἔνουῦ Ὑἢ Βρθοῖ8] αἰβοονθυῖθβ οὐἁἩ 18 ψ1}}}, ἘΎοπλ Ὠϊπὶ 
ἀοϑοθηάρα την ρταδί ΠΑΙΟΏ8, Δπλοηρ' ἡ ΠΟπὰ {1118 το] σἸοη, ἴῃ 18 τηδῖη 
ῬΓΙΠΟΙΡΙ68, βθθῃ8 [0 να Ὀ66ὴ ργεϑουνθά. ΤΉθΓ ὙὙ6Γ6 4180 τϑτηασ δ Ὁ} 6 
νοβίροβ οὗ 10, [ὉΓ ἃ Ἰοηρ; (λπι16, διηοηρ᾽ ϑανθγαὶ οἴου ΠΑ ΟΠΒ; δπὰ 1η- 
ἀδβα {86 Ὀο]ϊο οὗ οὔθ βιργθηιο (Δοά, οἵ ἃ ργονιάθηςθ, οὗ ἃ Βορθ οὗ ρεγ- 
ἀοῃίηρ' ΤἸΠΘΤΟΥ͂, ἃ Β6η86 οὗ {π6 ΟὈ]Ισαί!οη8 οὗἨ ῥΡ]6ΙΥ ἀπὰ νυἱγίαο, ἃπα οὗ 
{πΠ6 δοοορίλμοθ δηα τουγατα οὗ βοθγα ορϑάϊθποθ, δηα {π6 δχρθϑούδιϊοπ 
οὗ ἃ ἔαΐῃγ6 βίδΐθ, ΟΥΘ ΠΟΘΙ ΘΠΓΙΓΘΙΥ Οχυηρι 86, Απαὰ ἡ ῃὨοβοθνοῦ 
δι Οὴρ ἴΠ6 (ἀοη 1168 αὖ ΔΏΥ {1Π16, ΟΥ̓ ἸΏ ΔΩΥ͂ Παίοη, ἔδαγοα (ἀοα δης 
να ἃ ΜΌΥΚΟΡ οὗ τἱρὐδουβηθββ, τϊσῃῦ 6 80} γ τοραγαθα δ8 οἵ {6 
ΡΔΙΓΙΆΤΌΒΑ] τοϊρίοη. Βαῦ, ἴῃ ῥγοοθββ οἵ ηγ6, {Π6 παῦοηβ ὈδοιΠη6 
σΘΏΘΡΑΪΪΥ ἀσργανθα, ἀπ βαπκ ᾿ηἴο ἃ ἀδρίογαῦ]6 Δα 688 ἀπα σοττὰρ- 
[ἰοη ; 8η4 {π6 σγοαῦ ῬγΙΠΟΙΡ]68 οἱὐἁὨ τ] ΡΟ ΘΓ ἴῃ ἃ ρταδῦ ΤΩΘΑΒΌΓΘ 
ΟΥ̓ ΠΟΙ 6α πλ δὴ διηδζιηρ ἰοδα οὗ Βιρουβ  {10Π8, 1Δοἰδί σι 68, δπα 
ΘΟΥΓΟΡΙΟΏΒ οὗ 411 Κιπα8. 

δ 2. Α ξδιμπιπιαῦν Ῥῆειο 9} ἐλ ]οοίτῖπες απαὰ Υἐσορές 9 ἐδε Μίοβαϊς 
᾿ιϑροπϑβαξίον. 

ΤΠ6 βϑοοῃᾷ νἱϑνγ οὗἉ γα] ρίοῃ, ργοϑθῃίθα ἴο Ὁ8 1ῃ 1π ον ρύγ68, 18 ὑπ] 
Ὑ1Ο τοϊαίθθ ἴο {Π6 Μίοβαῖο αἸθροηβαίίου, ΠῚ8 νγὰθ ΤΠ δηᾶ 
ΘβΒΘ Δ] ]Ὺ [Π6 βαῖθ, [ῸΓ ϑυρβίδησθ, 88 {παὺ συ] οἢ ν85 ργο οββοα δπα 
Ῥγϑοιβοα ἴῃ {86 δηοϊθηὺ ραίγγομαὶ ἐἰπι68', σὰ {π6 Δαα]οη οὗ 8 
ΒΡΘΟΙα] οονϑηδηῦ τηϑὰθ Ὑ1 ἃ ῬΑΓΠΟΌΪΔΓ ΡΘΟΡΪΘ; δπιοηρ οι (ἀοὰ 
γγ88 Π]6ΑΒ6α, [ῸΓ τῖδα δηάβ, ἴο ογθοῦ ἃ βδοῦθα ρον, δπὰ ἰο ὑοῦ ἢθ 
σανα ἃ γτονϑἰδίίοη οὗ ᾿18 ψ}}}, τὰ Βϊ ἢ νγα8 Θοτωμα6α ἴο Ἡ ΓΙ] ηρ, 88. [Π6 
Βαίοϑί τηοᾶς οὐἁὨ ἰγδῃβγηϊβϑίοη ; σο]ρσίοι μανίησ ὨιΠογίο Ὀ6Θὴ ργθβοσυϑα 
ΟΠ οΗν ΌῪ ἰγδάϊ το, το 88 ΤΔΟΤΘ ΘΑΒΠΥ τηδϊηἰαϊπθα ἀστὴρ [86 
Ἰοηρ ᾿ἰγ68 οὗἨ τρϑῃ ἴῃ {πὸ τὺ ἀρϑ, ΤῊ18 βρθοῖδὶ οουθηβδηΐ νγ88 1ῃ ΠΟ 
τϑβρθοῦ Ἰποοῃοϊβίθης ΜΠ {86 ἀπῖγογβαὶ γον! άθηοθ δηἃ ροοάμθβθ οὗ 
(ἀοὰ ἐονγαγ 8 ταδηκὶ πᾶ; ποὺ 4Ἰὰ 10 1ῃ ΔΩΥ͂ ἰῷ γϑοαῦΐβ Οὐ 1 γηρσο (6 
δηοϊθηΐ ῥΥϊπη νο το] ρίοη 1 Οἢ Βα οδίδιηδα ἴγοτα (Π6 ὈδΘρτηπίηρ, Ὀαΐ 
ὙΓΠΙΟἢ 88 ἀδδίσποα (0 6 βυβεγνιθηῦ ἰοὸ [π6 σγοαῦ Θη48 οὗὨ 10, δῃά ἴο 
Ῥύδβαγνο 1 ἔγοηι θαῖπρ αὐύουὶ]γ ἀορτγανϑα δηα οχύϊηρ!βηθα, Το ρῥτῖη- 
ΟἿΡ8] δπὰ οὗ {παῦ ρον, δπα {86 τηϑ1ῃ ὙἸΘῪ ἴο Μ ὨΙΟὮ 1ῦ νγὰ8 αἰγοοίοα, 
νγ88 ἴ0 Γαβίογα Δπα ργθϑαεῦνθ {Π6 {π6 ΟΥΒΠΙρΡ δπα δαογαίϊοη οὗ [Π6 οὴΘ 
᾿νιησ Δηα σὰ (ἀοά, δηὰ οὗ τὰ ΟὨΪΥ, ἴῃ ΟΡροβιζοη ἴο {παῦ ΡΟΪγ ΒΒ ῖδιι 

᾿ Τῆς Μοβαῖς ἴδνν τοροδὶοά οὐ αἰίεγοὰ ποιδίηρ ἴῃ [86 ρμδίγίδγοῦαὶ ἀἰβροπδαίίου, Ὀογοπᾶ 
ὙΒΔῚ [06 ῥγορτεβδῖνο ἀθνοίορπιοπὶ οὗ [86 ἀθδείβη οὗἨ Ιπῆηΐτα ΥὙ ἰβάοπι αὐδοϊα!οὶν σοααϊτγοα. 
Ἤδη ἰδ δἀορτιβα βϑυθγαὶ ραγε οι] αγβ ἔγοτη ρδιτί το ἴδηι, δυο 88 β5δουγι ἔσθ, ἴῃς ἀϊδιτνουοπ 
θούννθοη ΟἸθδη Ἀπ τπποϊεδη ἀπίπια]8, {π6 ῥτθϑίμοοά, τ Ῥαυτηθηΐ οὗὨ ΤΠ {868, σογίἴη ΠιΟΥΑΙ 
Ῥτοοθυα, δπα τπὸ οὔδβογναποθ οὗ ἴπ. Βαλα. ὙΠΟ86 ρΡοΐηῖβ δύο ΠΥ ργονοά υν Μγ. Κα οΥς 
Ιοντ δῖοβαϊομο, νυ]. 1ϊ. Ρῃ. 2 ---58. 

ΥΟῚΊ,. Τ. 2 
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Δα Ἰἀο]αίγΥ ποῦ Ὀαρδη ὑμ6η ἰο Βργθδ ρϑηογαν ἐπγουοῖ ἐπ9 
παίϊοπΒ; ἃπα ἴο οηρσασθα {1086 ἴο Ψ ΠΟΙ 1ὖὑ ΜγὙὯἊϑ τηΔἀ6 Ἰζηοσῃ (ο (Π6 
Ργδοίῖοα οὗ ρἱοίγ, νἱγίαθ, δηά γἱρῃὐθουβιιθβθ, ὈΥ ρΊν!ηρ' ἐμθ πὰ ΒΟΙῪ δηὰ 
Θχοο]]οπί ἰαν78, ΘΧΡΓΘΒΒΙυ αἰτοῦ πο (Π6 ραν ου] Αγ οὗ {πον ἀαΐν, δπά 
δηΐοσοοα ὈΥ {86 βαποίίοηβ οὗ ἃ ἀἰνὶπθ δ ΠΟΥ, δηα αἶβο ΟΥ̓ ῬΤΟ 1568 
τη {πγοαϊθηϊηρϑ η {Π6 0 οὗ (ἀοα, Αποίμογ βββϑηίαὶ ραγὺ οὗ {86 
Μοβαῖο ἀἸβρθηβαιοη τν88, ἴο ΚΘΘΡ ἊΡ {π6 ΠΟρΡ6 δῃηὰ δχρθϑοίδίοη οὗ {116 
Ἠοάφοπιοσ, πὸ Παα θ6θὴ Ῥγοσζηϊβοα ἔσγομι (π6 Ὀδριηηϊηρσ, ἀπά ἴο ρτγα- 
ῬΆγ6 τηθῃ ἴον {Ππαῦ τηοβί ρογίδοῦ δπα οοιρίθίθ αἰβρθηβαίοη Ὑμ 10} ἢ 
ὙΓ88 ἴο ἰηἰτοάυοθ. Απα ψΒοσνΟΥ πραγ 4} Θχαμῖποϑ (δῦ σοπδτα- 
τἴοη, πηυϑὺ 6 ΟὈ]σΘα ἴο δοκηον]θαρο {πα 1Ὁ νγᾶ8 δα γα Ὁ ]γ διε ἰο 
ΘΏΒΥΟΥ {686 τηοδῦ πηροτγίδηϊ 6Π68. 

1. Το ΤΗΕΒΟΙΟΟΥ͂ ΟΕ ΦΌΡΑΙΒΜ ψγὲ8 ργα, Β 0] 1πγ6, αηα ἀονοίίοπα!ὶ. 
ΤῊΝ Ὀο] ο΄ οὗ οὔθ βιργθγμθ, βο᾽ἐ-οχιβίθην, δῃᾶὰ 4]]- ρογίδοι Βοῖηρ, {πὸ 
ογοαΐου οὗ {π6 βοάνθῃβ δπα [Π6 βαγίῃ, τγδϑ [Π6 Ὀα818 οὗ 41} (π6 τ! ρὶουϑ 
Ἰηβεϊαϊοπβ οὗ {μ6 1Βγδ6]1[68, [Π6 8016 οὈ]θοού οὗ {πο ῖγ ΒΟρΘβ, ἔδαγβ, απ 
ψοΥϑρΡ. ΠῚ 8 δάογαθ]α ρου δοϊοηβ, ἃπα ΘΒΡΘΟΙ ΠΥ (Π6 ΒΌρΓΟμ.6 ΡΓῸ- 
ν᾽ άθησθ οὔ Φομονβδῇ, ---- 8 {Π6 5016 ἀϊβρθηβοῦ οἵ σοοῦ αηᾷ ον]}, δπᾷ {πὸ 
Βοηθνοϊθηῦ Ῥγεβοσνου, Ῥγοίθοίοσ, πὰ Ὀαϑποίμδοίοσ οἵ τηδηκιηᾶ,---ατθς 
ἀοβουϊθοάὰ ὍΥ {6 ἱπβριγθα ἰαρβίαῖου. οἵ 6 Ηφθῦτονβ ἰῃ υπαβοοίοα 
Βύγαϊ π8 οὗ τπητῖνα θα 5.0} 1Ππλ1ν ; ψ Βϊοῆ, 8116 ἸΠΘΥ ἅτ δαἀδρίθδα [0 ΟἿΓ 
ἤπηϊ06 ΔΡΡΓΟΠΘΉΒΙΟἢ8 ὈΥ ΠΠΔΡΟΤΥ Ὀοττονγθα ἔτομι ὑθυτ δ 8] δηα Β6η510]6 
ΟὈ]δοίθ, αὐ {Π|6 δαιηθ {π|6 γϑῖβα οὐ Θοημοορϊοηβ ἰο {86 ΘοὨ οι ρ]αἰϊοπ 
οὗ 1ῃ6 Βρ᾿᾽ τὰ} δηα πιδ]οϑίγ οὗ Ηϊπὶ ποὺ “ ἀπ] οἱἢ ἴῃ ΠΡ ᾿πδο- 
6658810]6." 

1. ΤΙ 1» οὗ ΜΟΒΕΒ, μουγονον, νν1}} θθδύ βρϑδκ ἴον ἰίβι 10 τψὰ8 
(Π6 ἀνοιννοὰ ἀ6βιρῃ οὗ ὑπαῦ αν ἴο ἰοδοῦ ([Π6 [ϑγϑθ 68 (Πδῦ {Π6Γ6 18 ΟἾΪΥ 
ΟΝΒ Οοί, δηὰ ἴο βθοῦσθ {πθπὶ ἔγομι ὑπαὺ ΡΟ] ΓΠοἴβιῃ 8ηα :Δ οἰ δίγΥ 
πο ργονα]θα ἀπλοηρ 41} [π6 παίίοηβ τουπὰ δθουΐ ἰμθ. Απά δο- 
ΘΟΥΔΙΡῚΥ ͵8 Θββϑηῦδὶ ὉΠΙΓΥ 15. ΘΒρΘΟΙΆ ΠΥ ἱπουϊοαίθα, πο 1688 {μη 18 
ὉΠ4οΥ να βο  -οχϊβίθμθθ, δου τυ, δηα ἱτατ αἰ Ὀ1}10γ. 

ταν, Ο 1βγαοὶ, βαγ8 Μοβοβ, ἐλ Ζογὰ οἂν αοα δ ΟΝῈ Ζεογτά, (δαί. 
νἱὶ. 4.) Αραΐη,--- Το Ζογά, λο ἰς αοἄ ἵπ ἀεαυθπ αὖουο, απὰ προ ἔΐι6 
εαγίϊ δοπεαίῃ ; ἐδογο ἴ8 ποπθ οἶβο. (1ν. 39.) Απᾶ {86 ἢγβῦ οοτηπηδπαπηθηΐς 
χοαυϊγοα {ποῖ ἰοὸ ἔαῦθ πὸ οὐδδῦ σοι5 δεβίάες ἧϊπι. (ΕἸΧοᾶ, χχ, 8.) 
ΤἸἀΟἸαίγΥ, οὐ {η6 ΟΥΒΩΪΡ οὗὨ ΔΩΥ Οὔ σοαβ Ὀαύ ἴπ6 ΟΝῈ ΒΌΡΕΕΜΕ 
(ον, νγα8 ργοβιδιίθα ἀπᾶον {π6 βονογθδῦ ρθῃδ 168. ΤΉΘΥ ὙΤ6ΧΘ β ΟἿ Υ 
τοαυϊγρα ποὲ ἔο δοιυ ἀοισπ ἰο ἐδε σοάβ οΥ᾽ ἐν ἀδαίδμοπ παΐίοηδ, ΠΟΥ δογυε 
ἐλιόηι, ἸΟΥ 80 πη ποἢ 88 ἴο πιαλθ πιϑηζίοπ οΥΓ ἐλεὶν παπιο8. (Εἰχοά. χχ!!. 24.) 
ΤῈ6 αν ραπιβῃοὰ Ἰαο]δίγΥ ἢ ἀοαῦ (]ουῦ, ΧΙ. 6. ὅζ6.), δῃὰ ἀ6- 
ποιπῃοθά ἰπ6 ουτβα οὗ (ἀὐοά δηᾷ αἰξογ “εβίγαοίίου ἀραϊηδὺ 4}} ἔμοβ6 ΠΟ 
νηΐ αὐΐοῦ οὐμοσ σοᾶβ. (Υ]. 14., χι. 28., χχν!. 14. ὅ6.)}ὺ ΤῊΏα Ῥοπίαιθυοἢ 
Ὀορίηδ ὙΠ δὴ δοοουηΐ οὗ ὑπ ογθαίϊομ οὗ 1ῃ6 τγουϊαὰ Ὀγ 186 ομο (οἱ, 
ὙΠῸ ἐπ ἐλθ δοχίππίης ογεαΐοα ἐδ ἤφαυόπ απά ἔδλδ οαγίθ. Ηδ ξαἱά, 1,εὲ 
ἐΐογο ὅ6 ἰἰσὶέ, ἀπά ἐλέτε τυας ἰἰσῆλέ, ἘΦ ταδαδ ἐλθ δοαϑέ5 ὁ ἐδ εατίῤ, ἀπὰ 
ἐλο 7οιοῖς 9. ἐλ αἷῦ, απὰ εὐεγν ἰἰυϊπ ογοαΐμγο ἐλαὲ πιουοίβ μροη {με 
εαγέν, ΟΥ̓ ἵπ {6 ιραίεγ8. Απᾷ αἱ Ἰαϑὶ ἠδ ογοαΐθα πιαπ πὶ ᾿ΐβ οιση ἔπιαφε, 
αἴίέεν ᾿ΐδ οιση ϊμοηε85 ; απὸ φαῦὺὸ ἢΐπι ἀοπιΐπίοη οὐοῦ εὐογῳ ἰἰσῖπρ ἐλίπρ τπαΐ 
γιουσίλ ροη ἐδ οαγίλ. ((6η.1.) ΤῊΪϊ8 ΟΝῈ ΟὉΡ ἰ8 ἀββουι θα 88 ἢ ΘΟΟΒΘΑΓΙΥ 
Βα! [-οχἰβίθηϊ --- ] 4Μ ΤΠΑΤ' 1 41 .--- ὲ ἐΐδ παριο. (Εἰχοά, 1}. 14.) 
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Ηϑ [8 οἹ]]οα ἐἦδο αοὐ οὗ φοά5, απὰ 7,ογὰ ὁ Ἰογάς, α φγεαὲ Οα΄σά, α πιϊσλὲν, 
«πὰ α ἐεγτίνϊο. (Ἰλουΐ, χ. 17.) ξλο ἐδ Πἴλο μπΐίο ἐδόε, Ο Ζογά, ἀπιοησεί 
ἐλ σοάς8 3 Ἡλο 8 Πλὸ ἐΐθε, φἱογίοιδ ἐπ ἐοϊπεδδ, ζεαγ βεῖ πῃ ῥταΐδβε5, ἀοῖτισ 
τσοπάεγ8  (Εχοά, χν. 11.) Ηθ ἴ8 οα)]δϑὰ ἐδ πιοβέ ἀϊσὴ Οοα, ἐλε ρο8- 
80980} ΟΥ ἀδαυόη απα εατίϊ. ((ἀοῃ. χὶν. 22, ἃς.) δ ἀἰϊοίς ἀπά πιαλοίῃ 
αἰΐυε, ἐδ τοομπαάοέδ ἀπά ἢ ἠιδαϊζείᾳ ; πεῖξγιθν" ἐς ἐλότο απν ἰδαὲ σαπ ἀοἰυον 
ομέἑ 9. ἐς λαπά. (οαΐ. χχχὶ!. 89.) 1 σίυοα μι ἐλὸ γαΐῃ ἴῃ {5 ἀπ6 
δεαδοΉ, απά βεπα8 σγαβϑς ἴὴ ΟἿΤ Πεϊία: ΑἸὰ ἀρσαϊη, 116 δἠμίβ τρ ἐλὲ 
λιοαυόπ ἐμλαΐ ἐΐεγο δὲ πο ταΐπ, απά ἐλπαὲ ἐΐθ ἰαπά γψίοϊά ποὲ πον ἔριῖ. 
(θουΐ. χ!. 14, 9.) Ηο 18 ἐλ οὐ 9} ἐλο 8ρὶ τα 9 αἱϊ ἥεελ. (Ναπι. 
χγὶ. 22.) ΤΊ ψ]0]6 Πἰβύογυ οὗ {π6 ἸΡοπίδίθαο 18 ἃ παγγϑίνο οἵ (οὐ 8 
ὑγου ἀθη 141] αἰβροηβαίοηβ, [18 ον, δηὶ οατα οὐ ἢ18Β ἈΠΕ] βουνδηΐθ, 
πα ἢ18 δοῃδίαηὐ ΒΌΡΟΥἰ πάθηοθ ονοῦ ἤθη; πα ΔΒΟΥ 608 4}} δνυδηίβ, 
18 Ὑ06}} δία] 848 τηϊγασι οαδβ, ἰο (ἀοι δ ργουϊάθηοο., ΑὈσαθδιη, [8886, 
πὰ ὁδοοῦ, δπα Μοβϑβ, σαἰϊο προ ἰδς 7,ογά, απ ἧς λεαγα {ΐθηι: δρᾷ 
[6 τδαϑ τοἱέδ ἐλοτὶ ὧὲ αἰί ρίαςεβ ιοἰιξμον ἐμον τσοπί. ΤῊ ΒΙδίουυ οἵ 
) βρῇ βοίβ ὈΘίΌσΘ τι8 4 Ὀοδι{π| ἀπά ᾿ηβίγιοίνα ὀχϑιηρὶο οἵ (ἀοἀ Β 
Ῥγου θη] ἀρβισηβ Ὀγουσῃῦ δοουῦ ὈΥ πδίιγα! σαιβοβ. ὙΠ Ἰωοτγά ἰδ 
ΤΟΡΓοβθηΐθα δἃ8 Οἷα ἴπ ἰραυόπ αὖουθο, ακάὰ προκ ἐδ οαγίδμ δοποαίῇ, 
(δι. ἵν. 89.) Ηο [8 ἐλ οἰογπαΐ απα ουογίαδέϊπο Οοά. (ἀφῃ. χχι. 88. ; 
Ἰϑουῖ. χχχι. 27.) 11|ὲ ποις ἀρ λὶ8 μαπά, απὸ βαϊέι, 1 [ἴυ6 ΚὉΡ εὕ6;. 
(χχχὶϊ, 40.)ὺὴ Οὐοά ἐβ ποΐ α πιαη, ἐδαὲ ἦθ δλοιία ἰΐδ6, ποῦ ἐδι6 βοπ ὁ} πιαπ, 
ἐμαΐ ἦι δῃοιϊά γορεπί. (Νυπιῦ. χχὶϊ. 19.) 1715 τοογὰ ἐθ ρεγ[ξεΐ, ξον αἷϊ 
λὲς ισανε ατὸ ἡμασηιεπέ; α (ἡοα ὁ ἐτιές, ἀπά τοϊδοιέ ἐπί ιν ; }μ8ὲ ἀπά 
γίσὴέ ἰς ἦε. (Ὀδυΐ, χχχὶ!, 4, ἃς.) Ηθδ ἰδ ἐλὸ μάφο οὗ αἰΐ δια οαγίλ 
(ἄδη. ΧυΪ. 2ὅ.): 176 τοσαγαοίλ ποί Ῥογβοη8, πον ἑαλοίδ γειοαγι, (Ἰοαϊ, 
χ. 17.) Ης [8 απ Λοίν Οοα (μον. χὶχ. 2.); ἐδε γαϊ γί Οοὦ, τολὲοὴ 
ἀσδεροίί σουεπαπέ ἀπά πιόγον τοϊέἠ ἐΐοηι ἐδαξ ἴουο λιὶπι απ ἄδορ ἢβ σοπι- 
πιαπαπιεπίδ. (Ποαΐῦ. νἱῖ, 9.) 7Τλε 7 ογά ἴς πίσῃ ππίο ᾿ΐβ ρεορίο ἐπ αἷὲ 
ἐλίπφε ἐμαὲ ἐλεν οαἰΐ μροπ ἀΐπι γον. (οαῖ, ἵν. 7.) Ἡρῥεοπ ἐδον ον τιπίο 
ἀῖηι, ἢθ μεαγξ ἐϊεῖγ υοἷοο, ἀπά ἰοολς οπ ἐλεῖγ αβλοίοπ. (Χχνὶ. 7.) Το 
ἀΐηι δοίοπσοίπ υὑσηφόοαποο απά γοσοηρόπσθ. ἽΖ7λε 7ονά δἰαϊΐ )μάσο ἢϊξ 
»εορῖίε (χχχὶϊ. 86, 36.): 176 εοἱϊ! ποὲ 7υδέϊ ἰδο ιοϊελεαά (Εἰχοά. ΧΙ. 7.) 
απά ὃν πο πιδραΉ: οἶεαν ἰδ σμεϊέψ ; ὃπὲ ἠδ ἐξ πιογ οὐ μὶ απ σταοίοιιβ, ἰοσηφ- 
8) ετπο, απ αδιιπάαπὲ ἐπ σοοάπεδα ἀπά ἐγιέλ, ξογρίυϊπσ ἐπίφωϊέψ, ἀπά 
ἐγαπδοτεδδίοπ, απά εἴπ. (χχχῖν. 6, 7.) 

2. ϑ'υοσῃ 18 [Π6 Βι ]πιθ δηα θθϑυ } τοργοβοηίδιοη Ἡἰοῃ Μοβο8 
[48 ρίνϑῃ υ8 οὔ π6 Πινῖπο Βοὶπρ δηα ρογθοι0ῃ8 : ἃ Β1Π1}}8. ΤΟργθδθηΐς- 
δου, Ὀαῦ τ Οἢ ΤΔΟΓ οἷοι πα Θχρ]οῖῦ (ΔΕ ΡοΒβ81}0 16), 18 Θοπίδιπθά ἴῃ 
[Π6 πνεῖ ηρβ οὗ {μΠ6 ῬΕΟΡΗΕΤΒ πα οἴμοσ. ἱπβρὶγθα υυυιύοσβ, ὙΠ 0 ὙΓ6ΓΘ 
Ταὶθοα ὉΡ ἔσει ταθ ἴο {ἰπ|6 διλοηρ ἴπ6 9678. ΤΟΥ ἰασδοῖ 8, [Πδὖ ἐλδ 
Τοτά ἐς αοα αἴοπο 9} αἰΐ ἐδ ἀϊεσάοπις ὁ δι6 φοαγέι, ἀπιὰ πιαάς ᾿εαύθη 
απά εαγέλ (ἴϑα. χχχνὶϊ. 16.); {παΐ ἠδ ἐξ ἐδ. γΥγεῖ, απὰ δ ἴδ ἐδ ἰαδέ, απά 
δοδί(ε5 ζξπι ἔλιόγ ἐδ πο (ἰοα (χὶῖν.θ.}); (Παὺ ὃψ ἐδ τοογὰ ὁ ἐδδ ον τροτε 
ἐδ ᾿δαυόης πιαάε, απά αἴ ἐλ6 λοδὲ οΓ᾽ ἐλοπι ὃν ἐλδ ὀτεαἑ, 90 λῖδ τιομέδ 
(Ρεα]. χχχῆ. 6.); λὸ ϑραλδ ἐδ ιρογάὰ, απὰὶ ἐϊιον τοογὲ πιαάθ, ἠδ σοπι- 
γιαπάε, ἀπά ἐΐον τρεῦὸ ογεαέοά, (ῬΒα]. οχ]νὶ. ὅ.) 116 ἐς ἐδε 7 ογά 
αἴοπο, ἠδ τπαάδ ἤφαυόη, ἐδθ ἀδαυδη οΥΓ ἰιεαυεπϑ, ιοἱέδ αἰΐ ἐλεὶγ ἢοβέ; ἐξ 
εαγίὮ, ἀπά αἰΐ {λιἴπσε ἐλαΐ αγὸ ἐπεγεῖπ ; ἐλ δθας, απά αἰΐ ἐδ αξ ἐ5 ἐλογοΐῃ ; 
απα ἦι ργεβογυοίς ἐΐόηι αἰ; ἀπά ἐΐε ᾿οδὲ 9. λεαυεη τοογδἠϊρρεξί ἠιὲπι- 
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(ΝΘ ἢ. ἴχ, 6.) Το βιργθαια σα 8 ἴῃ ἐΐ686 βδοσοὰ τσ ηρΒ ἀΙΒΕ1}- 
συϊδηρα ὈΥ πο πάλ οὐ “δ μονδι, ἡ μίοἢ δὶ σπἰ ἢ68 ΠΘΟΘΒΘΑΣΥ δχιβίθης ; 
ππα Ὀγ {86 {π|6 οὗ {π6 ΑἸ σῃίγ, {π6 Μοβὺ ΗἸσῃ. δ ἅγὸ ἰο]α {πᾶῦ 
ἔδιο τοογίά ἐδ ἢιῖδ, απ ἐδ βμῖνιθ55 ἐλογοοῦ, (Ῥ 88]. 1. 12.) ΖΠὶ ἠΐβ παπα ἴ5 
ἐδ δομῖ 0} ουοτῳ ἴϊυΐπρ ἐδιίπισ, ἀπά ἐΐο δγοαΐλ ο αἰΐ πιαπλίπά, (00 χὶὶ, 
10.) “ὦ ἐς ἐλ στεαΐπε85, απιά ἐΐ ροισοῦ, απὰ ἐλὸ σίογψ, απα ἐὴδ υἱοίογψ, 
απά ἐδε πια)οδέη ; ὅογ' αἰΐ ἐλαὲ 8 ἴα ἐδ ἀφαυόη, απὰ τη ἐδδ φαγίδ, ἐδ ᾿ΐδ; 
λιὶβ ἐ5 ἐλ ἀϊπσάοπι, ἀπά ἢθ ἐξ ἐταϊέοα α5 ᾿δαά αὖουο αἰΐ: Μδοέδ γίολο8 απά 
λοποί οοπιὶ ΟΚ ᾿ἶπι; απά ἢ τεϊσποίι οὐοῦ αἷϊ, (1 ΟἼγοη. χχῖχ. 11], 
12.) 7716 ρίϊίατα ὦ ἐλθ φατέ αγὸ ἔα 7,ογα δ; απά ἠθ λαίᾷ 8εὲ ἐλε 
ἐσογὶ προπ ἐδόπι, (1 ϑδῖα. 1᾿. 8.) 111 γποέϊι ἐπ ἐδο ἀϊπφάοηι Οὗ πιθη, απὰ 
γίυοίϊι τὲ ἐο τοποπιδοουον ὧδ τοἱϊϊ, (Ὅλη. ἵν. 82.)ὺ 176 οἰιαπφοίἑ, ἐλθ ἐΐηιδ5, 
απά ἐδι6 βεαβϑοηβ: 116 γτεπιουεἰὴ ἀΐπδβ, απα 8οἰέοίἑ π ἀΐπφα. (11. 21.) ἴδ 
οαπ βοΐ ἐδ6 υαροιιῦ8 ἐο ἀβοοπά ἤγοπι ἐδα οπάβ οὗ ἐλθ οαγέδ: δ πιαλοίλι 
ἰσλέπιποφε οὐ ταῖπ, απαά ὑγίπφοίζκ γυγεδ ἐδ τοϊπα οἱμέ ὁ δ ἐγθαβι 765, 
(9 ἐγ. χ.ἕ 13.) 2 ἴγο απὰ λαϊῖϊ, δποιο απα υαρομγ, απα δέογπιψ τοϊπά, Κμἰ 1 
λὲβ τοογά. (Ῥ 88]. οχϊνι. 8.) 17ὲ ἐδ ἐδ ἐγ ΟΑἷοά, {ἐἰι6 ἰυϊπφ αοά, απ 

. ϑυογίαδίίησ ἀΐηφ. (ὅτ. χ. 10.) Ηδ ὦ ἐΐδ ἀϊσὴ απα ἰοΐν Οπο, ἐμαξ ἐπ- 
ἠαδὲξοιῃ οἰογηπῖέψ. (188. [ν1ϊ.. 16.) 1δοξογο ἐπε γπομπίαϊηδ τοθγ6 ὅγοισ]ὲ 
7ονεδ, ον ἐδδ οαγέϊ ἀπά ἐδ τοογϊα τσεγὸ ζυγηιοά, οὐθη ἤγοηπι ευογίαβέϊη ἕο 
ευεγίαϑἰϊπ.) ἢδ ἐδ Οοα, (ῬΒα]. χο. 2.) 11 ἰ8 ἐδο 1ογά, ἦς σἠαπφοίλ ποί. 
(Μα.. πὶ. 6.) 7 6 οαγιλ απὰ ἐλο λοαυοης βἠαϊὶ ρεγὶϑἢ, δι ἢδ 5! αἱ ὁπάμτες: 
δ ἐξ ἐδλθ δαπιθ, απά ἐϊΐβ γοαγ8 ς“Παἷ ἤαυθ πὸ ὁπά, (ῬΡβ8]. οἷἱ. 26, 27.) 
Ἡδραυθη 8 ἠΐβ ἑλγοηθ, ἀπά δατίϊ 8 λὲβ ξοοίδέοοί, (188. Ιχν]. 1.) 4πι7α 
οὐ αὐ μαπά, φαΐ ἐμε 1ογά, απὰ ποί α αἰοἀ αἴαν 9,32 (Οἴαπ ἀπ ἠϊάο 
λϊηπιδοῖ ἴηι βοογοί ρίασοβ ἐδαὲ 1 5αϊΐ ποὲ 8566 ἤὲπι 9 βαϊξῇ ἐλε ],ογά ; 20 
ποί 1,Χ|1 ἀδαυεη ἀπά οατίϊ 9 ( 6Γ. χχῆϊ. 23, 24.) Εἶδε ἐξ αδοιιέ οἱ ραΐῃς 
("ἂν {π6 Ῥδα] 80), ἀπά αδοιέ Ομ δεά, απὰ ϑρίοιδ ομὲ αἷΐ ΟἿ τοαν8. --- 
ΠΡ ἑξλον δἠαϊ 1 σο βοπι ἐὰν 8ριγὶξ 39 ΟΥ̓ τολιέδιον δἠαίϊ 1 σο ὕγοηι ἐδ 
»γ͵εβοποοῦ 17 1 οἴϊηιὸ τρ ἐπίο ἤδαυόπ, ἐδιοι ατὲ ἐδογο; ἐᾷ 1 φο ἀοιοπ ἴο 
ἠοῖ, ἐθοῦ αγὲ ἐδόγὸ αἶϑ0. --- ὕεα, ἐδο ἀαγάποβ8 ἴ5 πὸ ἀαγληοδβε εοἱΐὰ ἱδλος; 
ἐδ ἀαγάπεββ απή [ἐσ] ἰο ἐδιοε αγὸ ϑοέϊι αἰΐλο. (Ῥ 88]. οχχχῖχ. 8. ὅο.) ΖΤὴδφ 
ογ658 9 ἐπ6 Πιογαὰ αγὸ ἴῃ ουοῦῳ ρίασο, δε ιοίαϊπο {6 ευἱΐ απαά ἐδ σοοά. 
(Ργον. χν. 3.) “ὩἙ8 ογὸβ αγὸ προῖ ἐλ ιὐσαν8 9} πιαη ; απά ἦξ δεοέϊ αἰ 
λὰξ σοῖηφβ, Τλογε ἐδ ἢὸ αἀαγάηθδδ, ΠΟΥ͂ βἰιαάοιο 9. ἀδαΐἤ, τοΐϑγὸ ἐΐέ 
ἐὐογλογ 8 ΟΓἹ ἱηϊψωεϊν πιαν ἀϊάο ἐϊοπιβοῖυοα. ( 00 χχχῖν. 22.) 116 μπάετ- 
5ἰαπάοίδι ον ἐμοισὴξε αὐαν οὔ: ΟΝῸΡ ἐβ ἐμεῦ α τοογά ἵπ ΟἿΥ ἐοπειο, 
διιξ ὧδ ἀποιοοίῃ τέ αἰξοσοίλιον. (Ῥδ8]. οχχχῖχ. 2. 4.) 1116 βεοαγολείλ αἰἱΐ 
Λεαγέδ, απά παάετβίαπάείδ, αἷϊ ἐδ ἱπιασίπαΐξϊοης 97 ἐδο ἐποιφἠία. (1 ΟὨτοι. 
Χχν, 9.) 2176ὲ οπἷν ἀπμποισείς ἐμ μεαγί Γ᾽ αἰΐ ἐΐο οὐϊάγεπ ΟΥΥ πιρη. 
(1 Κίῃρβ νι. 39.) ΗἱΙἰ8 πηἀογβίδπαϊηρ 18 ᾿ηβηϊ6 : Η6 8668 αὖ ὁπ66 
{πϊηρδ ραβδί, ργοεοηῦ, ἅμα ἴο σοτηθ, ἀδείαγίπρ ἐδ σπά ἔγοπι ἐλ ὀοσιὶππῖησ, 
απὰ ἔγοπι ἀποίΐοπέ ἐΐπιεα ἐδ ἐϊιίπιε ἐπαὲ αγὸ ποὲ ψοί ἄοπο. (1588. χὶνὶ. 10.) 
Απὰ ἴῃ {18 {πῸ ἔσθ (ὐσοα 18 ἀἰδιιπσιυ βηθα ἔτοσα 41} {π6 σοαϑβ οἵ {6 
Προαίμρη, (παΐ ἢ 15 Δ0]6 ἰοὸ δλοιο ἐδ ἐμίπφϑ ἐμαξ αγὸ ἐο σοπιθ ᾿οτθαζίέεν, 
απά ἐο βἔου τολαξ 8παἰΐ λαρρέη. (χὶϊ. 22, 28., χὶῖν. 7.) 416 τς πιϊσἠΐν ἡπ 
δίγεπσίὰ απα ισἱδάοηι (« οὐ. χχχν!. δ.); τοοπαογμἰ ἐπ οοιιη δεῖ, Ἔτοοίἑεπέ 
ἵπ τιοογλϊπο. (188. χχν!. 29.) 176 ἑαλοέλι ἐι6 τοΐδο ἴπ ἐλοὶγ οἱσπ στα [ ὐι658. 
(900. ν. 13.) 4276 ἐμγηποίδ τοῖθ6 πιθπ δαολισαγα, ἀπά πιαλοίῇ, ἐμοὶ ἀπο!ο- 
ἰεάφε 7οοϊιδι. (88. χ]ῖν. 256.) ΖῸΥ ἐλιόγο ἐς πο τοϊϑίοπι, ποῦ μπαάεγβίαπά- 
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11, ΠΟ δοιϑοἶ ἀσαϊπδέ ἐπε Πογαά, (Ῥτον. χχὶ, 80.) 2716 σαν αὐ εὐοῦν 
ἐλίησ (Φ οὉ. ΧΙ. 2.); απα ἐλογο 5 ποίἰιέπρ ἰοο ματα 797 ἀΐηι. (7 61. ΧΧΧΊΙ. 
17.) 1. λὲς λαπά ἐδεγ6 ἐβ Ῥοισοῦ απά πιϊσλξ, 80 ἐδαΐ ποπὸ ἴ5 αὖίο ἔο τοϊξ]ι- 
εἰαπά Πῖπι. (2 (ῃτοη. χχ. 6.) 776 ]υτὰ ἐς γἱρἠξοοιια ἵμ αἷΐ ᾿ἰδ τοαγϑ, 
απ Πιοῖν ἐπ αἴϊ ᾿ιῖ5 τοοτῖδ. (Ῥα]. οἶχν. 17.) Τλογο ἰδ ποηθ ἢοῖν αϑ ἐδδ 
7 ογά. (1 ὅϑαμι. 1. 2.) Οἷα ιοἱΐϊ ποί ἐἰο ιοϊελοαϊίψ, πείίλον τοὶ ἐδο Α|- 
ηιϊσαξν ρογυοτὲ ἡμαάφιπεπί. (οὉ χχχῖν. 12.) 176 ἰβ 9 Ῥιιγὸνρ ἐγε8 ἐδαπ 
ἐο δελοία ουϊϊ, ἀπά σαπποΐ ἰοοῖ οπ ἱπιφεῖέψ. (ΗδΔ6. 1. 13.) Ηΐξδ 15 σα]Ἱ]Ἱοᾶ 
ἐλε Οὐ 9 ἐγμἰή. (1δ8α. ἰχκν. 106.) “ὼ σομπϑεὶς 9 οἷά αγὸ Καὶ Πεἴηιο89 
απά ἐτιιέλ. (χχν. 1.) 1ΗΠὧῚ{ἠ ιοἱΐΐ ουεγ δε πιϊπαξμὶ ΟΚ᾽ ᾿ιῖθ σουεηαπέ ; ---- ἐδδ 
ἐισογἧδ ΟΓ ἀΐδ ἀσπάς ατὸ υεγῖίψ ἀπά )μασπιοπί. (Ῥ 88]. οχὶ. δ. 5.) Τῆς 
 οτγά ἐβ σταείοιι5, απα ἐμ οΥ σοπιραβαίον ; 8ἴοιο (0 ἀπφ67, απὰ ὦ στεαΐ: 
γιεγον. 16 ἐς φοοά ἰο αἰ; απα Νὲβ ἐοη 67 πιργ θα αγὸ οὐδ} αἷϊ ἐξ τουγᾷσ. 
-- “ὁ ορεποίϊ, ἐιὶ8 λαπά, απαά Ξαϊ»Πείὴ ἐλ αἰοβῖγο 9.Γ δυετῳ ἰϊυΐη ἐλιπρ. 
(οχὶν. 8, ὅ9.) 216 18 α ζαΐπον 90 ἐλ {αϊμογῖοθϑ, απάὰ α )μάρο 9" ἐδ 
ιοϊάοιος (ἰχνὰῖϊ. δ.}); απαὰ αοἰϊσοτοί ἐδ ΡοΤ' «πὰ πεοάγν γοπι μι ἐμαΐ 
ϑροϊϊοίδ, ἀἰπι. (χχχν. 10.) 16 ας α ζαίλον ρἱέϊοίδ, πὲ οἰ ϊάγοπ, 50 ἐδο 
1 ονα ρὲϊοίς ἐδόηι ἐδαὶ ἤεαν ἀΐπι. (οἰ. 18.) 776 ὁγο5 9. ἐδ 7,ογὰ αγόὸ 
οὐδοῦ ἐλ γἱσλέοροιϑ, απ ἠϊδ ἐαΥ8 αγὸ ορεπ μηΐο ἐἠιοῖγ ργαψοῦβ. (χχχῖν. 15.) 
Ἠδε ἴξ πισὰ τπίο αἰ ἐΐόηι ἰλαξ οαἰΐπ μοὶ ἀΐηι, ο αἰΐ ἐμαξ οαἰΐ μροη ἴηι ἐπ 
ἐγρμέδ. 1 υσἱϊ βιϊαιὶ ἐλ ἀοδῖγε 9.07 ἐλέπι ἐμαὶ ἔξαγ ᾿ἴηι; ἦθ τοῖἱέ αἰξο 
ἄφαν ἐλεὶγ ογψ, απά ιοἱϊΐ βαυὸ ἰλδηι. (οχὶν. 18, 19.) 17: ἰς φοοά, απά 
γεαάν ἰο ξογσίυο. (Ἰχχχνὶ. δ.) 1{ ἐδ τοϊοξοα ξογϑαλο ᾿ΐβ τσαν, ἀπά γοίμγη 
μπίο ἐδ 7ογά, ἠδ τοΐἱἱ ἔαῦό πιϑῦον τ ροπὶ ἠΐηι, ἀπά τοὶ αὐμπαάἀαπέϊ ραγήοη. 
([88. ᾿ν. 7.) 7112 γοίαϊποίι ποῖ ἠιὲδ ἀΉ ΟΥ ΓὉΓ δυδν, δδοαιι86 ἦι αοἰσλίοιῃ 
ἐπ πιόῦον. (Μία. νἱϊ. 18.) θαῦ {πουρ ὧδ ἐβ δίοισ ο ἀπφοῦ, ἣἂθ ιοἱἱϊ ποΐ 
αοφιῖξ ἐλ τοϊολεά. (Ναῖ. 1. 8.) 700 ἀζνη δοϊοπσοίδ υσπφεαπος (ῬῬ Βα]. 
χοῖν. 1.); δηᾷ ἦῪό τοὐϊἱ γοπάθν ἔο θυογῳ πιαη ἀσοογάϊπρ ἰο ἠὲ τοογίδ. (Ῥτον. 
χχῖν. 12.) Ἠϊηλίουυβ ἐδ ἐδε 7,οτά, ἀπά πρτίσλέ αγὸ ᾿ΐξ 7μαγηιοηίϑ. 
(Ρ Βα]. οχῖχ. 137.) 7Τῆλογθ ἐβ πὸ ἱπιφιϊέψ το ἐλο 7,ογα ομν Οαοά, ποῦ 
γεβροοΐ ΟἹ Ῥ6γ80η8, ποῦ ἑαλίπφ 9} σί[8. (2 ΟΠ γοη. χὶχ. 7.) 1,μαϑῦγ, 
ἡπουρῇ στεαΐ 5 ἐδο 7,ογά, απα στγεαίίῳ ἕο δὲ ρῥταϊδείϊ, γοῖ ᾿ΐβ σγοαΐηό8ς5 ἐβ 
κιιδοατοἠιαδίο. (ῬΒα]. οχὶν. 8.) 1.00, ἐλθδθ αγὸ ραγίβ 4 ἠΐδ ιοαᾶψς (ϑγ8 
400), διεέ λοιο {ἰ4ϊ6 α ρογίίοη 18 ἀδατά οΓ᾽ ἀϊπιῦ εξ λο ἐκλιεπάον Ὁ ̓ ΐα 
»ῬοισοΥ τολο οαπ τιογβίαπα 3 («00 χχνὶ. 14.) “(ς ἐλ ᾿εξαυεης αγὰ ἐστον 
ἐλαπ ἐδό εαγίδ (βαιῖι (ἀοά Ἀϊπι86}}), 80 αγὰ πῖν τυαχς ἤΐσίιον ἐϊαῃ ψΟΙΩ 
τσαψϑ8, απά πιν ἐλοιιφλές ἰζαπ ψοιν ἐμομσἢἕα. (188. ᾿ν. 9.) 
ὕγοτο ΘΥ̓ΘΥΥ͂ ρᾶββᾶσθ σϑἰαιηρ ἴο 1π6 παΐαγο δηα αἰγὶ θαῦθθ οὐ {Π6 

Το ῖγ ἴο θ6 οἰ64, 1 του] θ6 γϑαυ βιῖα ἰο δχίγαοί ἃ νΘΥῪ δομβι ἀθγα Ὁ ]0 
ροσοῃ οὔ {6 ΟἹὰ Τοριαιιθηῖ; θυῦ {Π6 γγοοδάϊησ 11} βυΐῆοο ἰοὸ 
Ἔυῖποα [86 ΒΡ ΠΥ 8πα ΘΧοθ! ]θποθ οὗ 118 ἀοοίγπα σομοθσγηϊηρ [8686 
ΤΟΡΙΟ8. 
ἯΙ Ἐαυλ]Υ ἀχοθ!]θηῦ δηα ὄχρ τοι ἰβ {π6 ἀοοίπα οὗ (Π6 Μοβϑαῖο 

αἸβρθηβαίίοη σοἰδῆνθ [ο οὐν ΤΥ ΤΟΑΕΌΒ (ΟΠ; Ὑ ϊοῖι 15 {Πόσο βοῦ 
ἔουἢ ἴῃ ἃ ΤῊΔΏΠΟΥ Βα 1}40]6 (0 {π6 1468. σίναη οὗἩ κμῖ8 ρογίβοϊοηβ, ἀπά 
ΙΓ ἃ ΒΟ] εμα Ι Ὑ ὈΘΟοηλϊηρ; 108 πηροτίδηοθ. ἤἤθαγ, Ο ]βγαοῖ, βαγ5 188 
1 δ σοι 6 Ἰϑ]δίου οὗ τ86 Ηδῦτονβ, 716 ᾿οτά οἷν Ασα ἐξ ὁπ 1, ογά. 
“πα ἐλοῖ δμαϊξ ἰουδ ἐἶιδ ᾿ιοτὰ ἐὰν αὐοὐ ιτοἱξὴ αἰ ξλίπο ᾿εαγέ, ἀπά τοἱέβ αἱὶ 
ἐὰν δοιῖ, απαὰ εοἰέξ αἰΐ ἐᾷὰψ πιϊσμέ. (ρα. ν]. 4, 6.) Ζ7αῖε χοο ᾿εοιώ 
μηΐο γοιγ 5οῖυε8, ΒΆΥΒ «οβμια, ἐπαξ γ6 ἴατο ἐδ Τιογά γοιω" αοά. ( οβῇ. 
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ΧΧΙ, 11.) Ο ἴουο ἐδο 7 ογά, αἷϊ γὸ ἐϊβ βαϊπέδ, Βα γ8 ἴπ6 ῬΡΒαΪχϊδί, (αὶ. 
χχχὶ. 23.) ΤΠ ἔραν οἵ (ἀοα [18 88 βίγι οι σθαυϊτϑα ; δά βυοῇ ἃ ἔθαν 
88 ψουα ᾿πάυοθ ἔμοηλ ἴο Ιζθθρ (ἀοα δ οομμδηαιηθηίβ : ----- ΤΖ΄οι 9Παϊξ 
αν ἐὰν Οαοα, απα βογυε ἴηι, βαγβ Μοβϑβ. (Πδαΐ, νἱ. 13.) αν Οοά, 
ΒΑΥ8 ὑῃ6 ργοδοθον, απ ἄθορ ᾿ΐβ σοπιπιατιαπιοπέξ; ΚῸΥ {[ι18 6 ἐδ τολοῖδ 
ἀυΐγ 9 πιαῃ. (Ἰὕροϊθβ. χῖ 183.) ΑΡτγαίιαῃα, ἴδαδο, δῃὰ {86 6] 6.8 8.6 
ΤΟρΓβθηίθα 88 ἐδαγίπσ αοα ((ἀοῃ. χχὶϊ. 12., χχχὶ. 42., χ]!, 18.); δε- 
ἰουΐπρ ἵπ ἀΐηι, ἰΓυβύιϊησ' 1ῃ 18 ῬΓΟΙ 868, δηαὰ οδεγίπῳ ἠδ υοἷσο. (Χν. θ.. 
ΧΧΙΪ, 18., ΧΧΥ]. ὅ.) ϑοϊοιηοη Θσμοσίβ τηθη ἐο ἐγμϑύ ἴηι ἐδο 7,ογὰ τοΐᾳ αἷϊ 
ἐλοῖν ᾿σαγτέ. (Ῥτον. 1}}. ὅ6.) 28͵68866] ἴξ ἐδ πιαπ, Βαγ8 [6 ῥσορῃθί, ἐλαΐ 
ἐγιιδέοέϊ, ἵπ ἐλο 7ιογα, ἀπά τὐλοδ6 λορ6 ἐδε 7 ογά 138. (ογ. χνι, 7.) ΤΠ 
Ῥβαϊπαϊβὺ Οἢ ΘΥΘΥΥ͂ ΟΟΟΆΒΊΟΝ ΘΧΡΓΘΒ868 ἢΐ8 ἤστῃ ἰγαβῦ ἴῃ (ἀοα, ἀπα 81} 
1ῃ ᾿1Β ῬΓΟΠΊΪΒΕΒ: [π Οο(, ΒΆΥ8 Πα, 7 λαῦε μιὲ πῖν ἐγμδέ; 1 ιοἱϊΐ ποΐ 
ξαν υὐαὲ Πεοῖ οαπ ἀο ππίο πιο. (Ῥ 86]. 1ν]. 4.) Απαὰ δραϊῃ, “Μήγ βοιιΐ, 
ιοαῖέ ἐΐοιι οπῖν ἰροπὺ Οἰο(ἶ; 707 πιν ἐχροοξαζίοπ 8 ἔγοπι ᾿ἶπι.. [16 οπῖν τς 
γὴν τοοῖ απα πιν βαϊυαξίοη : [6 ἐξ ηιῖν ἀεΐεποο, ἴ 8λαϊ ποέ ὃ6 πιουθά, 71π 
(οὐ ἐξ πιν β8αϊυαζίοπ απα Ὧν σίογψ ; ἐλδ γοοῖΐ ὁ} πιψ βἰγοπσίἠ απαᾶ τὶν 
γοἤι)ο ἐ8 πὰ αοά,. ἽΤτγιδί πὶ ἐπι αὐ αἷΐ ἐΐπιε8, ψ6 ροορίθ. (Ἰχὶϊ. δ. δα.) 
ΟΡδάϊΐθησδα ἰο 411 (ἀλοα ̓Β δοταμηδηατγσηθηίβ 15 ΒΙΓΟΏΡῚΥ ᾿ηϑ]δίθα οἡ {Πῃγουρἢ- 
ουΐ 1πΠ6 ΟἹα Τοβίδιηθηΐ ; δα (δῦ ΒΘΘΙῚΒ ἐπα Ων: ἴο ἰῆ6 “6. 18} 1807) 
4.11} τηοσγαὶ ἀτ 0168 ἀγα Θηΐοτοθα οἡ {18 ὈΓΙΏΟΙΡ]6, 1 ἂπὶ ἐδ6 7ογαὰ γοὶω" 
Οαοά. (1ωον. χῖχ. 8. ὅτο.) -- 78 δγο ἴῃ “90 {πΠ6 ρσταοαίεδὺ θχαρὶς οὗ 
Ῥαύθησθ δηᾷ γϑϑιρῃδίίου ἰο (οαΒ ψ1}}. 776 7ογά σαῦό, Βαγ85 Ἦ6, απά 
τὴ Ζγά μαΐή ἑαΐδη αἰοαν ; δίοδεοα δε ἐδο παπιὸ 97 ἐλ Ποτά, («0Ὁ ἱ. 21.) 
Ἀπὰ δσαΐη, ϑλαϊί το γεσοῖυο σοοά αὐ ἐδ ἠαπά 9} ΟαΟοα, απαὰ βλαϊΐ τοῦ 
ποὲ γεοοῖυο ευϊΐ  (1λ. 10.)--- Απα ο]οιηοι ὑθαοῦο8 [86 βδηλ6 σοΟα 6580} : 
“ΜΜἥγν 8οη, ἀθδβρὶ8ε ποὲ ἐΐε οἠαδίοπίηρ 9 ἐδε ]ιοτά ; πεῖξλον δθ ισεαγν ὁ ἀϊβ 
οογΤούοη. 1Ε} τσλοηιὶ ἐδ 7,ογὰ ἰουεέϊ ἢδ σογγοοίοίδ, φυθπ αϑ ἃ {αΐλον ἐξα 
δοΉ ἴπ τολοπὶ δ ἀοἰσἠοαά, (Ῥτον. 11. 1], 12.) Ὑὴ6 [βγδοὶῦθϑ γοσα τ- 
«φαυϊγοα ἰο τσαϊᾷζ ἀμηιδίψ οὐδέ ἐλεεῖ Οοὐα (Μιὶο. νἱ. 8.);: δῃὰ ἂγ ἰαυρξ 
1πᾶῷ ἐς βαογύβεθα 9.6, αοἀ αγὸ α ὕγολθιη ϑρίγῖΐ; δα ὑπαὺ ἃ ὀὁγοζεη ἀπά 
εοπέγξο ἤφαγτὲ αὐ εοἱϊΐ ποὲ ἀφερῖδε. (Ῥ 84]. 11. 17.) --- Νοῦ τιθγοὶν δὲ 
ΘΧίσστἃ] Βουνῖοο, θυ ἐπ6 ἑπέογπαϊ τρογϑ]ιἐρ οἵ ἃ ρᾷγο Ὠϑαγὺ νγὰ8 τϑαϊγοά 
οἵ ἴμθαι. Οεν ὠπίο αοά τιοῖ βδουῖῆοα Ὀυὺ ἐπαπλεσίυίπσ, ἀπά ραν ἐὰν 
υοιῦβ ππίο ἐδ6 οεὶ Πίσὶ. (1. 14) Ἵλε βαογύζοθ 907 ἐλθ τοἱεκεά ἐ5 απ 
αδονιϊπαξίοη μπίο ἐδ ]ογά ; διέ ἐδ6 ῥγανεῦ ὁ ἐλο ιρτὶσἠέ 8 ἢὶς ἀεἰφἠι, 
(Ρτον. χν. 8.)}ὺ Οἴυο πιπΐο ἐδ 7ογα ἐλὸ σίογψ ἄπ πηΐο ἐδ παηιδ; 1007.- 
δἰιΐρ ἐμ Τιογὰ ἐπ ἐλ ὑεαμέψ 9. λοϊϊτιε856. ( 88]. χχῖχ. 2.) 8 ιανα 
8Ιγοδαν Β6Θῃ ΒΟΥ ΒιΓΟΟΪΥ 411 ἸἀΟ]ΙΓΥ τγὰβ ργοβιι 64 ὈΥ {μ6 Μοϑαῖςαὶ 
αν ; ἃηα {Π6 βᾶῖηθ ἀοοίγϊπϑ 18 ἰΔυρ]}ῦ ὈΥ 4}1 [ῃ6 Ῥσορμοίβ. Τα ομθ 
Οοα νγὰβ {Ππ6 8010 απὰ σδοηῃβίδηϊξ ορ)ϑθοὶ οἵ π6}Ὺ ὑγΟΥΒἢΙΡ ; ἴο [ἴπὶ {Π6Υ 
σάν 811 ΠΟΠΟΌΓ, ΡἼΟΥΥ, δηα ῥγαΐβα; (0 πϊπὶ δἰομο {πον οἴἴδγθα {8 6}Ὁ 
ῬΥΔΥΘΙΒ; πᾶ [0 Πἴτα Π6Υ τοίαγηθα ὑπαηκ8 88 (μ6 σίνον οὗ 8}1] ροοᾶ 
τηΐησδ; δηὰ ἢπὴ {Π6Υ ΜΟΥΒΒΙρΡοα, ποὺ ἀμπάοσ [86 ναΐῃ στοργοϑθηίαιοῃ 
ΟΥ̓ δῇ ᾿τηδλρθ ΟΥ 110], θα} ἴῃ ἃ ΠΙΔΠΏΘΙ 81 80]6 ἴο [18 Βριγἰι8] ὨδίΌΓΘ 
πα ἰγδηβοθηάθηΐ τηδ]θϑγ. Τὸ {886 ΟΝΕῈ ΟΡ αἷοπθ, ΑὈγαμδῃ, 8886, 
δηᾶ Δ4οοΡ, Μοβεϑ, ϑαιχιθὶ, δηᾶ {π6 ργορμείβ, οἴδσθα {Π6}} Ὀγαύθίβ; 
δα Βα μρασὰ ἤθη. Ἐπ6 8016 Ῥοοκ οἵ Ῥδβαϊιηὴϑ οομβιβδίβ οὗ ὈΥΔΥ ΘᾺ 
ἈΠἅ ῬγΆ1868, οἴου ἴο {π6 ὁπ σὰ (ἀοά, 7] εοἱδέ οσαἰξ Ὡροὰ Οὐοά, βᾶγ8 
Ῥανια, απά ἐδε Πονά 8μαϊΐ δαυς πιο. (Ῥβα]. 'ν. 16.) Δπά ἀσϑῖη, Ο 
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ἕλοι ἐλαξ ποαροδέ ργαγον, μηίο ἔδθε «Παϊ αἰΐ πεδῖ, οὐμῖο. (ἰχν. 2.) ΤΒ6 
8016 Βούνιοθ οἵ {ΐ6 ἰδθθγηδοϊα δηά ἰθιρὶα γὰ8 αἀϊγθοίθα ἰο {6 ομθ 
αοά. ΑΥ {μ6 ἀδαϊοδίϊοη οἵ {π6 ἰδ ρ]6, δοϊοιηοηῃ οἤδγθα ὉΡ ἃ βοϊθιηῃ 
ῬΓΆΥΘΙ ἰο 6 πονδῃ {16 οα οὗὨ [βγαβὶ, ἴἰο σψβοῖὰ ῃθγα γὰ8 πο αοα {6 
ἣι ἠφαυση αὖουο, οΥ ὁπ εαγέ δεποαίθ. Ἡΐτὰ ᾽6 Ὀοβουρΐ ἴο λαῦο γοβρϑοΐ 
μπίο ἐλ6 ργαψογβ απά Ξμρροαΐϊοπα ν᾽ ἈϊΟἢ Βμου]α θ6 τπθγ οἴεσοα, δπά 
ἰο ἦδαγ ἐπ ἤφαυθν ἢϊβ ἀϊοοϊϊπφ-ρίαςσο. (1 Ἰζὶπρβ νι}. 28. 29, 80.) Απά 
αοα αἀρρεατεά ἐο ᾿ΐηι, ἀιιὰ ἀββαγθα ἴτὰ ἰμαὺ ἦδ λαά λεαγά ἢι8 ᾿γαγεν, 
απὰ ἐμπαξ ᾿ΐβ ἐγος «ἠομί δ6 ρθῆ απά ᾿ὲδ ἐαγ8 σἰΐοπέ μπίο ἐδ Ἀγαψονῦ ἐλαὲ 
δλομία δὲ πιαάΐο ἱπ ἐλαὲ ρίασο. (2 (ἸἸγοη. νἱ}. 12. ὅ6.}} 

11. Τὸ ΒΕΙΙΕΕ ΟΕ Α ΕὌΤΟΒΕ 5ΤΑΤΕ Μ οἢ τν6 ᾶνο ἰγοδάν 
566} γΧὲῈ5 πο ΟΥ̓ {π6 ραϊγιδγοῖβ 3, (πουρὰ ποῦ ΘΧΡΙ ΟΥ̓ ἰδι σι ὈΥῪ 
Μόοβοβ, γμο86 ὙΎΙΏΒ ΡΥΘΒΌΡΡΟΒΟ 1Ὁ ἃ8 ἃ σομογα! γ δαορίθα Δι 0}6]6 οἱ 
το ρίοη,) νγὰβ ὑγαμβηγ θα ἔγοιῃ ἔποπὶ ἴο {πὸ βγαθὶ θ8, ἃμα ΔΡμοδβ ἴῃ 
ΨΆΓΙΟῚΒ ρᾶγίϑ οὗ {π6 ΟἹὰ Τδβίαπιθηί. ΕὙοια (Π6 οἰχοπιηδίλησαε οὗἨ {86 
Ῥτγοπλβα οὗ Τϑιιροῦα! ὉΠ] οββίηρβ Ὀθιησ ἈΓΙΏΟΙΡΑΙΪΥ, 1 ποῖ δη γον, δῃ- 
ΠΟΧΘὰ ἴο {86 ἰανγβ οὗ Μίοβοβ, Βίββορ ἩΥ̓αγθυγίοη αὐϊαταρίοα ἴο ἀδάμοο 
8 ἃγσυχηθηῦ 1η Βυρροτί οὗ 818 ἀϊν!πο τη ββιοη. [0 18 ᾿πηροΒ810]6 6 ΓΘ 
ἴο Θμΐου ἰηΐο δὴ δχαιηϊηαίίοη οὗὨ {18 δγοιιηθηΐ Ὁ Ὑ76 ΤΩΔΥ ΟὈΒΘΥνο, 
1η. (Π6 Εγαὶ ρΐδοθ, “ ἰῃμαΐ ἐλ οπηιϊδϑίοπ οὕ α Κμξιγο βέαΐο, αα α βαποίίοπ ἔο 
ἐδ ἴαιος 9.7) ο5ε5, σαπ ὅδ βαξϊξ χαοίυγϊμ ἀσοοιιπέορι ξογ; ἀῃά, ΒΟΘΟΠΑ͂ΪΥ, 
ἐιαὶ ἰδέ Οἰά ΤΖΤεδίαμιοπέ βἤοιος ἐμαΐ λθ ἠϊηιβοί ὑοἰίουοα α ἐμέο βέαΐε, 
απαᾶ οοηέξαΐπβΒ α σταάμαὶ ἀευοίορηπεηέ ὁ τ. ΤἼθ86. ὕνο ργοροβιοηβ, 
{86 ἔογπηοῦ οὗ σοῖς 18 ἢ ἀπίϑοη 1 (Π6 οριηΐοη οἵ γ᾽ αὐθαγίοπ, [16 
Ἰαϊίον δἵ ναυίδῃοθ 1} Πλ, ἈΡρΡΘΑΥ ἴο Ὀ6 ΝΘΓῪ Βα βίο] οϑἰδ Ὁ] 1864 
ὈγΥ [86 Ἰυπιῖπουβ τοαβομίηρ οὗ Ὧν (ἀτανοβ. [ηβίοδα οὗ διιρίουϊπρ 
1:6. οἸηίβϑιοι οὗ {ἢ ἀοοίγϊῃθ ἃ8 ἃ πισαϊμπι, ὈΥ νν ἰοὴ ἴο ῥγονο {δαί ἃ 
ἀἰϊνῖπθ 1π θυ ΡΟΒ Π0Π. νγ88 ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ [ὉΓ {Π6 Θγδοίϊοη δηα πηδιηΐθηδηοα οὗ 
 υἀαίδαι, μα τγϑῦ βῆονγβ {π6 ΓΘ ΠΥ οὗ ἃ ἀἰνὶπο 1 ουροβιοη, 8πα ἤθη 
{παῦ [8.6 ΟΥ̓! 880 1ῃ 4 ΘΒΙΊΟΠ, 80 ἰλτ ἴγοπὶ Ὀδὶπηρ Ἰποοηδιβίθης τῇ {Π6 
ἀϊνιμα οτἱρίη οὗ [Π6 βυβίθιῃ, 4068, ἴῃ ἴαοί, ὩΘΟΟΒΒαΎΪΥ σοϑὺ ἔγοπι {Π6 
ΡΘΟΌ ΑΓ πδίαγο οὗ ἴΠ6 αἀϊβροηβδαίίοη, δπὰ ἔγοπι {π6 οἰιαγδοίθγ οὐ {116 
ΡΘΟΡΙΘ ἴο βοὴ 10 νγγχᾶ8 ρίνϑη. ---- Τα ροὶγ 6 ϑῦιο ᾿Υῖ ποῖ] ΟΥ̓ ὑπο] ΣῪ 
ἀοἰ68 ταδί ηἰδιπθα ὑμπαΐ {Ποῖ Ἰουβ ἢ τνᾶ8 αἰζοπ θα τις ἃ. πδίο δὶ 
Ῥτγοβρουϊυ. ΤΠ ΘΠ οΥἩἨΎ {818 10 νγαβ τ86 Ἰηιθηϊίοη οὗ ἀοά ἰο αἷ8 
ῬΙΑΥ ΕΥ̓͂ Οραῃ δὰ ὑποαυΐϊνοοι] ἀθιηοηδίγ !οἢΒ οἵἁ ἢ18 Οὐ ΟΠ] ρούθῃοθ, 
ΤΠ6 ταογαὶ ρονεγημηθηῦ οὗ «ϑἤονδῇῃ γγὰ8 0 δ6 δα 64 οη {86 Θαγίῃ 
ΒΥ {π6 {μϑοούϑου ἡ 19 6 Θϑί}Ὀ] 1864, [8 ὙΘΥΥ͂ παΐατο τοαυϊγοα 
θΠΊΡΟΙΆ] βαποίϊοπβ, δηα {μ6ῖν ᾿πηπηθαϊαία δηξογοθιηθηΐ ; 118 οὐδοῦ σου] 
ποῦ 06 αἰίδϊπαα ὈΥ͂ ναϊηρ 0}}1 (86 ᾿πν1810]6 γϑϑ 168 οὗ ἃ αῦαγο βίδίθ 

1 Ὧγ. Ἐδηδοῖρἢ ΒΒ ἔννο ΘΟΤΤΊΟΠΒ οἡ ἴπο ΕΧΟΟΙΙΘΠΟΥ͂ οὗἩΘ 186 δον δ Τῶν νἱπάϊοεῖρα, ἴῃ 
γο]. 1]. οὗὁὨ 5 Ὑ ον οὗ ον Β]οδβοά ϑανουνβ Μ|ΠΒΙΓΥ, ὅο. ΡΡ. 259---278. 

" 8300 Ρῃ. 395, 886. ϑιργάὰ, 
8 ΤΏο [Ο]]ον πρὶ 18. 8. ΒΙΠΗΠΊΑΤΥ ΟΥ̓ ιἷ8 ΠΥΡΟΙΠΟΒΙΒ : -- πο ἀοοίγηθ ΟΥ̓ 8 Γιϊῦγο βίαϊο ἴδ 

ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ [0 ἴπ6 Μ6}1- δοίης; οὗ ογ}} βοοίθῖν, ἀπάογ [80 ογαάϊπαγῳ σονογηπχοηΐ οὗ ργονϊ ἀοποο" 
41} τηδυκιηὰ ἤᾶνθ ΘΟ 80 σοηοοϊνοᾷ οὗἩ 1Π6 πιαίτεγ, Τῆι Μοβαὶς ᾿πϑεϊτοη να8 ΤΠ οὺΣ 
1118 ΒΌΡΓΕ οΥἵ, δια γεοῖ ἀϊὰ ποῖ ψδπῦ . Ὑ μᾶῖ [Ὁ]]οὐν8, θα [Πδὺ [ἢ 6 6 188} Δ αἰ ΓΒ Θγα δά- 
ταϊηἰβίογεὰ ὈΥ δὴ ΟΧΊγου ἀΠδτΥ ργονίάθπος, ἀἰβεγ α τ πρ; χουγαγὰβ ἀπ Ῥυ ΙΒ ποθ ὐβ νΥ10}} Δῃ 
6404] παπᾶ, δι, ΘΟηΒο τ ΠΥ, δ αὺ {16 ΜΊΒΒΙΟΝ ΟΕ ΜΟΒῈΒ ΑΒ ὈΙΥΙΝΕ ἢ Ὑ ΔΥθτ ΓΟ ἢ Β 
1)ινίπο Τοραιίοη οἵἩ Μοβοβ, ὕοοΚ νἱ. βθοῖ, 6. (ἸοσΚβ, γο]. νυἱ, Ρ. 106. εἰ δέᾳ. ϑὅνο. 6611.) 

4 Οα ἴδὸ Ῥοπίαϊεδιςοι, Ῥαχὶ 8, Ἰοοῖ. 8, 4. 
δ θιν, [μορ΄. Ὁ. ν. Ββοςῖ. 4. 
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8344 Τοο» ἷπε5 απά δογαϊ γεσορές  ἐδιο 1 δῖε, 

βου] θ6 πρνο]οὰ, Τῆδ ργονϊουβ ὀχ δ οη οὗἉ βιοῦ ἃ τηογαὰὶ ρονογη- 
τηθηῦ Ὑ788 {π6 θοβύ ργδραγδίίοι ἔογ ἐπα {1}} συνοδία οὗ τηδῃ᾿Β [αὐ Γ6 
ἀοδίΐϊην, διά οὗ [86 τβϑδῃ8 ργον  ἀϑα [ῸΓ ἢ18 τ] γα ἴῃ 10, ὈΥ ἃ ταθΓο Ἃ] 
δηα τοάδοπληρ ἀοα, “116 ἀηα Ἰππίαν ποτ {Π8 (0 ΡῈ (ΠΥ 
Ῥτουρσᾷί ἰοὸ ᾿σῃῦ Ὀγ (86 ἀοβροὶ.᾽ 458 γοῦ {π6 Ὀὰ}κ οὗ τηδηκί πα τυ γα 
ὈΠΡΥΘΡΑΓΟΑ͂ ἔργ ἰὑ, ἀπ σοῦ Ὀοίΐον Αἰθα ἴο ὀομιργοποπα, δπα Ὀ6 ἴη- 
βυδπορά Ὀγ, 86}810]6 τηδη  βίδ 088 οὗ [6 αἰνὶπο ἡπαρστηθηΐβ, ἔπι ὈΥ 
106 τοπχοῖου ἀοοίγιηθ οὗ ἃ ἔυΐυγ6 βίαϊο οὗ σοί τ] θα [ΙΟῊ. 

“Τῆς ΟἸΑ Τοβίδμηθηῦ, Πού ΟΥΟΣ, ἀπα ὄνυθὴ (86 τσ ησΒ οὗὁἨ Μίοβοθϑ, 
οοπίαϊηθα 1η6}}1010]6 ᾿πεϊπλδίϊοπβ οὗ ἱτωμηουί!γ. ΤῊΘ ἔουγ ἰαβδὲ Ὀοοἶκϑ 
οὗ {86 Ῥοηίαίθυοι, ᾿πάθθα, ἡ ΓΘ ῬΓΙΠΟΙΡΑΙΥ οσσυριοα ἴῃ {π6 ἀοἰ811 οὗ 
{6 Ἰ6ρᾺ} ταρυ]αίομβ, ἀηα [Π6 Βα ΟΙΟΠΒ ΠΘΟΘΒΒΆΤΥῪ ἴο Θηΐογοθ {πθπι; γαῖ 

ΓΦ ύ6α ἤτοι ἰδ «6δ8 (Ἰσῖδὺ ἀδαποοα 8η ἀγρυτηθηΐ [0 {π6 σομ ὐβιο 
οὗ 186 βαάάυοσοοβὶ ΑἈμπᾶ ἴῃ (6 ὈΟΟΚ οὗ (ἀθῃθβὶ8β ἃγ6 Βθύθγαὶ οοουγ- 
ΤΘΏΘΘΒ, ὙΠΙΟΝ τηυδῦ μανα 16 {86 ρἱουβ ἐ΄ ονγ8 ἴο {μ6 ἀοοίτϊῃο οἵ α δαί Γ6 
δχιβίθῃοθο, ούθη δα ἰΠ6Υ Ροββοββθα 0 σϑπ Δ 1Ὼ8Β οὗἁ ρδίυδγοθαὶ ἰγδαϊ 0 η. 
ΤῊΘ δοοουπύ οὗ {π6 δίαϊθ οὗ τδὴ Ὀαδΐογα {π6 18]1, οἵὗἨ [86 ροπδ! Υ πτδὺ 
ΔΏΠΟΧΘα {0 ΠῚ8 ἰγδηβρυθβϑίοι, δηα οἵὗἠἨ ἁ {π6 βοῃΐθῃσα Ῥγοῃουποθα ἈρΟἢ 
ΟἿΓ ἤσβύ ραγϑῃίβ, οοῃϑιἀογοα ἱῃ σοηπϑοίίοη 1} 086 ΡτοιΏῖΒ6 οὗ ἃ 46]1- 
ΨΟΙΆΏ66, ΜΟΙΪα ΠΘΟΘΒΒΆΤΙΪΥ βυρροβὺ Βα ἢ 4 ἀοοίσποθ. Οὐου]ὰ {π6 θ6- 
Ἰιονὴπρ' [678 Θοποϊααα ἐπαὺ ἀραῖῃ που] μανθ ὉΠ ονθα {μ6 δοοθρίλησα 
οὗ ΑΌδ]᾽ 5 βδουϊῆσο, π]θθ8 ἢ ψγὰβ ἰγδηβ᾽αίθα ἤο βοιηθ Ὀαοίίοσ βίδίο οἷ 
ὀχϊείθησα δηᾶ ἔθ] ον ἢ Ηον αἷ8ο ἀ!ἃ (ἀοα βου [18 ρρσχοθαδίίοι οἱ 

᾿ ΠΟΘΙ Β ῥἱδίγ, ἀη]6 58 ἢ6 ἴοοκ πὶ ἰο ᾿ἰπ186]ξ, δπα ἰο ᾿ταπηογί ΠΥ δά 
ὈΠ188} ]1ουθη]688 {π6 δαῖμον οἿὨ {πὸ ἘΡΙΒ|16 το (ῃς ΗΘΌΓΟΥΒ νγὰβ ποῖ 
1π6 βγβὲ ψ]ὸ ἀἰβοονογρ {παῦὺ “1Π6 ἔλίμογβ ἀἸα πού Ἰοοῖς ο [τ ΒΊ ΤΟΥ 
ῬΓΟΙΏΙ868Β : ̓ ὑπαῦ “ {ΠΥ Βουρύ ἃ ὈοίΕΣ ὁουπίγΥ, ΘΥ ἢ 8 ὨΘΆΥΘΩΪΥ :᾽ δηά 
{μαῦὺ “ ἀοα δαί ργαραγοά ἴον ὑμθπὰ ἃ ΟἸΤΥ ;᾽ δηὰ {μαὺ Μίοβοβ Ὠὶμηβο  το- 
Ἰοοίοα {π6 “ δηὐογτηθηΐ οὗ [π6 ρΙδαϑαγο οἵ Β1ῃ [ὉΓ ἃ βθᾶβοῃ, ἤθοϑιβο " ἢ6 
᾿ιαᾶ γδβροοῦ ἰο {Π6 τϑοορθηςα οὗ {π6 τοναγα.᾽ ΤᾺΪΒ ἱπηρογίδηῦ δπὰ 
ὁοηϑοϊαἴουυ ἔγα ἢ οὗ ἃ ἔαΐαγο βίδίθ οἵ "θίηρ νγᾶβ, ἴἢ Ῥγοσϑθϑβ οἵ {1π|6, 
αἰαραγοὰ ἰοὸ {πῸ «6ὺν8 πλοσα δηα ΤΏΟΓΘ οἰθαῦγ. ΤΠ6 ὈΟΟΚ οὗἁ 20} [18 
ΝΟΥῪ ΘΧρΡΙΙοῖῦ ἀροὴ {Π6 δυθ)]οο. Τῇ τογαὶ Ῥβδὶ μλϊδῦ ἢπὰ8 βρόίδϑη οὗ ὃΐ 
0} σγοαῦ σοηδβάθποβ ; ἀπα δοϊομιομ, ρ681:468 Βθύθγαὶ ραβϑᾶσϑβ ἴῃ ἢ 18 
Ῥτονοῦθ8 5, ΒΊΟΝ βθοῖὰ ἰο 8146 ἰο 10, 18 ΒΡ ΡΟΒΘα ἴο δανα τυ ίθη {Π 6 
Ῥοοΐϊκς οὗ Εἰ οοἸοβιαβίθθ, ν᾿ ΒΙοἢ. σοηο 68 ] ἢ 8. Οἰθασ ἀθοϊαγαίϊοη οὗ 1, 
[ον {π6 ΘΧΡΓΘ588 ΡΌΓΡΟΒΘΟ οὗ ῥσονϊῃρ' δπα δηϊογοὶπρ 1.4 ΤῊΘ ἰγδηβιαοη 
οὗ ἘΠη)αμδ, δηὰ [86 τοβίοσαϊοη ἰο 116 οἵ [γθα βθνθσαὶ ρϑυβοιβ ὈΥ Πίσῃ 
ἀηἃ ΠΪ8 βιιοοθϑβοῦ δ, τη μανο ρίνθῃ ἀοιηοπβίγαϊοι οὐἨ [86 ργΟ Δ Ὀ1Π1Υ 
οὗ {86 δαῖὴθ ἀοοίσϊηθ; ὙΙΟΝ αἰδὸ [8β8184}}, ΕΖ Κι 6], Ηοβοα, Ατηοβ, δθὰ 
ΘΒΡΘΟΙΆΠ]ν [4816], νΟΡῪ δα ΘΏΓΥ ἱπουϊοαίθ, 8Π4 ΘυΘ ἢ ῬΥΘΒΌΡΡΟΒΟ ἃ8 
ἃ τηδίίοσ οὗ ποίου ἀπά ρορυΐανῦ Ρ6]16 [7 

δ Μαίῖ. χχὶϊ. 82.; Μασὶς χὶ!β. 26, 27.; [λικε χχ, 87, 38. 
τ 83,60 ῬΒΔΙΙῺΒ Χχὶ. χχχυΐ, χ χ, ᾿ΧΧῚ, ὀχ χχῖχ, ΑἸδο Βρ. Ἠοσπα οἡ Ῥδβδὶπιβ χυΐ. χυϊἹ. δηὰ 

ΧΙ͂χ, 
5. ῬΊΟΥ͂. Υ. 91---28., χὶν. 32. 
4 ἘοΪ68 1, 16, 17. δηὰ νἱϊ, 11. 18. 5. 2 ίηρβ ᾿ἰ. 1]. 
6 1 Κίηρβ χΥὶ]!. ; 2 Είηρβ ἷν. δηὰ χα! 21. 
Ἶ1μ4. χίν. 19. δηᾶ χχνὶ. 19---2].; Ηοξ, χίϊὶ, 14.; Απηοβ ἰν. 12, 18.5 Ὅλη. χίὶϊ. 1 --- 8, 

ἘΓΔΏΚΒΒ Νογγίβιδῃ ἘΓΖ6 ἘββδῪ οἡ 1Π6 1086 δΔηὰ ΝΕΟΟδΘΙΥ οὗ Πξονοϊδιίίοη, ρΡρ. 72---75 Ὅυ 
οϊδίη, Απὐτογτὦ ἀο5 1ἰνγοβ ἀς Μογϑβύ, ρῃ. 406---42] 



“4 ΤΥΟΟΡ 0} ἐς Τϑένϊῖπε 7π8ρὶγαζίοπ. 310 

Τὸ τΠ|686 σοπϑι ἀουδυϊοηβ γγ78 ΤΩΔΥ Δα [86 ἔποί, {παΐ 1η {π6 Ὀοοΐκα οὗ 
Τιοντοιιβ (χῖχ. 260. 81., χχ. 27.), δηῃα Του Θγο ποῦ (χν!!!. 10,11.) 
[Π6Γ6 8.6 γα 8 ΘηδοίηΘηβ δραϊηϑὺ αἰ Ί ΠΟ Υ8, ΘηΟΠδηΐθιβ, Δηα {Π 086 
ν 80 ῥγοΐδϑθ ἰο Κπονν ὕπ6 διΐατα ὈΥ ΘΟΠΒ] 1ηρ᾽ ΘΙ ἴΠ Θ᾽ (ἈΠ ΠΥ ΒΡΙΓΠ8, ΟΥ 
{88 5ρ1γ18 οὐ {πΠ6 ἀδραγίθάᾷ. ΑΚ] 1π686 Βιι ΡΟ Β ΠΟῚΒ Βρρμοβα ἔπ6 θα] ἰοῦ 
οὗ βρ γι 8, ἀπά {Π6 ἀοοίγίηα οὗἉ [Π6 Θχιβίθῃοα οἱ 801}8 δέίογ ἀθαίῃ ; δηᾷ 
Μοβϑβ σου] ποῦ αν ργοῃιιῖθα [ἢ6 ΘΟΠΒΌΪΠΙησ᾽ Οὗ [Πθι ΟΥ̓ ΘΧΡΥΘ58 
]ανγ8, 1 Βα μαὰ ποὺ Ὀθθὴ Δρργθμθηβῖνα {Ππαὺ {π6 ΗΠ Οὔγοινβ, δέου {μ6 6χ- 
ϑΏ} 16 οὗ {π6 ποὶρῃρουτηρ μθδύπθη πδίϊοβ, νου πᾶν δοιιβοῆ {Π6 
ἀοοίγϊπα οὗ {Π6 Ἰπημπου ΠΥ οὐ {Π6 Βοὰ], νυ ον τ᾽ 88 ἀν  υβα ΠΥ τοοοϊνοά 
διηοηρ πο π|. θυ τ, ΒΟΎΘΨΕΙ, 88 {Π688 ἰανγϑ 6ΓΘ, {ΠπῸ Ὺ ἀϊά πο 6η- 
ΕἸΤΘΙΥ τοργθβδ [Π18 θυ; ἴῸὸγ ἴμ6 Βα] πηϊδί (ον. 28.} γοργόβοθβ {Π6 
1βγϑϑ [68 ἢ μανῖηρ θαΐθηῃ ἐλο βαοτίζοο5 9 ἰδὲ ἀδαά, {παῦ 18, ΒροΥ 1 665 
οἤδγθα ἴο {86 τγδπθβ οἵ [86 ἀθαα. γ᾽ 6 Πᾶνα αἷβο, ἴῃ ὅϑιιι], ἃ βῖσμαὶ 1π- 
βίαποθ οὗ [Π18 βιιρογϑυϊ!οη. Αὐτοῦ 6 μδα εμέ ον εἶοβο ἐμαὲ παὰ ξαπιϊζαν 
βρίτις, απαὰ ἐι6 ιοϊζαγ 5, οιἱἱὲ οὗ ἐδε ἰαπά (1 ϑαπι. Χχν!. 8. 9.}), μανίην 
ἴη νδίη σοηβα] θα ΤῊΒ ΏΟΒῸ τοβρθοίϊηρ (16 ἴββιια. οἵ δ18 ΔρΡρτόδοΒ ηρ᾽ 
ὉΟΒΗ͂Ιοῦ πεῖ ἢ [ἢ6 ΡΒ] διϊπμ65, ἢ6 ψϑηῦ ὼ αὐδδὺ οὗ ἃ σσομδὴ τπαῦ Πα ε 
ἈΓΆ]ΠαΥ Βρί γί, δῃα σοαιηδη θα Ποὺ ἴο δνόΐα ὑμ6 βοὰ] οὗ {86 ργορμοῦ 
δαταμ6]. (γον. 7---12.)ὺ ΤΠῚ8 οἰγουπηβίαποο δυι θη τυ ῥτονθβ ἐμαΐ ὅδυὶ 
8ηα 1[ἢ6 1βγ 6168 Ὀ6] αν α τη [16 ᾿πατι ον 8} οἱ {Π6 βου]. 

ΙΝ. Το ΕΧΡΕΟΤΑΤΙΟΝ ΟΕ Α ΒΕΡΕΕΜΕΒ, ΜΠ]Οἢ νγὰ8 οΠου ΠΟ 
Ὀγ {π6 ραιυάγοβ, σγ88 4180 Κορῦ ἂρ ὑπᾶθσ ἴ86 Μοβαῖο αἰβρθηϑαίοη ὈΥ 
Ρτγδαϊοίοηβ, θοῦ Ὀγ 186 Ἡδῦτον Ἰοριβἰαῖοσ δηα ΟΥ̓ 6 ῥγορίιοίϑ ψῇὸ 
βυσοοοαρᾷ ἢ, ὑπ} (86 {688 οὗ {1πλ6 σᾶχαθ, θη ὑμ6 Μοββιαῇ τνὰϑ 
τηϑηϊ βίο, Βαΐ 48 {π18 ἴορὶς (ΤΥ ΒΙΟὮ 18 Ἰγοαπι θα ἤδγΓα ΟὨ]Υ ἴο βῇονν 
1π6 οοπηθοίοη θούνοθη (ἢ 6 ρα τ γομαὶ το] ρίοη ἀπα ὑπ οὗ 1πΠ6 «6ν)78) 
ἢδ8 δἰγθδαν Ὀθθὴ πούϊοθα 88 8η Δοδουηρ  ]βητηθηΐ οὐὗἨ ρῬγόρἤθοΥ ', νυ 6 ρτὺ- 
οασα ἰο ΓΟΙΊΆ,ΙΚ,--- 

Υ. Τμοῦ [6 ΜΟΒΑΙΙΤῪ ΟΕ ΤΗΒ ΨΕΜΊΒΗ ΟΟΡΕ δχἢ 18 ἃ μοῦ 
ἐδοϊϊοη δῃή θϑαΐΥ, ἴῃ ΠΟ τϑϑρθοῦ ΠΟΥ ΙοΣ ἴο 1018 το σίουβ ἀοοίγιηθ5 απὰ 
ἀυΐ!ο8. γήε να ἰο ἱῤ 106 ἀδοαίοσιιθ, 8 γϑροβιίοσυ οἵ. ἀαὶν ἰο αιὰ 
Δα τηδη, 80 ῬΌΓΘ δηα ΘΟΙΏΡΓΘΠΘηΒΙνΘ 88 (0 δ6 δοβοίυἱοὶν τ πουὺΐ 
ΡΆΓΆ116] ; ἀπά {686 ΘΟΠΙ Δ ΠΔιηΘη 8 Ἀ1Τ6 ποί {Π6 ᾿Ἰτηροΐοηῦ ΓΘοομπηπηθηα- 
{1008 ΟὗὨ τ8ῃ, ΟΥἩ 1Π6 υποογίαϊηῃ ἀράυοίοηβ οὗ ἢπτηδῃ στϑαβϑοπ, δε {Π1|Ὸ 
ἀϊοίαίαβ οὐ 186 οἄ οὗ ρυγῦγν, βοπίηρ ἔγοπι ἢ]8 τη αϊαία ἸΘρ]Β] αἴθ π, 
δῃα ρῥγοιαιρσαίθα πῖἢ ἀν [Ὁ] βοϊοπληϊγ. ΤΠδ Ββδηοῦίομβ αἷ8ϑὸ οὗ {μ 
τ τλδι πίηρ; Θηδούμηθη 8 ΟὗὨ [86 ἰανγ δγα βίον 48 τπογα γ Ροϑεθδβϑθα 1ῃ ΠΟ 
οΟἶμοῚ πδίοη. 

1. [Ιὰ {π6 ἔγχει ρίδοθ, {π6 τηοϑῦ Ἔχοϑὶ]θηῦ δηα διῃ18 16 νἱγίαθ οὗ δὰ- 
τη Ἱ]ὐγ, ἃ νἱγίπθ 0016 ργϑοίβοα, δηα βοάγοαΥ ον ον ἰδυρας ὈΥ {Π6 ρἢ1]0- 
ΒΟΡΉΘΓΒ, 8 Γθοοι θη 64 δηᾶ ἰδιριῦ ᾿π {π6 ΟΙἹα Τοβίιδημοθηί, 848 νν 61] δϑ 
ἴῃ {86 Ναν. ίοβϑβ δαγοπίβῃθα ἐδε ολιάγομ, 906 ]Ἰβγαοῖ ἕο δεισαγο ἰο8έ 
ἐμεὶν ᾿δαγέ δο ἰϊίοα πρ, ἀπά ἐδιον ξυγγχεέ ἐλ ]ογὰ ἐλεῖῦ Οαοα, απα ἀδογῖδθ 
ἐλεεῖν ισραϊ ἀπά ῥγοβροτῖίψ ἐο ἐμοῖγ οιοπ ροῖσεν ἀπά πιῖϊσὶιξ. (οαΐ, ν111. 
14, 5.) Αμα {Π6 ργορ οὶ ΜίιοαΝ ἔθος θβ ποιὰ, ὑπαὺ ἐο τοαϊὰ λιιπιδὶψ 
ιοἐλ ἐϊοῖγ (αἰ οα, γγ88 ομο οἵ {Π|0 ῥυϊποῖρα] {Βιηρ8 ΠΙΟἢ ἐλό Ζιογά τεφμγοά 
ΟΓ ἐλόηι. (Μὶο. νἱ. 8.) Υ 6 δγ δδβιιγοά Ὀγ 1βαΐϊδῃ (μαὺ Οοώ ἀιοεῖ 8 ιοτί ἢ 

1 566 ΡΡ. 290-296 δεργὰ, δι [86 Αρροπάϊχ, Νο, ΥἹ, ἱπ)ὰ, 



846 Τοοίγ πος απὰ Δίογαϊ Ττγοσορὶς ΟἹ ἐλ 18 6, 

λΐηι ἐμαὶ ἴ5 0.7 α σοομέρϊίο απ Πιιεῦϊο 8ριγὶέ, (18ὰ. ἵν. 1ὅ.) Απά 
Βοϊοιαυη ἀδοίαγοθ, ὑπῶΐ ργίάθ σορέΐι δοογ αοβέγμοέϊοτ, απ απ απ σἧΐψ 
8ρίγὶξ ὑοξογο α ξαϊ; (Παὺ δοίίον ἐξ ἰ5 ο ὧδ 077 απ ἀπιπιύΐε 8ρίγὶξ το ἐδδ 
ἰοιοῖψ, ἐδιανι ἰο αἰυέάο ἐδ 8ρμοῖϊ ιοτέδι ἐἶι6 ργομάᾶ ; ἀπὰ ἀρϑὶη --- Ευετγψ οπε 
ἐπαὲ ἴ5 »τομά ἐπ ᾿εατί 5 απ αδοηιϊπαξίοη ἐο ἐλ6 Τιογά. (Ῥτον. χνὶ]. ὅ. ὅζ6.) 
ΤῊ Κιηάγοα νἱτίαθ οὐἨ τθθίκηθββ 18 αἶβὸ ἃ ἀοοίγιπα οὗ {ῃ6 ΟΪα Τεβία- 
τηθηΐ, Τῇ Ῥβαδὶπϊϑὺ βΒΌγοϑ 8, ἰμαῦ α'οὐ τεοἱἶϊ σμῖάδ ἐδ πιοοὶ ἐπι 7μήσ- 
πιοπέ, ἀπά ἐθασὶ, ἐδόηι ἢιἷ5 τσαν. (Ῥ 88]. χχν. 9.) Αἀπά ϑοϊοπηοη ἔθβοϊιβ88 
1.8, {πα ἠδ ἐλαὲ ἴς δἰοιο ἰο ἀπο ῦ 5 δεοίξον ἐλαπ ἐδα πιϊσλέψ ; απὰ ἂθ ἐδαξ 
γεἰοίϊ, ᾿ϊς οσρίγϊ, ἰλαπ δ ἐπαὲ ἑακοίδ, α εἰν. (τον. χνὶ. 82.) [0 18 ποΐ 
ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ἰοὸ δάάιοθ {Π6 ΤΩΔΩΥ ΘΧ ΟΥΑΙ ΟΠ8 [0 ΑἸ] σθποθ, ΠΟ ὙΜ76 
τηθοῦ τ τ ἢ ἴῃὰ τη6 τὶ πρβ οὐ {π6 ΟἸἹὰ Τοβίαμηθηι. ΕΟΥΘΓΥ ομ6 ΚηοΥΒ 
{παὺ Βοαι 1] ραβϑασα ἴῃ [Π6 ὈΟΟΚ οὗἉ Ῥτονοσῦβ: ---- 6 ἐο ἐλε απί, ἰΐοα 
δἰμισσαγά, οσομοίοΥ ἤὲν τοαψϑ απα ὅθ τοῖβ6, ιολϊοἢ, λαυΐπο πὸ σωϊΐάθ, οὐεγ-- 
8667, ΟΥ γΐον, ργουϊασέδι θ᾽ πιοαΐ ἕπ ἐδι6 διηιππεῦ, ἀπά σαϊξογοί, ἢον 7οοά 
ἐπ ἐλ6 ᾿λαγοσεί, (νι. 6. ὅτ6.) 

2, ΒαΣΠου, Ἰουνάποαβ δα ἀοραυοΠΟῪ ΜΟΥ ποὺ ΟὨΪΥ͂ ΘΟΙΏΤΩΟΗΪΝ, 
Ριδοι56α δηᾷ Δ] ονγθα διηοηρ {Π6 μοαίθθη πδί]Ο8Β ;. Ὀὰῦ ΒΠ4Π16]658' 
Ῥγοϑυ τα οηβ πα [Π6 τηοϑῦ δου η8}]6 ρυτ 168 σγοσο Ἰηἰτοαπορά 
Ἰηΐο {Π6 1} ἰθῖλρ]68, δηῃᾶ τηδάθ ἃ ρᾶσγί οὗ {μοῖῦ το]! ρίοη. Βυΐ 41} πῃ- 
οἰθα πη 658, πα ὑπηδίαγαὶ ἰιιϑίβ, γ 6 βί σι γΥ Του ἄθῃ ἴῃ {π6 ἰὰν οὗ 
Μόοβοβ. [ἰ 18 βαϊὰ {μαῦ δεοαιιδο 97 ἐΐε86 αδοπιϊπαξίομϑβ, ἐδ6 7,ογα σαδὲ 
οκέ ἐλ (ἀπααπίξεος δοΐογο ἑΐοπι ; ἃπα ἰῃαΐ τολοξδυουθῦ 5λιαἰί σοπιριϊξ ἀῊΨ 
ΟΓ ἐλόβο αδοτηϊπαξίοπς δηαϊί δ οἰ ΟΝ ἤγοηι απιοηφ ἐμοὶ" μοορίο. Τλε 
εἰιιίάγοπι ὁ. 18γαοῖ, {πϑγοίοσθ, σοῦ τϑαυϊγοα ποῖ ἴὸ αοηίο ἐξθηιβοῖηες 
ἐλογοῖπ (1,6 ν. ΧχυἹ]. ἀπα χχ.), Ὀὰὺ 0 ὧδ ἤοῖψ, δοοαι89 ἐμθ 7, ογά ἐῤοὲν 
Οαοὐ τας λοῖψ. (χιῖχ. 2.) Τὴ ἰατν ογάδίηβ, ὑπαΐ ἐῤθγο δἠιομϊα δὲ πὸ 
τοῖο 76 07 ἔα ἀατπσλέογδ Ὁ Ἰδγαοῖ, ΠΟΥ ἃ βοαοηιϊέο 9} ἐλ6 5οπ5 Ὁ 16γ πεῖ. 
(δ αΐ, χχῖῖ, 117.) Απά ἴῃ ρϑπογαὶ, 411 ργοβ αὐοη 18 Του Ὁ] Δ 46ῃ : --- 
120 ποΐ ργοδίϊένξο ἐὰψ ἀαιφἠΐον, Βα 8 ὉΠ 6 Ἰανν, 0 σιηι86 ἢι6 7 ἐο ὧδ α τοΐογο, 
ἰεδὲ ἐδε ἰαπα ζαϊΐ ἐο ιολογοάοπι, απὰ ἐδ ἰαπα δεεοηιο ζμἰί ὁ τοϊσἀφαηο85. 
([μον. χῖχ. 29.) Απά {8686 ψϑσα βοῖῃδ οὗ (16 οὐὔἱπλθ8 Μ  ΙΟΝ ῥτονοϊκοά 
(ὐοά ἴο νἱβιῦ {μ6 “6ν͵]18, ἀπά ἀοβίγου {μοὶγ ΟἷΌΥ δα ἰθηρ]ο : ---- 7 εν 
Ἄοογιηιϊξοα αὐμίξονψ, απαὶ ἀαϑϑοηιϊοαά ἐἠοηιβοῖίυο8 ὃν ἰγοορς τπ ἐλὲ Πατγίοί5᾽ 
λοιι8.5. (6 Γ, ν. 7. ἃς.) ἘΕὙΘΑΠΘΗΓΥ ἀπ δαγηθδυ νυ 4068 ϑοϊοιηοηῃ 68]}} 
ἜΡΟῚ τ ΟΌΠΟ᾽ Π]6 ἢ ἰὼ ὈΘΊΥΔΓΘ οὗ {Π6 αγίβ οὗ βίσαῃρ νοηθη. δ᾽ )οΐξε, 
ΒΆΥ8 ἢ6, τοἰδ ἐδα ιοἱξ ὁ ἐΐψῳ ψοκέδ, «πα οπιῦγαςο ποὲ ἐΐδε δοβοηι ὦ 
α ϑίγαΉΉ 7. ΖΕῸΤΥ ἐδ τσαγϑ 9} πιαπ αγὸ δεΐυγο ἐδα εγο8 ο7 ἐδ 7 ιογά, ἀπά 
ἦε ροπαονείδ αἰΐ ᾿8 σοίησε. (Ῥ τον. ν. 18. δις.) 

᾿ς 8. Τῇ 88η16 Ὑ 186. Τ]ΔῊ ΘΔ ΠΟῺΒ ΤΏΘΠ ἃ8 ΘΑΓΠΘΒΙΪΥ ἀραϊηδβὶ σ]αἰΐοην 
Δ ἀγιὨΚΘΠΠ6Β8: --- 2δὲ ποΐ, δᾶγβ Β6, αμιοπσεί τοἱπο- ϊδῥο)8, αἸποπσεὲ 
γἱοίοιιβ φαΐεγς5 Οὗ γίεοῆ. ΖῸ; ἐδ6 σίμίέίοπ απά ἐμε ἀγμπλαγα 8ια]ΐ σοηϊα 
ο ρμουογέψ. (Χχῖι. 20, 21.) Απά βαῖ8}} ὑΡσοπουποθβ ἃ ιτοοθ μηΗΐο ἔδιθηι 
ἐδπαὲ γῖδο τ εατίψ τπ ἐδ πιογπῖπ, ἐλαΐ ἐδεν πιαν Κοϊίοιο δίγοηφ αγίπα, 
ἐπαὲ οομέζημ6 μπέϊ πέσἠϊ, εἰ] ιοΐπο ἐηίαπιο ἐλδηι. (188. ν. 11.) Αμπάὰ 1 

ΣΎ πογάβ ἴῃ {Π|6 οὐ μῖπαὶ βρη Υ̓ Ρογβοη 8 σοπεοογαίοα ἴὸ {π686 Ἰον ἃ ριγροόξοα, Μ}Ὸ 
Ῥγοκηια οα ἘΠΟΙΆΒΟΪνΟ8. ἴῃ ΤΠΟΙΓ το ρ]68, πᾶ πτοβο Πἰγο τγαβ ἀοαϊοσαϊοα το τΠ κογνῖοο οὗ 
τοῖν ΠΥ σοᾶβ, Απὰ δοοογαηρ]Υ ἰς (Ὁ]]ον5 ἴῃ [ῃ6 ποχὺ νοῦεο, Τλοι δλαῖξ ποὶ ὑγίη δ Ὁ 
γε οὔ α τλοτε, οὗ {16 ῥγίοο 977 α ἄορ (ἃ δϊ ἈΡΡοΙ]αἰίου ῸΣ τΠ686 οἰ δχηίτ6 5), ἐπίο πὲ ἰοιιδε ὦ 
τε 1οτά ἰδν οὐ [Ὃν ἀπν υοῖῦ; 70, οὐδα ὑοίᾳ (᾿686 αγὰ απ ἀδοπιϊμαίίον μπίο (δα Ζοτὰ ἐἶν 

Φ 



Α ΤτοΟ οΥ ἐἰ5 1)ἰοΐιο Πιδριγαξίυπ. 31; 

'ἴ8 οῃμδούρα ὈΥ {Ππ ἰανν, {πα 1 ἃ δοὴ 6 δοοιιβθα ὈῪ 18 ραγοη δ ἃ8 δέμὋ- 
ον, απα τοδοίϊοιβ, α οἰιίίυπ, απ ἃ ἀγιιπλαγά, ὧδ δἠαϊϊ δε βἰοποα ἰο 
ἀφαίλ. (Ὁ εαί. χχι. 20, 21.) ΑἹ] οογθίοιιϑ ἀδβῖγθβθ ἀγθ αἶ8ὸ ᾿γόμ!υϊ 6, 
ΤΠ ἰθηίῃ οομηπηαπάιησηῦ ἔογθΔ 46 {Π6 ἰβγαθ} 68 ἴο οουϑέ απῳ 9 ἐλεῖν 
πεϊσλδοιιγ8᾽ ποοάβ. (Εἰχοά. χχ. 17.) ΤΉΘΥ γογα δαπηοηιβῃθα ποῦ ἴο θ6 
φτερά 90 σαὶπ (Ῥτον. χν. 27.}» ΟΥ̓ ἑαδοιτ ἐο ὃς τίοἠ (χχὶ.. 4.};: δὰ 
86 ἰδυρῇῦ ἴο δϑὶς οἵ (ἀοὰ, {παὺ δ τουμὰ σίυο ἐδεηὶ ποιοῦ ρουογίψ ΟΡ 
γίολες, ὑιιὲ γερά ἐλεπὶ τοἱζὰ ξοοά σοπυορϊοπί ΚΡ ἐδεπι. (χχχ. 8.) Οὐ 
ἀυΐν ἴο ΟὟΥ παῖσῃ θου 18 αἰ8ὸ οἰ θαυ δηὰ {ΠΥ δαὶ ἔστ 1 ἐπ6 ᾿ανν 
ἀηα {η6 ῥγορῃοῖβ. 7λοι δἠμαϊέ ἴον ἐΐν πεϊσιδοι α8 ἐλυδε (1μδν. 
χΧῖχ. 18., 88. ἃ Ῥγϑοθρίὶ οὗ {πΠ6 ἰανν, (μαῦ ἴῃ ομα ποσὰ σοι ργα μη 8 
ΟΥΟΙῪ ἀυΐίγ ἩΙΟἢ 6 Οὐ 6 ΟὯΘ6 ἴο Δ οί Γ, 

4, ΑΙ] {86 γτοϊδιϊνθ ἀυῖ168 οὗ 18 ἀγ ὑμογοίη πποβῦ ῥ] ΔΙ Η]Υ ἰδυρ, 
Ὗγ τοϑδᾶ 1: τῃ6 θοοῖς οὗ (ἀβμῃθβίβ, {μαὺ τοοπιαπ τσα8 ἑαΐεη ομέ 07 πιαπ ; 
Δα ἐλόγοξογο δλαϊϊ α πιαπ ἰραυο ἠὲΒ ἔυΐλον, ἀπά ἠϊδ πιοίμον, απαᾶ 8Παϊΐ 
οἴεσυο ππίο ἢιὲ8 τοῦδε ; απαὰ ἰδεν δὴλαῖϊ δὲ οπὸ ἤεδῖ. ((ἀοῃ. 1.. 28, 24.) 
Δαυ θυ τγὰϑ ἰογ ἄθη ὈΥ {π6 βανθηίῃ σομημηδπαπηοηύ (Χοά. χα. 14.); 
86] ννὰ3 ὈῪ {Π6 Μίοβαῖοαὶ ἴανν Ρα ΙΒμα 016 τυ τἢ ἀθαῖῃ. (μον. χχ, 10.) 
ΤῊΣ ΒΠ}Δ οομαιπδπαιηθηῦ γοαϊῖγοα θὰ ἴο λοποῖγ ἐδεῖν ξαίδογ, πα ἐδιοῖν 
πιοίλεν, ἐπαΐ ἐμεῖν ἀανγϑ8 πιαν δὲ ἰοπο προπ ἐδ ἰαπά τολίολ ἰλὸ 7οτὰ ἐλιεῖν 
Οαοά φαυε ἐΐόηι. (Εἰχοά. χχ. 12.) Αμά, ἐῇ α πιαπ παὰ α εἐμδῥογη ἀπά 
γοδοϊϊοιιδ δοπ, το τοομία ποΐ οὗεν ἐδ υοἷσο ὁ ιὲβ ξαέλε),, οΥ πιοίλοτ, απὰ 
τοήδπ ἐμέν μαά οπαδίεποά ᾿ΐπι, τοομία ποέ ἀδαγάεη μπίο ἐλεπι, ἐλον πιὶσίὲ 
ὀγίπφ ἀΐπι ἀπίο ἐδδ οἰάοεγα 9 ἐδι6 εἱέψ ; απα αἰἑ ἐδι6 γπόπ 9 ἠϊβ εἱέψ δἠαϊ 
δίοπε λἶπι το δίοπες ἐδαΐ ἦδ αἷδ; 80, Βαγ8 Μοβββ, δλαϊέ ἐμοι ρμξ αἰσαν 
ευἱΐ ὕονι ἀπιοπῦ ψοῖι, ἀπά αἰΐ ]δγαεί δλαϊί λεαν ἀπά ἤξαν. (Ὥραϊ. χχὶ. 18. 
ζ..) Αμπα {π6 βϑῃγ6 ἰδ ῬΡΥΟΠΟΌΠΟΘΒ 8. ΟΌΓΒ6. ΟἹ 8] ἀἸβοδοάϊοηι οἢ}]}- 
ἄγρηῃ, --- (μγϑοά δὲ ἠδ ἐμαΐ δοἰίοείῃ ἰἰσἠΐξ ὃν ἢιῖ58 ξαιποῦ οὐ ἀΐβ πιοίλιογ. 
(χχυῖ!. 16.)ὴ ΤῊΘ Ιβγαθ] ο8 τοῖο ἔυθι θη τὸ π86 οὶ βογνϑηίδ 1}: 
Τῆοι δμαϊέἑ ποὶ γε οὐὸνρ ἀϊΐπι τοίέϊι τίσομγ, βαὰτἢ ἐῃ 6 Ἰανῦῖ; διέ 4λαϊ 
ἥεαν ἐὰν αοά. (ἴον. χχυ. 43.) Ασαίῃ, ---- Ζ,ιοις δηαϊέ ποὲ ομργδθα αἡ 
ἀϊγοα δογυαπέ, ἐλαξ ἐδ ΡΟΟΥ ἀπά πεαίψ, τιοπείδιον ἧό δε ᾧὗ ἐδ δγοέλγεπ, ον οὗ 
ἐὴδψ δίγαηφοῦδ, ἰπαΐξ ατὸ ἐπ ἐὰψ ἰαπεί ευἱξμὲπ ἐᾶν σαΐε56. Αἱ λὲβ ἀαν ἐλοῖ 
ὁἠμαϊέ σίυο ἀΐπι ἢϊβ λέγε, ποίξον ἠαἰΐ ἐδ 5ὲπ σὸ ἀυϊοπ προ ἐξ; 707 ἐδ 9 
»οοῦ, απὰ 5εἰξοίἠ ἠΐβ ἀεατέ τροπ τέ; ἰοδέ ἠδ ογψ ἀφαϊηδὲ ἐΐθθ ππίο ἐδ 
Ποτά, ἀπά ἱξ δε οἰπ μπίο ἐῆεο. (Του. χχὶῖν. 14,18.) Απὰ ἰο {68 βαὴθ 
ΡΌΓΡΟΒΘ Βρθϑκβ θοῦ: 7.1 αἰά ἀεερίδο ἐδι6 σατι8ο 97 πιψ Ἰπαπι-βϑογυαηΐ, ΟΥ̓́ 
9 πιν πιαϊά-ξογυαπέ, τολέη ἐδ σοπέοπ θα τοϊέξι πιὸ, τολϊαΐ ἑζοπ δλαϊὶ 1 ἀο 
τοῆδη Οοὐ γἱβοίμ ρ «πη τιολϑη ἦὧθ υἱδιοέλ, τιολαΐ 8λαϊϊ 1 ἀρ ϑισον ἢΐπι ἢ 
Πιά ποὲ ὧδ ἐλαὲ για πιὸ ἐπ ἐδ τισοπιῦ πιαΐλο ἀΐα  Απὰ αϊά ποὲ οπὸ 
᾿αδλίοη τι8 ἔπ ἐδα τουπιὸ ῶ (δ οὉ Χχχι. 18. ζο.) “ 

ὅ. Ἰῦνουυ ἀυν οὗ }υϑύϊοθ ττᾶβϑ ἱπα ρα βίσιο γ σοαυϊγοα γ {π6 ἰανν οὗ 
Μόοβοβ. Μιυγάον νγἃ8 (οὐ δι ἄθηῃ ὈΥ Π6 βιχίῃ σοπιμαηαιηθηῦ, Δα] ἰΟΥῪ 
Ὀγ {16 βανϑηίῃ, δπὰ {πο ὈγῪ {π6 οἰσμι. γῆοεδο δἠοιἰοἐΐ, πιαπ᾿ 5 δίοοά, 
ὑν πιαπ εἰαϊϊ ᾿ϊ45 διοοά δὲ δἰιοά ((ὰθῃ. ΙΧ, 6.), ψγαᾶ8 (86 ἤγϑί οοιημπηδηά- 
τηρηῦ ρσίνοη ἰο Νοδὴ αἷαογ ἴπ6 ἤοοά, Απα (6 βᾶπ)6 βοαπίβῃδσθ νγᾶϑ 
ἀρῃοιυηορα ἀσδιηβῦ τυ γοΥ ὈΥ {Π6 Μίοβδιοαὶ ἰαν. Α1] Κη 8 οὔ νἱοϊθηοθ, 
ΟΡΡΣδβϑίομ, Οὐ ἔγδυα, το γ0 αἰβὸ ἰογθιάάθη. (ὔχοά. χχὶ. 12.; Νυμπ. 
Χχχνυ.; Βϑυΐ. χῖχ) 7Πμαὲ ιοἠιϊοϊ ἐς αἰξοφοίλογ 7ιι8ὲ δἠαϊέ ἐδοι υϊίοιο, 
ἐμαὲ ἐδοι πιαψοδὲ ἰΐνθ, ΒΆΥ8. πο ἰὰν. (Βοαί. χνὶ, 20.) 77 βλαϊὶ ποὲ 
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Ο»}ῦ655 9π6 ἀποίδον ; δμὶ ἐΐοι 5ἰιαῖί ἔξαν ἐδ 17,ογὰ ἐΐψ Οοὐ. (μον. χχν.. 
17.) 1 λοι ελαϊὲ ποέ ἀορ'αμά ἐδ ποίσχλδοιι, ποίέλον τοῦ ἀΐηι. (χῖχ. 18.) 
γε ἐμαὶ! ποΐ εἰθαϊ, ποίζλον ἀφαὶ ζαϊβοῖψ, πολιοῦ ἰΐοὸ οπο ἐο ἀποέλΐογ. (ΧΙΧ. 
11.) γε 8εμαϊ ἀο πο πηγὶσἠιἐοοιιϑηι685 ἐπ 7μάσηιθηΐ, τῆ Ἠιοίο-ψατά, τη 
ἐεοοϊσἠΐί, ΟΥ ἦπ πιεαδιιγ6. «δὲ δαϊαποεξ, 7ιιδὲ ιοοϊσἠξδ, α 7ι8ὲ ορλαΐι, απά α 
)μεδέ πα λα γε λαυε. 17 απὶ ἐδε 7ιογὰ ψοῖν Οοά. (χιῖχ. 88. ὅς.) 

᾿ ΤΠ}6 βδιηδ δοῃμιηβηάιηθηΐ 18 ταρθαίθα ἴῃ {86 ὈοοΚ οὗ [δας ΟΠ Ων ; 
86 10 16 Δἀἀ64, {μαὺ αἱ ἐλαὲ ἀο 5μοΐ, ἐἠῤέπιφϑο, ἀπά αἰΐ ἐμαξ ἀο ὠρητγὶσλίε- 
οτιϑῖψ, αγὸ απ αδοπιϊπαξίοπ μπίο ἐλθ 7,ογά. (Ὠδαί, χχν. 18. 6.) Απὰ 
Ἐπογθίοσθ ΟἿΣ ϑανιοαγ, θη ἢ ΒΆΥΒ [0 [18 ἀ]5.1068, --- Ῥααΐδουοῦ γὲ 
τοοιά ἐδαΐ πιόη ὁἠομία ἀο ἐο ψοῖι, (ὁ ψὲ ευθῆ 80 ἴο ἐἤιθηι, ---- Δ 48, --- 
7ῶν τλὶς ἐδ ἐδιο ἰαιο απα ἐμ ργορλιοίς. (Μαῖί. νι. 12.) 

6. ΤΊ ἰανν οὐ Μοβϑβ σχᾶβ, τρόογθουθῦ, ομαγασίο θα ὈῪ ΘΠ θυ θη 6 
δηἀ σοοάπαβ8, Ψν ΒΙοἢ ἰοπάθά ἰο ἀδνθίορθ [86 βαπια υἱγίθβ ἃμλοησ {Π6 
Ἡδρτγοννβ. [0 ᾿Ἱπαϊρηδηῦν ρῬγοδι θα δυιμηδη βδουι ἤσοϑ, νυ ΒΙΟἢ αὖ {Ππῶ 
Τ1Π16 ὙὙ6ΙῚ6 80 ΘΠΘΓΑΙΙΥ ργονα]θηΐ ; 1Ὁ βοίαποα {Π6 ΠΟΥΓΟΓΒ οὗὁ Ψγ}8Γ, 80 
ἐσ ] ἴὰ {ο86 Ὀαγθάγοιβ ἀρ68; 1 ἀοίοπαρα {Π6 οαιδα οὗἁ 6 ροοῦ, 
οὗ {πο δοσιιββα, οὐἩ {μ6 ξαΊΠ 6 γ1655, δα οὐ βίανθ, [ἡ 811 {πεβα σϑϑρϑοΐβ, 
{ῃ6 Ηφῦτονν ἸοοἸβαίου τπγαὰ8 ΟὈΠσοα ἴο τραῖο ΒοπΊΘ ΘΟ ΒΒ 8 ἴο 18 
σου ηίγυτηθη; θυΐ θη 6 ΘΟΙΡΑΓΟ 18 ᾿μϑυϊ αὐϊοηβ τ] (Π6 ἀξασθβ 
ψΊοἢ 16 ΟΘΠΘΙΆΪΙΥ Ῥγοναι θα, χα οαπποῦ πιϊδίακα (6 ἰθμάθ ΠΟΥ δηὰ 
εἴποι οὗ {π6 Μοβαϊο ἰαννϑβι Υγὸ 866, πού ΟὨΪΥ 811] 1π]υβῦοα Ὀαΐ 8}} 
Ἰιαύτοα ἐγ θιἀἄαπ, απὰ υμϑη1Υ ἰονγαγ 8 {Π6 ΡΟΟΥ͂ πηοβύ ροϑι το] Υ 6 ἢ- 
7οἰπθά, Ζ7Άοιι ελαϊέ ποΐ λαίο ἐὰψ ὁγοίλον ἴῃ ἐλίπο λεαγέ; λοι 5]ιαϊξ ποὲ 
αὐυόηφο, ΠΟΥ ὅδαν απ σγμάσο αφαϊπϑί ἐδ οἰϊαάγοη 9} ἐὰν ρεορίε ; διιὲ ἐδιοιε 
δλαϊξ ἰουο ἐὴψ πείσλδυμν α8 ἐμψεοζξ, (ἴων. χῖχ. 17, 18.) 10 ἐδιον βαιο 
ἐλεὶγ δγοίδιογ᾽β οχ ΟΥ̓ 860} σο αϑίγαψ, ἐδλεψ τ06γ6 ἐο ὄγίπφ ἐΐθπι ἀψαϊπ ἕο 
λἀϊΐηι. 10, ἐλιον βαῖο ἠϊΐδ α88 ΟΥ ᾿ΐβ οχ ψαϊϊ ἀοιοη ὃν ἔδο τισαν, ἐδϑψ τοότὸ ἐο 
λοῖρ ἀΐὐπι ἐη ἢ ἐΐλόπι ἢ ἀασαΐπ. (Ἰουῖ, χχιϊ, 1-- 4.) 70 ἐλεεῖν ὅγοίμοῦ 
ιοα8 ἰρσαχο }ο0ῦ, ἀπά ξμϊζοα ἐπ ἄδφοαγ, ἐδιον τοόῦο σοπιπιαπαφα (0 γοϊϊευς 
ἤϊηι, γεα, ἐπομσὴ ἠδ ὃο α δέγαησοῦ, ΟΥ̓ 50). ΉΘΥ, ἀτιὰ ὕο ἰαἶζα πὸ μϑινῃ Γ᾽ 
ἐπι, ΟΥ ἵπεγοαβο. (ἴμθν. χχν. 85, 36.}ὺ 70 ἐδον αὐ αἰϊ ἐουὰ ἐλιοὲν πεῖσῆ- 
δοιιγ5 γταϊπιοπέ ἰο ρίοαγο, ἐδιον ἀογὸ ἐο αοἰϊυοῦ τὲ ἐο ἀΐηι ὧψ ἐπαΐ ἐΐλο 5μπ 
σοείᾳ ἀοισα. (Εἰχοά, χχ. 26.) Τὸ {δμ6 βδῃ16 ρᾷγροβα ψὸ τραᾶ (Π θα, 
Χν.), 1 ἐλιογὸ ὅθ απιοηρ ψοῖι ἃ 007} πιαῆπ Ὁ οπὲ 9} ἐΐψ ὕγοίθιγοπ, ἑΐος 
δλαίέ ποὲ μαγάάεη ἐὰν ἀεαγέ, ποῦ δἠμέ ἐπῖπο λαπά ἔγοηι ἐὰψ Ῥοοῦ ὀγοίδιοτ ; 
διέ ἐλοιι 8δπαϊξ ορθῃ ἐξῖπο λαηά το μηΐο ἀϊΐπι, ατιὰ δἠηαίξ δειγεῖν ἰοπά ἠξηι 
δ βὲιοῖενξ ξο5 ἢΐ8 ποραά, (Ἰ)ευΐ, χν. 7, 8.) ὍΠΟΥ σγογο τοαιγοα, τοὴδη 
ἐλον γτεαρεα ἐδ6 ἠαγυοϑέ ὁ} ἐποὶγ ἑαπά,, ποὲ ἐο πιαΐθ οἶφαῃ τἱάἀάαποο ὁ ἔξιε 
ΠΟΥ̓ΉΟΥ ΚΓ ἐμοῖν "ποῖά, πο ἐο σαΐξδοῦ ατν σίοαπίπφ ὁ ἐἰιοὶγ ἠαγυδϑέ ; ὑκιέ 
ἐο ἰδραῦο ἐμοπι ππέο ἐΐθ ροόοῦ, απὰ ἐο ἐΐδ δέγαπφον. (1μϑν. χχὶ!. 22.) ΤΟ 
᾿|Κα ΤΠ6Ὺ γοῦΘ ἰὸ ἄο ἴῃ {Π 61 οἰϊνθ- γαγαὰ δηᾶ νἱηθ-γαγ : ἐλοψ τσοτὸ ποὲ 
ἔο ψο οὐδ)" ἐξοηι αχαΐῃ, διιξ ἰοαυο ἐξ σίοαμίηῳ 5 Κ07 ἐδ  δίγαησον, ἐλ αέξμεῦ-- 
ἴο55, απα ἐδθ ιτοϊάοιο, γεπιθηιδογίηψ ἐπαξ ἐδ ἐδοπιδοῖυθ5 ἰσοῦο δοπάπιθη ἔπ 
ἐδ ἰαπά 9.0|6Ή. Εσυνέ. (Ἰ)οαι. χχῖν. 20. ὅς.) ΝΟΣ σψγοῦο {Π686 ΚΙπα ΟΠ 568 
ἴο Ὀ6 ρογίογιηθά οὐἱγ ἰο {πεῖν Ὀγοίγθη οὐ ἔπθπβ. 77. ἐλον πιοῖ ἐλεῖν 
ΦΉΘΉΙν8 ΟΣ ΟΥ̓́α858 φοΐηῷ αδέγαψ, [ΠΟΥ 616 τϑαιϊγοὶ [ὁ ὀγέπφ ἐξ δαςκ 
ἐο ἀΐὔπ ἀαφσφαῖπ. 10 ἐδον δαὶ ἐδ α88 9} ἀΐπι ἐμαὶ λαΐοά ἑΐθπι ἰψίπῷ 
μπάον ἢ δμιγάθη, {δον Ἰ06γ6 δμγοῖψ ἐο λοῖ» εοἰδἶι ᾿ιΐηι. (Ἰχοα, χΧΙ, 4, δ.) 
Τὸ 1|ὸ Βᾶπ|6 ῬΌΓΡΟΒΘ Βρθᾶ 8 ϑο]οπιοη : --- 1 ἐλίπο ὁπόπὴν ὃθ ἤμιστῳ, 
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σίυο ἀΐπι ὁγοαά ἰο οαὲ; απαά ἐῇ ἐδ δὲ ἐλιγδίῳ, σίυο ἠΐηι τοαίον' ἐο ἀγίηπᾷ. 
(Ργον. χχυ. 21.) Ναὺῦ, ἴΠ6ὺ Ψ6͵Ὸ ἴο δχίθηα {86 }} ΠὩΘΥΟΥ ουθῃ ἴο [86 
Ὀγιία Ὀοαβίβ: Ζ7:λοῖ 6λαϊξ ποί πιιζζίο ἐδ οἱ, τολόῃ ἢ ἰγοααεί, ομέ ἐδ 
εογη. (Βοαῦ, χχν. 4.) βεη α διιϊοοῖ, οΥ α Ξἦέθ}, οΥ α φοαΐ ἴς ὑγοισλέ 
ονέλ, ἐμόη ἐΐ ελαϊϊ ὃθ βευθοη ἀαν8 πάθον ἐΐο ἄαπι. 7]  οίλογ ἐξ δδ οοισ, οὗ 
εἴσθ, ψ6 βλαϊΐ ποὲ ἀτ} τξ ἀπά ἢδὴ ψοιισισ δοίλι ἵπ ὁπ ἄαψ. (μον. χχὶ!. 27, 
28.) 75. δὲγα᾽ 8 ποδὶ σλαποο ἕο ὧδ δείογο ἐΐθθ, ἑΐοιι 8ἰιαϊέ ποὲ ἑαΐο ἐΐέ 
ἄαπι ιοΐέϊι ἔλα γοιπφ. (Ποαῦ, χχι!. 6.)ὺ ΖΤλοι δλαίξ πο φοοίδε α Κἀϊὰ ἐπ 
λιὲβ πιοέδιογ᾽5 πιϊϊᾷ. (Εἰχοα, χχλι, 19.) 

Τὴ βῃοσγί, 1Ὁ βθϑῖηβ ὑπαὺ Μοβββ γγαὰ8 ἄββιγοιιϑ οὗ βοΐιδῃϊηρ' δπᾶ οἷν!]- 
Ἰϑῖηρ (86 ΗΘΌτονβ, σγδ Ά ΠΥ, ὈΥ ΤΩΘΤΟΥ πα θοπμοῆσθησο, Α ἔδυ ο"- 
Βαυνδ0}}8 ΟΝ {Π6 ἰανΥ8 Τοβρθοίϊηρ' Βίγα ΠΡΟ ΥΒ Μ1}} οοπῆτστα δπα 2]]υβίταίθ 
{818 ΤΟΙΔΑΓΙΚ, 

Τι 18 νγ68}} Κποόσσῃ ἴο 41} ψγῈῸ γα δοηνογβδηῦὺ Μ 10} δηἰαυϊγ, ἐπα 
ΒΕΓΔΏΡΘΙΒ, ὙΠῸ Μ6ΓΘ ἀδηοϊηϊηδίοα ὈΔΓ θυ ΔΒ, 6,6 ἰγοαίθα 88 ΘὨΘΠ.168, 
Δηα οὗνοη ρὰῦ οαὐ οὗ {6 Ῥγοίθοίίοῃ οὔ {86 ἰατϑβ.ι ΤᾺ6 Οοβροὶ μαά 
πού γοὺ ἰδυρὶι τὺ 81} τθὴ σγαγα Ὀτγοίῃγθη, δπα πα Πογοίϊοβ δμα 
ΘΏΘΠΊ168 ΓΘ ΑἸΙΚ6 ΟὟΓ παοὶρῃθουτθ. Εἰ αγίμον, {Π6 Μοβαῖο Ἰθοβαἰοη 
το ο4 ἰο ἱπβυϊαίθ {Π6 «6νὺ8 διηοηρ' οἴ  παίϊομβ, δηα ἰο ἀδίδος ἐπ 6 πὶ 
ἔγοπι {ποὶσ ποῖ σ ΟυΓΒ Ἰὼ ογάθν ἴο ργοίθοῦ ὑῆθπὶ ἴγοτα {Π 61} ΘχϑρΙ6. 
Οπα σψουϊὰ οχροοί, ἱπογοίογθ, ὑΠαὺ Μοβ68 νου ]ά ἰγϑαί βίγδηρ .Β ἴῃ {Π6 
586 ΙΏΒΠΠΘΙ 88 ΤΠΘΥ Ὑ616 δὖ ὑμαῦ {ἰπλ6 ὉΠΊν ΥΒΆ ΠΥ ἰγοαίθα, ἀπα ροτ- 
μαρθ δούϑὴ ΜΠῈ σγθαίον βονογιίυ: Ὀαὺ 1Ὁ νγα8 δ18 δβρϑοΐδὶ οδ)θοΐ ἰο 
ΓΟΠΘΥ ἢ ΡΘΟΡΪΘ ΘΟπιραβϑίοηδίθ δπαὰ σΘΏΘΤΟΙΙΒ, αὖ (Π6 βαρ {{πη6 ἢ6 
δῃἀβαυουγθα ἴο ΤΘΙΊΟΥΘ Βίσδηρογ8 ο ἃ αἰδίαποε ἔτοπη Ῥαἰθϑδίηθ, ὈῪ 
ΘΥΘΓΥ͂ ΤΏ6818 σοῃδιβίθηξ ἢ Πυπηδηϊγ. ΤΠα [Ὁ] γα 18 δηδοί- 
πηθηΐβ γοβροοίπρ' [Π6Πὶ: --- ΖΡ α δἰγαπ 96} βο)ομγη τοϊέδ ἐΐόο ἐπ χοῦν ἰαπά, 
ψο 8λαϊΐ πο υοΖΣ ᾿ϊΐπι: δαέ ἐδε ξέγαπσον, ἐλαξ αισεϊϊοίδ, ἐπ γον ἰαπά, ἐμαϊϊ 
δ μπίο ψοῖι αἋϑ 016 δογῊ απιοησϑί ψοῖι, απά ἐΐοι ἐλαϊξ ἰουθ ἀϊΐηι α8 ἐλγδοῖ; 
ν γε ιρογὸ ϑίγαπφογα ἴῃ ἰδό ἰαπά ὁ») Ἐσψγρί. 1] απὶ ἐδ 7 ογά ψοιν Οοά, 
(1μεν. χῖχ. 33, 34.) Απά δραΐη, (ὐοά ἐουοίδ ἐι6 ξένα 67 ἐπ σίυΐπρ Ἀἀΐηι 
ροά απά ταϊπιοπί. 7,οῦυε γὸ ἐλογεοτο ἐὐ6 εἰγαπισεῦ, [00 ψ6 106 76 δίγ ΑΉΦΟΥ 5 
ἕη ἐλ ἰαπά 9 Ἐσνρέ. ΑΡργββθηβῖνϑ ]θϑὺ βίγδηρϑγβ Βῃου]α 6 δχσροβϑὰ 
ἴο 16σ8] ἱπ)] υδέϊοα (Δ ΟΟΟΌγΓομοΘ ΜΠΙοἢ 18 ἔγθαιθηῦ ἴῃ {86 ΠΆΠΠΟΥ οὗ 
Ἰοσ᾿βἰαἰϊομ), Μοβθβ ϑηδοίθα ἰμαὺ Πα Ὺ βΒῃμουϊα [6 βιιθ)θοῦ ἰο {Π6 βαπιδ 
ἰαννβ δηἃ ρθη! [168 48 (Π6 Ἡ οΌγονβ ὑΠποιηβοῖνοβ οσο. (μον, χχῖν. 1ὅ--- 
22,; Νυμῦ. χν. 1ὅ, 16.) Απά, Ηπα}]γ, [Π6 Ορργθβϑβϑίοῃ οὗ βίγδῃρϑβ γγ88 
οη6 οὗ {π6 ὑγγοῖνγα οὐὔϊπηθθ ὙΠΊΟΝ νυ ΓΘ ΒΟ] ΗΪΥ ουγβοα οη Μουπὺ ΕΠρΑὶ. 
(θευι. χχν! 19.)} 

ΘΌΘΝ 18 ἃ. ΘΟΏΟΙΒ6 ΥἹΘῪ οΟὗὨ {Π6 ΡΟΣ Υ͂ ἀπα οχίθηΐ οὐἉ (Π6 τηου] ἴανν, 
ἀοἰνοσοα Ὁ Μοβοθ. Ηον δαμλιγΆΌ]Υ ἀγα δυο ἰδηρσαασα δηα βιοἢ 
ΒΘΠ ΘΗ 8 88 [Π686 Βυϊτοα 0 {Π6 Βδογθα οὔρῖπαὶ στ ῇθηοθ {Π6γ ἤον ] 
ΗΟΥ͂ βίγοηρν ἀο {Π6Υ αἰίοϑὺ (ῃ6 Ὠινίπθ θθμθυόίθηοα πιο αϊοίαίες 
[μ6 618}. ἰανγ, τ ΒΙΟὮ δοπο δου] δηΐοσοθ βιοῃ ργθοθρίβ ΕΥ δἀδαυδκία. 

᾿ ΤΏΪ8 ψαϑ [οὐ ἀάθη, οὶ ΟἸ]Υ͂ 88 ἰδ τγἯδδ δὴ ἰἀοϊαίσουβ συβίοστῃ ρῥγδοιβθὰ διηοηρ [Π0 
μοί, θπὶ 88 ἰξὲ οαγτοὰ στὰ ἰξ ἴΠ6 Δρροάγαποο οὔ θαγθαυγ. Ὑιάο ῬῺὨ1]. Φυὰ, περι 
Φιλανθρωπιας. Φοξορἢ. οσοηΐγα Αρίοη, 1. 11. 8 22, 6. Ὧν. Βαπάο)ρ!}θ ΨίοΥ οὐὗἩ οὔν ΒΙ]οββοά 
ϑανίουγ β Μίηϊδίσυ, ὅς. ὑῃ. 382---290. Οεἰϊότγίοσ, ἀο 1 τίη Δυϊποιιίαιθ οὐ ΠΤ νῖπο ἀ6 
Ἰ᾽Αποείθῃ Τοδίδιηθηΐῖ, ΡΡ. 221---233. ἢπ οίβίη, Δυίογίι ἀ68 Πἦντοθ ἀθ Μογβ6, ΡΡ. 868 --- 
886. 
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ΒΔΠΟΓΟΏ8, Δα ἸΏ ρΡΓΘ 58 80. βοη το ηΐβ ρο ὑπ 6 Πυτηδῃ Ὠθαγὶ ἢ 
ῬΓΔΟΙΟαΙ οοηνιοίοα ἢ [{{86 Ἰηϊοτιαιχίασο οὗ δυο βοη ποη 8 ἀμ ργα- 
οαρίβ ὙΠῚῈ [86 οἷν}] οοάδ6, δηα (π6 ἀπίοῃ οὗ ρο] 108] τοσυ]αίοηβ ἢ 
ΤΑΟΥΆΪ ᾿ηϑ ΓΟ []008 δηα τοϊϊσίουβ οὔβουνποθβ, 18 ὉΠΡΑΓΆ]]ο] δα Ἰῃ ΔΗ͂ 
οἶον Θομ ὙΥ, πα ὈΥ ΔῺΥ Οὐδ Υ Ἰαυγσῖνον,---- ἀο068 ποὺ {18 Οἰγουτηβίδηοθ 
ΔῆΟΣα ἃ βίγοηρ ὈῬγοϑυϊηρίιν ουϊάθμοο οὗὨ {π6 αἰνίηθ οὐἱρῖπαὶ οἵ {86 
Μοβαῖϊο οοάβῦ 

ΥΙ. Τα Μοβδαὶῖς ἀϊβροηϑαίλοη, ἴῃ 108 σ,ΘΏΘΓΆΙ ΡΓΟΥΙΒΙΟΏΒ, ΘΟΙΏΡΓΟ- 
Πποπαρα ἃ οοπρ οί ἔογμι οἵ ρονογπιηθμηί, Ὀο(ἢ οἷν] δηα γο σίου; ἀπά 
ἱῃ Ὀοΐδι {Π686 τοβρθοίβ 1Ὁὺ τταβ ριγοὶΥ ἃ ΤΠΘοούαου. [{8 οἷν} δηδοίμμθῃ 8 
Ὑ6ΓΘ Δααρίοα ἴο ΡΘΟΌΪΙΑΥ 68.868 Δηα ΟἸΓΟυΙηβίδῃοσϑ: δα {ΠΥ Θη]ο 66, 
8ἃ8 "76 αν βαοῃ, {πΠ6 ἀμξ168 οὗὨ βοοῖα] 16 τὰ 41} 105 βανϑσαὶ χοἰ 0}8 : 
δηα {Π6Ὺ ΔΡροϊηίοα οἱν}] ΓΌΪ]ΟΓΘ ἴο ΟΔΥΤῪ {686 ἰατγβ πο οἴθο, Τρ 
ΤΟ ΠσΊοιιΒ οηδοίμλοηίβ οὗ {πὸ Μοβξαῖο αἰβρθηβδίίοη οοηίδι θα οογίδϊη ἀοο- 
ΓΥΙΠ68, ὈΓΟΠΊΪ568, {Πγοαι θη ρ8, Δη4 Ργθα!οίοη8, σγ]οἢ γα {86 δαϊο- 
γι ναῦν τα] οὗἩ (1 ἴο {π6 «6008; [Π686 δηβοϊηθηβ 4180 ργθβοσ θα ἃ 
στοῦ τὰ] 46 οὗἁὨ οογοηοηΐαὶ ἀπα 7616 14] ᾿πδυ α Ἰ]0 8, ν]οἢ, ἢονν- 
ΘΥΟΣ ἱπα ΠΠἔδγοπῦ ἴῃ {Πμοηλβοῖνθϑ, ποῦ ΟὈἸσαίοΥΥ οα (ἢ6 “678, ὈΥ 1Π6 
ΘοΙαΠ]Δηἰησ Δα μου οὐὗὁἨ Οοἤ, ἢ ΤΠ ργθοῖβα 86 οἵ 811 {Ππ686 ᾿Ἰηδε{{π- 
ΤἸΟὴ8 "γα οδῃῃοῦ, αὖ {18 ἀἸβίδποα οὐ {1π|6, ἔὉ}}Υ δβοογίαιη. δῖ Βοπλ8 
οὗ {ποῖ 6 Γ6 πη η 50} Θβί ἢ 15Π6α ἴῃ ορροβιοη ἰο {π6 Υῖ65 οὗ {Π6 
Ἐσσγρίϊδη8 δηὰ οἴ δΥ περ ουγίηρ πα 018, ἀπα τ} ἃ νἱοιν [0 ργθβοῦνα 
{π6 πὶ ἔτοιῃ (Π6 1 θοίομβ οὗἁ {πρὶν Ἰἀ οἰ αἴθ. ΟἾΠΟΥΒ οὐ {Π 6} γἱ 68 6 ΓΘ 
Ἰηβιπἰθα 88 πλΘπΊο 1418 οὗ {Π6 δίστιαὶ ἀπ οχ γδογα! πΆγΥ δοίβ οὐἨ ὨινΊη6 
Ῥτονιάθηοα ἐοναγαβ {Π6Ππ|, Θβρθοῖα ἢν {Πο86 Ὁν ΠΟ {Ποὶν ἴα Πδά 
Ὀδαη σοηβειηρα δπα οϑία 8 η6α, Απα {6 ἰδίου οὐ {86 «“ υσιθἢ ρθο- 
ΡΪα, {Π6 γεῆσοδηοθ Ἔχοουίθα ὈΥ {π6 πὶ οα ἸΔἀοἰαίτουβ πδί!οη8, {π6 σοη- 
ἀγα] που κβ οἵ (σοα ψυγουρῆΐῦ διποπρ [Ππ6π}, ἀηα {Π6 ΘΧΟΘΙ 6 ΠΟΥ͂ οὗ ὑπο ὶγν 
ἴανγβ δηα σοηβίταςοη8, σου] ποῖ θὰ ἀσαΐοη (ἢ6 αἰἰοηοη οὗἉ {π6 τοϑὺ 
οὗ πιδηκιπά, δηα μο]ἀ ἔογ ἃ σὺ το ὑπ ποαΐμοη σου] Γπσουσῃοαῦ 
ὙΠΙΟἢ (ΠΟΥ ΤΟΥ ἀἸΒρογβϑά. 

Ἰπβπῖῖο νυ ἰϑάομι, μού υοσ, ΠδΔα ἃ 80} ξαγίθοῦ ἀδδιρῃ ἴῃ (86 Μοβαϊο 
αϊβροηβαῦοη. [Ὁ γψγ88 ἀδβισῃθα [0 ργδρασγα ἴΠ6 ΨΥ [ῸΓ ὑπαῦ τλογ ρϑῦ- 
ἔοοῦ αἀἸβροηβαίΐοῃ τυ Β]οἷ} νγαϑ ἴο ϑιυοοοοᾶ 1, [8 τἱΐθϑ δῃα ΘΟ ΘΟ ἢ168 
Ῥτγοῆσυγα δηᾶ βοῦ ἐοσίἢ {Π6 οομηϊησ οὗἉ οἱ" Ζογα «7655 ΟἾ)» δέ, ὙὯΟ ντ88 
ἐλ ἐπ 9 ἐδλ6 7Ζαιο (Βοιη. Σ. 4.), δια ψ}οὸ 18 ροϊπίβα ουύΐ δηα τοίεγγθα 
ἴο {πγουρἢ ΘΟ ραγὺ οὗὨ {π6 ΟἸα Τοβίαπηθηί, 776 ἴωιο τοαϑ ἐλοὶγ 
δολιοοϊηιαϑέογ' ἐο ὑγίπφ ἐδόηι μπίο Οἰγὶδέ. (Οα]. 111. 24.) Απα {πουρῇ {Ππ 6 
οἸοηθηΐθ σι ὶοι 1Ὁ ἱδαρηῦ ποῦ πυϑαὶς δπμα ΡΟΟΥ, Ἰὴ Γαβροοὺ οὗ {16 
ΤΆΟΓΘ δοιῃρίοίθ βυϑίθιῃ ΨγΠ1οἢ. νγα8 δἰψουνναγαβ ἴο ἰδ ἴκα ρΪασο, γοῦ ΠΟΥ͂ 
ΘΓ ἜΧοο θη ἴῃ {Ποὶν ΚΙπα, πα ν 86} δαἀαρίρα ἰο {Π6 Ἔχίρσθης!68 οὗ 
{ἢο86 {11Π168. 
ΤῊ ᾿αντ, το ΡὮ ποὺ ΔΟβο θυ ρογίθοῦ, μδα ἃ ρογίδοϊοη δ} 4016 ἴο 

18 Κιπᾶ δηα ἀδϑίρῃ: 10 νγγὰ8 δἀδρίθα ἴο {πμ6 ραπὶυὰβ οὗ [16 ρθορὶθ ἴο 
Ποῖα 10 νγ)8ἃ8 ρίνθη, δῃα δα μ γΆΌΪῪ οΔ] ου]αίοα ἴο θα ρ δῖ ἃ ῬθΟρ]6 
ἀἰϑῆποῦ τοῦ {Π6 ταδί οὐ παδῃκκιπά, ἀπα ργοναπῦ {πεῖν Ὀοὶπρ' Ἰηνοϊνϑα ἴῃ 
186 10] Δί γ16 8 ΘΟτηγηοη Δπιοηρ' ΟἾΠΟΣ παύϊοηβ. Αμα 11 νγγχᾶϑ αὖ [Π 6 8810 
[λα οὐδ! 64 ἴο ργθϑιρη ν σοοα {Πρ [0 Θοτηθ, δπα ἴο ὈΘΑΣ ἃ βίσοῃρ 

᾿ 566 8 [Ὁ]] δοσουηί οὗὨ [86 Το] Χίου δὶ εἶν} ΡΟΪΗΥ͂ οἵ τς Φοτ, ἐηγα, οὶ. 1Π. 



4 ΤῬγουΓ ο ἐἰς ιυΐπο Πιερίν"αξίοπ, 935] 

αἰϊοϑία οι ἰο {π6 ὑγαιλ οὗ {πα ΟΠ τ βύϊδη το] σίου, ΤΠ 656 Ἰ 6ΥΘ ΒΌΓΟΙΥ 
θοοά 6η68, ἀπὰ νουίῃν οὗ ἃ 186 δῃὰ σοοά (ἀοά. 1 (οὐ {πδῃ οἤοδο 
ἴβγδϑὶ [ὉΓ ἢ18 ρθου Ὁ ΡΘΟΡ]Θ, Ὁ νγᾶϑ Ὀδοδιιδα 41} (Π6 τοϑὺ οὗ {π6 νόσῦ]ὰ 
785. ἸΠΩΠΊΘΥΒΟΑ ἴῃ ἸΔΟἸΔΊΓΥ δηα βυρογϑυ το. ΝὸΥ ἡἸα πα {ΠΟΘ ΌΥ σΘαβθ 
ἴο "6 {6 ἀοἄἂ οὗ ἴπ6 (ἀδηί168. 11|ὁ [Ὁ ποὲ ἀϊηιβο τοϊϊποιιξ τοϊέτι655 
φιηοηρδί ποῖ ; ἠδ αἱά ἐλόπι φορά, απαά σαῦοὸ ἐδεπι γταΐπ ἤγοπι ἤδαυεη, απά 
Ῥιμβιϊ δοαβοης. (Αοίβ χῖν. 17.) Απα λέ οίογπαὶ ροιοοῦ απᾶ σοαλεαά 
(οι. 1. 19, 20.) νγᾶϑ τηδηϊεϑίθα ἴο {Π 61 ὈΥ͂ [Π 6 στοῦ Κ8 οὐὗἨἁ [18 ογθαίοη. 
Ἠδ νγἃ8 αἶ80 αἱ 41} {1π|ὸ8 σαν ἴο γϑοοῖνο (ῃο86 Ὧο [ὑγηθα ἔχοι {Π6ῚΓ 
ἸΔοἸδίγ68, πὰ Ὀθοδθ ργοβοὶγίοβ 0 (6 τὰ γο]σίοα, Απα 6 δᾶ 
ΡῬΓδραγοά ἀἐξ ϑϑη ἃ ταπβοὴ Ὁ αἷΐ, ἐο ὃ6 ἐρβέϊοώ ἐπ ἄπ πιο. (1 ΤΊμπι. 
1, 6.) ΤΟ ὅονβ αϊσιῦ Ἰπαθοα ἰακα οσοαβίοη ἔσο ἤθησθ ἴὸ ναΐτθ 
{ΠΟ ΎβΉ 1 γ 68, πα ἀ6Βρ0186 ΟΥΠΘΓΒ: {Π61Γ ἰανν, Πού νοῦ, σᾶνα ἐἤθη ΠῸ 6ῃ- 
ΘΟυγ σοιηθηῦ ΟΥὨ Ργθίθῃοθ 80 ἴο ἀο; Ὀαῦ αυϊΐο ἰῃ6 σομίγασυ. Απά ν᾿" 
ΤοσαΓα 0 {πον σογομλοπδὶ αν, {ΠΟΥ ΘΓ 8}} δίοπρ' ἱδιρῃς, θοίἢ ὮΥ 
Μοβδϑβ δῃᾷ {Ποῦ ργορμοίβ, ἰπαῦ ἔσθ στο! ρίοη ἀἸα ποὺ οοηβὶβὺ 'π δι ἢ 
δχίογηϑὶ ΟὈβοσνδησοβ. ΟἸγομπηιοῖβε ἐδ ἐογεδλῖπ οΓΓ ψοιν λεαγέ (Ὁ οαί. 
Σ. 10.), βϊ4 Μοββθβ ἴο {μθ. ΑἈμπὰ δρϑίῃ, --- 716 Ζοτά ἐὰν Οαοὐ κοἱἠὲ 
εἰν ομηιοῖβο ἐπέπο ἰιοαγέ, απ ἐδο ᾿οαγέ οΥ ἐΐψ δορά, ἰο ἰουο ἐΐζὰ6 7ιογτὰ ἐδ 

Οοὐ ιοἵξδ αἱ ἐλῖηο ἤφαγί, απα ιτοἱέδι αἰΐ ἐὰψ 5δοιῖ, ἐμαΐ ἐδποι τιαγοϑδί ἰἶτο. 
(χχχ. 6.) Τα 1ἶκ ἀοοίτίπα ἰδυσῃς ϑαμ)αοὶ : --- Παίς ἰλο 7 ονα ας 
στοαΐ αεἰϊσλέ πὶ διιγπέ: οἤετίησε, απὰ βαονγοε8, α8 ἐπ οδογίηρ τὴθ υοἷοο οῦ 
ἐλ 71,υγ 9 ΒΒο)ιοῖα, ἐο οὖδψ ἐξ δοίέον" ἑζαπ βαοτίῆοο, απά ἐο ἤσαγλοπ ἐλαπ 
ἐδό ζαὲ ὁ ταπι8. (1 ὅδιη. χν. 22.)ὴ Ὅ7΄λοιι (ἰοδὶγοβδέ ποὲ βαογίγοθ, ΒΆΥΒ 
Πλαν]α, εἶδ6 ιοομα 7 σίνος τέ: Ὕλοι ἀἀοϊὲρἠιέοβέ ποΐ ἴῃ διιγπέ-οἤ γῖπσ. 1 ἦε 
βαςγ 7.65 οΥΓ Οαοα ἀτὸ ἃ δγολθη ερὶγίξ: 44 ὁγοΐλθη ἀπά ἃ εοπίγίΐο ᾿δαγέ, Ο 
Οοά, ἐξΐοιι τοῖϊέ ποὲ ἀο8ρῖ8.. (Ῥ Βαϊ. 11. 16,17.) 700 ἀο 7μδίϊοο ἀπά 7μεῖψ- 
τπεηΐ, ΒΆΥΒ ΘΟΪΟΠΊΟΠ, ἐθ π|076 ἀσοορίαδίο ἐο ἐλ 7ογα ἐδαπ βαοτίοο. 
(Ρτον. χχὶ. 3.) ἰβαϊδῃ βρϑδκβ νϑυῦυ ΕΠ το {Π6 βαὴθ ρίγροβοα : --- 7ΖῸ 
τοὐαΐ ΡΏΥΡΟδΟ 5 ἐλε ηγιεἰξίυαθ ΟΓΓ᾽ ψοιν βαογίγοο8 μπίο πιὸ βαϊίδ ἐλε 
]Πονά : 1] απὶ {ιϊΐ οὗ. ἐῖ6 διγηΐ-ογῖη)5 Γ᾽ γαπιδ, ἀπά ἐδ ζαΐ ὁ βά 
δεοαβί5, απά 7 ἀοἰψἠέ ποὲ τη ἐδ ὑϊοοά οΥΓ διειϊϊοολ8, ΟΥ̓ Οὗ ἰαγηδϑ, ὁ ἢ σοαΐξ, 
ὅτα. --- ἢ αξὴ γο, νιαΐλθ γ οἰδαη, ρμὲ αἰοαν ἐδε ουὲΐ οΥ7 γοιν' ἀοἵησε ἤγοηι 
δὲέξογο τοῖπο ὄγ68, σοαϑ86 ἐ0 40 ευϊΐ, ἰφαγη ἐο ἀο τροῖϊ, δεοῖ )μεϊσπιοπέ, γοἰϊοῦς 
ἐλε ορργεδεεί, ἡμάσο ἐλο ξαξἠογίοβς, ρίεαα Κ᾽ ἐδε τοϊάοιο. (88. 1. 11]. 16.) 
ΤὨυβ 4180 βρϑβακβ Φθγομῖδῃ: Ζήις βαἰΐξδ ἐΐλο 7ογαά 9.|:, Ποϑίς, ἐλε Οαοά 
ΟΥΓ 1εγαοῖ, Απιοπα ψοι" τοαν8 απἃ ψοιτ' ἀοίπβ, απα 7 τοῖϊἱΐ σαῖιδ6 ψοῖι 0 
αιοοϊ ἴῃ ἐλὶδ ρίαεο. Ὑτιιδὲ γὸ ποὲ ἵπι ἰψίπο ιὐογείβ, δαψίπ, 1}:6 ἱεπιρίο Κ᾽ 
ἐλ 7οτα, ἐλ ἐεπιρίε φΥ ἐλ6 7,ογά, ( 6τ. νἱῖ. 8, 4.) 1 ἀοδίγοι πιοσον, απ 
ποΐ βαογίγεο, βαγ8 (ἀοα ὈΥ {π6 ρῥγορίιοῖ Ηοκβοα, πὰ ἐδ ἀποιοϊοφο 9 
Οὐαά πιογε ἔλαπ ὑπ ἰ-οἤεγίπφε. (Η 8. νἱ. 6.) 1μαβι]γ, νὰ τοδα τη {6 
Ργορμοὺ ΜΙοδῇ, --- ̓ ογειοϊέμαἱ 5}αϊ 1 σοπιθ ὑφίογο ἐδ 7,ογά, απὰ δοιν 
τιν βοὶ δοΐοτο ἐμ μίσῃ Οοα 3 δ))αϊ 7 εοηιθ ὃς γε ἀϊπι εοὐξἑ δμγ ΟΥ̓ 9 
ἴπϑ8, ιοϊἑὰ σαἴυε8 ΟΓΓ α ψεαγ οἰάῦ Ἀεὶ ἐδς ον δὲ ρίοαδβεοά ιοἵξδ ἐλον- 
βαπαβ Γ᾽ ταπιβ, ΟἿ ιοϊίἤ ἰοη ἐδιοιιδαγια5 97 γίυεγς οΓΓ οἷ ἢ δΠαϊϊ 1 φίσο πιν 
υ)εσέ-δογπ ΓὉΓ πιν ἐγαπεστεδβίον, {δὲ Κγμὶξ 9.6 πιν δοάψ 707 {δε εἴη 97 ἮΝ 
οι 2) Πἐ λιαέξίι δἠοισοά ἐΐεο, Οὐ πιαπ, τολαξ 5 σοοά ; ἀπά τοὐϊαξ ἀοέλ {]ι6 
]ογα γοψιῖγε ΟἹ ἐδδο, δωξ ἰο αἀο }ιδέν, απά ἐο ἰουθ πιοῦοψ, απά ἰο τοαίξ 
διιπιδίψ ιοἱἐδ ἐὰν Οαοὐ ἢ (Μιο. νἱ, θ6. 6.) 1} τλθὰ {π6 εν ρἰδοεί 



952 Τουοίγίπος ἀπά Δίογαὶ ΤΡ »δορρί5 οὶ ἔλο 8 δῖ, 

(Ποὶν ἀοροπάοησο οὐ ἂπ οχίογμδὶ βῆον οἵ το] ρίοῃ, {ΠΕῪ τααβί βίαπά 
οοπαθηιηρα ὈΥ {μον ον [μα7, δπα {π6ὶγ Ῥτορῃοίβ. Ἂ 

Βυΐ, μοινονοῦ ὄχοο]]οηῦ {86 Μοβδϊο 1ηβυϊ το γαὰ8 ἴῃ ἰἰβοὶ, δα 
ΔαπΓΌΪΥ δααρίοα (ο {Π6 «6ν)728, ἴὸΣ (86 ῬΌΓΡΟΒΟΒ ἴὸγ ψῇϊοὶ 1Ὁ γα 8 
ἰηἰθηαδα, γοῦ 1Ὁ νγᾶβ ἱπιρογίοθος, ἃ8 Ὀ6]Ὼρ' ΟὨΪΥ ὁπ ρατύ οὗ {π6 στάπα τανο- 
Ἰαξίοπ οἵ η6 αἰνίηθ ῬγροΒα ἰο βᾶν6 τωϑηκὶπα ἱπγουσῇ {Π6 Ὀ]οοά οὗ (Π6 
Μαββίαϊι, δῃὰ 4130 88 Ὀϑίηο ἀθδίσῃρα ἔῸγ ἃ 8128}} παίίοῃ, δῃα ποί [Ὁ τ 
(Π86 ψ10]16 σου, [0 τᾶβ ᾿Ἰπαἀθθα βίον οἵ ἃ Ἰοοαὶ δπα ὑθῃρΟΓΆΓΥ͂ 
παΐασο. Οηδ ρατί οὔ 18 ἀδϑίσῃ θόϊηρ ἴο βαραγαίθ {Π6 ᾿βγδϑὶ 68 το πὰ 
(06 τοβί οὐ τηδηἰηα (ἢ 10 οοούΆ }]} Υ. Δοσοτηρ 1564), την οὐ 18 
ΟΥ̓Δ πᾶ Π665 αγο ἐμογοίογα οὗ βιοῆ ἃ παίαγο, (πδ΄ [Π6Υ ἀγα ποῖ οα]ουϊαίοα 
ἴθ σοηογ] δἀορίίοη.Ϊ Τῇδ “Ψ6 15}. αἸΒρθηβαῦοη ν7α38 ΟἾΪΥ ΤΠ ΡΟΓΆΓΝ, 
Δη ρῥγοραγαίουν ἴοὸ ἐμαί [ἍΠ|6Γ τηδη!οβίαϊου οὗἉ [16 αἰνιηθ 111}, τσ 16} 
ἴῃ {πὸ δι] 688 οὗ {Ἰπ|6 γγαϑ ο Ὀ6 τηδάθ Κποόνῃ (ο 16 ψουῦα, Τ]}}8 15 
ποῦ ΟὨΪΥ ᾿πρ] 16 τη 118 {γρῖοα]! ομαγαοίοσ, νυ ]οὴ Πὰ8 ΔΙΓΘΔΑΥ ὈΘΘη 
ποίοοα, ὑαῦ 18. αἶδοὸ ᾿ἸηἸπιαΐῖθα, ἢ ΠΟ ΟὈΒΟΌΓΘ ἕϑύτηϑ, ἴῃ {Π|086 Ργθα!ο- 
(1Ἰ0η8 το ἀμῃποῦποα 1(8 αὈτοσαίίοι, {π6 βιι δι ποη οὗ (16 Ἔνδησο- 
[τοὰ} ἴα ὈΥ [26 δανϑηὺ οὗ {π6 Μαββίαι, ἀπά (μ6 δοηνοσβίοη οὗ 186 
(ἀοπΈ108. Τὸ οἴμἱῦ [86 ρῥτγορἤθοῖοθ συποογηΐησ {π6 Μοξβίαθ, τ ΙΟΝ 
ἤλνα αἰγοααν Ὀθθη ποίιορά 3, {π6 οοββαίίοη οὗ {πὸ Μοβϑῖο ἀϊβρθηβαίίοι 
16 Τογοίοὶ ὈΥ  ογθ δὴ ἴῃ {π6 [Ὁ]]ονν ρ ΘΧ ΠΟΙ (θυ 8 : --- 1 )ιοϊά ἐδ 
εἰαψϑ οοπῖο, βαϊέν ἰλ6 7,ογά, ἐμαΐ 17 εοἱά πιαΐδ αὶ πειο σουεπαπὲ τοἵξι (ἢ 
λοιιδθ 9.0}, ]εγαοῖ, απα ιοὐξὴ ἐὐδ ἤοιιδο οΥΓ μααἢ : ποὲ ἀσοογαϊπφ ἐο ἐδ 
εὐουεπαμπέ ἱπαὲ 7 πιαάο εοὐΐξᾳ ἐᾷ ἤοιιδε ὁ} ἐλεῖγ ξαέϊιογ 8. ἐ ἐδθ αν ἐπαξ 1 
ἐοολ ἐλονα ὃψ ἐδο λαπά, ἰο ὑγίπφ ἑδοπι οἱὲ οΥΓ ἐδ ἰαπά 9.0ΡΒ ἔφψυρέ (τολιοὶ 
7ηΨ σουοπαπὲ ἐΐλοψ ὅγαλο, αἰἐμοιφὴ [7 οα8 α ἢιιδϑαπά ἰο ἐδοπι, βαϊέΐ ἐΐέε 
7ογα)}; διὲ ἐἰὶς δμαϊ ὃε ἐδθ σουοηαπέ τολϊοὶ 7 ιοἱϊΐ πιαΐδ ιοἵέδ ἐΐδ ἤοιιδα 
96 1ϑγαοί. ΑΠον ἰλοδο ἄαψς, βατίλ ἰδ 7, ογα, 7 τοὐϊί ρμέ πιψ ἴαιο ἴπ ἐδιοῖν 
ἐπισαγα ραγίβ, απα τογῖΐο τὲ ἐη ἰλεῖγ ᾿φαγίβ, απ τοί ὃ ἐμοῖγ Οοά, απά 
ἕλον ςἰιαϊί ὃς τιν ρεορίθβ. «πᾶ ἐλον 8διαϊΐ ἐφραοῖ πὸ πιΟΥΘ ουετν πιαη ἠὲβ 
πεϊχίιδοιν, βδωψίπσ, ἄποιο ψὸ ἐδ ]Ζογὰ ; 707 ἐμὸν βμαϊϊ ΑἸῈΊ, ἄποιο πιο, 
7γοπι ἐλ ἰϑαςὲ ὁ ἑΐθηι ἐο ἰἦ6 γγοαΐεδέ ὁ ἔλοπι, βαϊέδ ἐδο Πογώ:; ον 1 
εὐ ξογσίυε ἐμοῖγ ἐπὶφμῖψ, απα 170 ιοἱδὲ γοπιθηιδον {ιεῖγ δἷπ πὸ ἨΊΟΥΘ. 
(6γ. χχχὶ. 31--- 84.) ΕὙὐοπὶ ᾿ν ὨΙοἢ ραβϑαρα, Ῥαὰὺ] 1ηΐοσβ (Η 6. νὴ], 
7---Ἰ8.). ὑμαῦ {π6 τηδπίϊοῃ οὐὗἩἨ ἃ πεῖ σονθμδῃῦ ΠΘΟΘΒΒΆΓΙΪΥ ᾿Π}0}168 [86 
ἢγϑὶ ἰ9 6 οἷά, δπᾶ {μπαΐ, 1 {παὶ ἢγβί οονοπαηῦ πα Ὀθοη Δ} 1688, 
{ποτ του παν Ὀθθη πῸ οσοδϑίοῃ ἔον {Π6 Βθοοῃᾶ, (ὐΏΡΑΓῈ 4180 
Ηδσραὶ 1). 6. 8 ΗΘ. χὶ!, 26, 27. 

ἸθαυΆ}]}Υ Ἰπηρογίαπῦ ἀγα 81] {Πο86 ργϑάϊοιοη8, νΠ] 0}. τηθηθοη {88 
οΔ] Πρ οὗἩ τ[ῃ6 (ἀδῃθι]68.5 ΑἸ] {Ππ|686 ἀγα ρυποίμα! ἢν {0]8]164. ἴῃ (ῃ6 
ργοδοιίησ οὗ ἰῃ6 (ἀοβροῖ, θὰ δῇ πού 80 τηποἢ 88. ῬΟΒΒΙ 16, ΒΊΡΡΟΒ 
ἵπρ {πΠ6 ἰανῦ ἴο δ6 8.}}} ἴῃ ἴογοθ, ψ πο οομῆποα 411 βο]θηλπ ΤΟΥ ΒΕΙΡ 
ΔΩ Βϑου 668 ἰ0 [Π6 ὕδρ]6 αἱ «δγυβαίοη. ΝΥ, [ασίμου, {118 Θῃ]αγρο- 

᾿ ΤῊπΒ ἴπὸ 96) 6 Γ6 ΘΟΤΏΙΔη ἀ6ἃ ἴ0 ΡΠ ΟΔΥ ῬΟΥΒΟΠΔΙ]Υ ἴῃ “7 6γιιβΆϊ τη δ τΠοἷσ [το οτοϑξ 
[δ [1 ν8}8 ; δῃὰ 1 411 τβθη μδὴ Ὀδθη σοηνειοα τὼ δι(4αΐδπι, ἐδ Ἰανγ τνοῦ ἃ παν θθοὸπ ΘαΠΑΙΙΥ 
διπάϊηρ; ἀροη με. Βαϊΐ ἴδ σσουἹὰ ἕνα Ὀθθὴ ἱπηροβδί 6 (ὉΓ ἴῃ στοδίου ρατῦ οὐ πιδοκίπά 
ἴο Τερβδῖγ ἴο 6 ιβαίθηι ἴῃ ΓΘ ΟΥ̓ ΓὉῸΓ {{π|68 ἴῃ [Π6 ΥΘΑΓ; ἴοτ, 1 (Π|8 νγαὰβ ἃ ὨΘΟΘΒΒΆΤΥ Ῥατί οὗ 
το] ρίοπ, [Π6 ᾿ῖνθ8 οὔ μδ] [86 στοῦ] ννοι]ὰ 6 ΘΠ ΓΟΙΥ Βρθηῦ ἴῃ ἃ Του βοπθ, πϑυθυςθηάϊης 
ΡΠ συ πιασο. ἘΔΌΟΣ ΒΒ Ηογρὸ Μοβαίοξο, νοὶ]. ἰϊ. Ρ. 435. 

5. 869 ΡΡ. 3290---86965. διργὰ, ἀπὰ τ Δρροπήϊχ, Νο. ΨΊ. Οδηρ. 1. ὅοςξ, 1, ἐπ) ὰ, 
3 8.6 ἴ58. 11, 2., Χ. χὶ. ΧΙχ. 94., χΧΙχ. ᾿χ.; Μίς, ἴν.; Μ4]. ἱν 11. 
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τὴουῦ οὗἁἨὁ {Ππ᾿0 ΟΠ χοῦ Ὀ]ΑΙΏΪῪ Βυροσβοθθ {πόδα οὐ Σ᾽ Θαγοπηοηΐθβ, τ βοῇ 
Ὅ6ΓΟ ἀορδισηθα ἰο ἀΙΒ ρ  Βῃ (Π6 ἴβγβϑ 68 88 (σα β ῥϑου αν ρθορὶο ; 
ἔον 16 ῬΑ θη Ὑ18}} ταυβῦ ΠΘΟΘΒΘΑΡΙΥ Ὅ6 ὈγΟΚΘοη ἀονῃ, Ἀπὰ 9607 δῃά 
ΣΠανη θοία τηλἄθ ὁῃ6 ΘΠ {Ππο86 Ῥτορθοῖθθ βῃου α θ6 ϑοοοιὰ- 
Ρ δ 6α. 

μοῦ υΒ {Π6 δάογο ἴπ6 υψἱβάοιη πα σοοάηθϑββ οὗ Οοά ἴῃ 41] μῖ8 418- 
Ῥδηβϑαίοηθ. 417ὲ95 δίαζμίεβ αγὸ γἱσἠξ απα τε)οῖσο ἐΐο ἀεαγέ, δῃᾷ 411 ἢ8 
ΘΟ ΔΠατηΘἢΓ8 816 τἱσῃίοθουβ, ( 688]. χῖχ' 8.) Απα {Π686 βαῖμθ τἱρῃῦ- 
Θοὺβ σοι δηἠηθηίβ δηὰ ΠΟΙῪ ἀοοίγπθθ ἀγο ἀδ]νογοα ἴὺ ἃ8 ἴπ {Π6᾽ 
(ἀοβρϑὶ (848 ν0}}} Ὀ6 δῆονῃ ἴῃ {Π6 [ὉΠ ον ηρ ραᾳρ68), τι 811}} σγθαῖον 
ἘΡΕΙ͂ δα ρεογίδοϊοῃ, δπα ἴγθο ἔὔοιῃ {μαῦὺ Ὀυγίπθη οὗ δογϑιμοῃΐθδ, 
ψΒΙΟἢ {86 οἰγουτηβίδησοα οὗὨἨ (π6 «6.181 ἂρ δῃα ρϑορὶθ τοπάογοά 
ὨΘΟΘΒΒΑΓΎ. 

8 3. 4 φιριπιαγν έειο οΓΓ᾽ ἐλο 7Ζ)οοίγίπεα απὰ Υεσορίς 0 ἐϊιε Ο΄ο5ρεῖ 
Ζ)ὲερεηδβαέϊοη. 

1. ὈΙΤΙΝΕῈ ΟΠΗΑΒΑΟΤΕᾺ οὗ [Π6 Εὐυπάον οὗ {π6 ΟΠ γι βίη 6] σίοη. 
ΤΠ {πιγα δηὰ Ἰαβὺ αἰβροηβδύοη οὐ γϑ]ρίοι 15 {παῦ τ μ]ο τ88 Ἰηΐγο- 

ἀασοα ὈΥ ἰδαὺ αἰνίπα δῃᾶ ρ]οτίουβ ρούβοῃ μοί {πὸ ρῥγορμοίβ μα 
Τογοΐοϊ4,. ὙΤΠῖβ 18 Ῥγορου {ῃ6 ΟΠ γιβίϊδῃ Πιβρθηβαίίοη, ν᾿ ἰοἢ τνδᾶ8 
ἀοδιρηοα δηᾶ δυο [ῸΣ δὴ ππίνοῦβαὶ οχίθηΐ, δηα ἴῃ τ ἢϊοῖ, Θοπβιἀογοά 
ἴῃ ἰζ8 ΟΥ̓ρΊπα] ΡΌΣΙΥ, το ρίοη 18 Ὀτουσῃῦ ο ἰΐ8 ΠΙρμοϑί ρογίδοιϊοη 
Δ ΠΟ]ΘΘΌ ᾿πργουθπηθηῖ. ΑἹ δαμλὴγηῦ]6 τβάομῃ, σοοάποβθ, δηά 
ΡῬΌΓΥ, Βῃοπθ ἔοι ἱπ {π6 ψΠ0]6 οοηαποῦ δηα σΠΑγϑοῖον οὗ {πΠ6 ρστοδῖ 
ΔυΐΠοΥ οὗ ἴ. Ηδ οδπλ6 ἴῃ (Π6 [Ἄ]Π688 οἵ {ἴπ|6, μθη {Π6 ᾿ΠΘ ΗολοΥ οὗ 
Πυπηδη ΓΘΆΒΟῊ [0 ΓΘΙΌΓΣΠΙ ΤΩ} ΚΙ Πα, 88 νγ6}] δ8 οὐ {Π6 «6 βὴ αἀἰβρθηβαίιοη, 
δα Ὀδθη ΠΥ ῥγονοά; δηὰ ἤθη {πΠ6 βίϑίθ οὔ {π6 σου] νγα8 ρϑοὺ- 
ἸΙΑΥΪΥ οα]ου!αίοα ἰο ἰδδύ {πὸ σι ἢ οὗ «6808 ΟἾ τ] ϑι 5 ρσοίθηβίοπβ ἰο 6 
ἃ Ῥγομοῦ οὗ {πΠ6 Μοβί Ηιρῃ. ἨΗδ δδίμηθ, πιούθονου, ἴῃ {π6 ἔ] 688 οὗ 
{ἴπγ6, (86 ἔτη6 τ ΠΙΟΝ δα Ὀδοη ρμοϊηίοα ουΐ ἴπ {π6 ῥγορ ἢ ίοαὶ τ τη ρδ. 
ἴῃ πηι {π6 βανθγὰὶ ργϑαϊ!ου 8 τϑϊαἰϊησ ἴο [Π6 Ἔχ ΓΔΟΓΔΙ ΠΑΤῪ ῬΟΥΒΟΙ 
{παὶ νγὰ8 ἴο οοηθ τ γα {14]16ἀ, δα {Π6 βονθσαὶ οἰδγαοίουβ Ὁ ΜΠ ΊΟὴ 
ἢο νγ88 ἀδβοσ θα ὑοῦ ΟΠ ἀΘΥΆΪΥ τπιῖθα, ἀπ ἴῃ πὸ οἴου ῥϑυύβοῃ. 
Ἠδ δρρθαχρά, 88 νδϑ ἔοσγοίο] ἁ σοποθυηϊηρ Ὦ1πὶ, πολ ἴῃ ἢὶ8. ουὐνγαγἄ 
ΟΠ θη δηα οἰγουτηδίβηοοβ, δηα γαῖ τηδὶ ἰδ η6α 1ῃ ἢῚΒ 8016 σοῃάῃοί 
ἃ ἀμ Ὀοσδουηϊηρ Π18 ἀἰν]π6 σμαγαοίοσ. Μδην οὗ ἢ18 τη γ 0168 Ὑγ6ΓᾺ 
οἵ βυοῆ ἃ Κὶπά, δῃά ροϑγίοσιηθα ἴῃ βυοί ἃ ΠΙΛΉΠΘΥ, 88 Βθαπιθα ἴο ἈΓρῸΘ 
8 ἀοτηϊπῖοῃ ΟΥΟΡ παίυχο, 8δπα 108 66 80 }}8Π6ἀ Ἰατν8, πα (ΠΟΥ 6 γ6 δοίβ 
οὗ στοδῦ ροοάπθββ 88 γΧ6}} 8δδ ροσγοσ. Ηδ ψϑηΐ δρουΐ ἀοίϊπρ ροοῦ ἰο 
1π6 Ὀοά!ϊ68 δηᾶ ἴο ἰΐα βουΐἷβ οὗ ἤθη; 8δηα {ἢ6 δατῃϊγι]6 ᾿πβίσυοίοης 
ἢθ ρᾶγθ σου ἀδ] γογοα 1 ἃ αἰνῖπα δ ΠΟΥ, δηὰ γα ἢ στοδὶ 
ΤΑΙ ΠΥ Υ ἀηα οοπαἀρβοθηϑίοθ. ἊἈμπὰ πῖβ οὐ ργδοῦϊοθ γᾺ8 ἜΥΘΥῪ ΨΆΥ 
Βαϊοὰ (ο {86 ΘΣΧΟΘΙ]ΘΠοΥ οἵ ἢ18 ργθοορίθ. Ηβδ δχβιθι θα {86 παοβί 
ΠηΙΒῃοα ραίίοση οὗ ὑπέγοσβαὶ Ποϊΐμθββ, οἵ ἰονε ἴο αοά, οὗὁὨ Ζθ4] ἴοσ [86 
ἀϊνῖπο ρἤοτγ, οὗὁἨ {π6 πιοβὺῦ νομα ου] μα ΠΥ δα ὈΘηθνοίθηοα ἰΟ τ ΓΒ 
τη ΚΙπα, οὗ [86 τιοϑῦ ὈΠρΑγΑ]]6] 6 861{-ἀ 618], οὗἉ ἃ Πδαυθηὶυ πηϊπα δὰ 
Ἡΐδ, οὗ πιθϑίζηθββ απ ραίϊθηοα, μυσα ν δηἀ σομθβοθμϑίοη. ΝανοΡ 
τι 8 {Π6Γ6 80 ρογίδοῦ ἃ οὔαγβοῦου, 50 ΡΌα Κα, νθποσϑῦ]6, δη(] δι} }]6, 86 
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τοιποία ἔοιῃ ἐμαὶ οὗἩ δὴ θη υϑίαδῦ ΟΥὁ 8η ᾿πηροϑίοσ. Ηδ ἰβ {Π6 ΟΠΪΥ͂ 
ἔουπάογ οὗ 8 το] ρίοη 1 {1|ὲ Πἰβίουυ οὐ ταϑηἰκῖπα, τ] Οἢ 18. ὑοΐα} } ν ππ- 
σοπηροίθα νὴ 411 Πυμηδῃ ΡΟΪΙΟΥ δηὰ ρσονογῃπιθηΐ, δηα {πογθίοσθ 
οί} ἀποοπάιιοῖνα ἴο Δ8}Υ ΟΓΪΥ ρτροβο τ βαίθνοσ. 411 οἴμβγβ, 88 
Μομαιητηο, Νπια, δὰ ανθη Μοβαβ Β1π186]7, Β]οπαθα {Π61γ το] ρΊουϑ 
δηα οἷν] ᾿πδυϊ αἰ οη8 ἰοροίποῦ, δηα ὑππ18 ἀσαυϊγθα ἀοταϊοη ΟΥΘΙ {Π6]Γ 
ταβρϑοῦΐνα ρθορία; θὰ ΟἸγιδὺ ποῖ ΠῚ δἰτηθα δὖ ΠΟΥ σοῦ] δοοθρὺ οὗ 
ΒΠΥ ΒΌΘΟΝ ΡΟΤΘΥ; 6 τοὐθοίθα ΘΥΘΤῪ ΟὈ]θοῦ ν᾿ ἈΙΟΪ 411 οἴ  τηθῃ ρυγβι6, 

᾿8Πα πιδᾶδ ομοΐοβ οὔ 411 {Ποϑα ψ Ώ1Οἢ} οὐμοῦβ ἔθαν ἴο δῃσουηΐίοσ. ΝῸ 
οΟἴμον ἔοι πάθον οὗ 8 γϑ ρίοη ον σ τηδᾶδ δἷ8 οσσῃ Βα τ!ησ8 δπὰ ἀθαί 8 
ποοοβϑαγῃ ρατὺ οὗὨ Η18 ΟΥ̓ΤΡΊΩΔΙ Ρ]Δη, πα δββθητ8] ἴο ᾿ΐΒ ταἰββίοη. «6808 
ΟἸτῖβὲ, μουγουοσ, τηοϑῦ ἜΧρυ ΒΥ ἐογοίο]α ἢ18 οσῃ δυοσιηρθ, [Π6 ογαοὶ 
84 Ἱἱρποιηϊηΐοιιβ ἀθαί ἢ6 νγὰ8β 0 Ὁπάογρο, 18 ΥΘΒαγγ οι ἔγομῃ [86 
ἀεδᾶ οὐ {8 {πϊγὰ ἄαγ, Πῖ8 ἀβοθηβίοι ἱπίο ἤθάνθη, (Π6 ἀγοδα ἃ] ̓ υαρ- 
Τηθηΐβ δηᾶ οδἸδι [168 {παὺ Βῃου ἃ θ6 ἱπῆϊοϊθα οἡ {Π6 “6188 Ὠδίοη, 
δηα, ψμαΐ βοοιηθα [ῃ6 πιοδί ἱπηργορ8 016 {πἰηρ ἴῃ [86 ποῦ], {Π6 
ΟΠ οΓΓα] ργόρτθβ8β οὗ ᾿ΐ8 ον ΟΒρ61 ἔγομι {π6 βιμα ]οϑὺ ὈθοΊ πη] ηρ8, 
πούν δίῃ άιηρ {16 Ρογβοοιατ!οη8 δηά ἀἸΒΠου}0168 το τ ὨΙΟἢ μ6 ἔογθίο!α 
16 βΒῃου]ἃ Ὀ6 δχροβθα. ΑἸ] {}18 τῦϑϑ πιοϑὲ δχδοίυ {018]16ἀ ; ἢ6 τοϑθ 
Δρϑῖη Οἢ {Π6 {π|Γ ἀΑΥ, ἀπὰ βμουγθα δἰ πη86} δ]ῖνα ὕο Ἠ18 ἀἸβοῖρ 68 δἰἵοε 
18 ραββίοῃ ΕΥ̓͂ ἸΏΔῺΥ ᾿(Ά1}10]6 ῥΡτγοοΐβ, θα {Π6 Ὁ ΠΟΡ68 ὙὙ6Υ6 Β0Ὸ ΒΌΏΚ, 
{μπαὐ ΤΠ6Υ οου]ὰ Βαρά]ν Ὀο] αν ὑπαῦὺ 6 νγὰϑ στῖβοπ, {111 ὙΠῸ Ὺ σου] πὸ 
Ἰοπρονῦ ἀουδὲ οὗ ἰΐ, ψηδοὺΐ τοπουποίηρ (86 ἰδβυμοηυ οὗ 411 861" 
Βθῆβθαε. Ηβδθ ρᾷγθ {Πϑῖὰ 8 Θοσωτα Ββῖο [0 ΡῸ 8η4 ῬΥΘΔΟΘΐ ἢ18 (ΔοΒβρϑὶ ἴο 
411 πδίϊοῃβ, δα ργοηιβοα {παΐ, ὑο Θη8016 {μοτὰ ἰο ἀο 11 ὙΠ ΒΏΘΟΘΒΒ, 
ΤΠ6Υ Βῃου]ὰ θ6 δπάυδα ψῖ {Π6 τηοβὲ οχί γα  ΠΑΥΤῪ ΡΟΎΘΥΒ δηπά ρἹ 8 
οὗ 186 Ηοὶγ αμοβί. ὙΤῆϊβ δοδοσαϊῃρὶν {Π6Υ α14, δηὰ ᾿ποὰρἢ ἀδβειαῦθ 
οὗ 41} ψογάϊγ δαἀνδηΐαροθ, ψἱποὰῦ ῬΟΥΤΟΥ, τἱοῃθβ, Ἰηΐογοϑί, ΡΟ ΟΥ, 
ἸδαγπΊ Πρ', ΟΥ ΘΙΟη ΒΗΘ, {Π6Υ υγϑηῦ {Πγουρ (Π6 του] ρυθδολῖπρ' ἃ οσῖι- 
οἰβοά “6808, 88 [π6 ϑανιουῦ δπὰ Τιοσὰ οὗ τπθῃ, δπά ὑθδοβιηρ 106 
τϊηρδ ψ ῃῖο ἢ Πα Δα σοτηταδηαθα {μοι ; πα ὈΥ {Π6 οπἀ ΓΕ} ΡΟΎΘΓΒ 
τ ΟΝ (Π6Υ γογα ἰηνοβίθα, δα {Π6 ουάθποεβ πο Ὺ δα ργοάδαςρα 

. οὗ {πο ῖν ἀἰνιηα τωϊββίοπ, (Π6Ὺ ῥγουδι θά, πα βργοδά {μ6 τοϊϊσίοη οὗ 
[66118, 88 {μον στοαί Μαβίονς δὰ ἐοσοίοϊ ἃ, 'ῃ {π6 ταϊάβὲ οὗ βυϊονϊηρδ 
Δα Ῥογβθουθομβ, ἃπα ἴῃ ορροδί(οπ ἰο {86 τοϊριηῖηρ ἱπηνοίογαῦθ ὑΓ6- 
Ὁ4ίοοθβ Ὀοίἢ οὗ δεν δῃὰ (ἀθῃ 6168. 

11. ἢ νὰ δχδιηΐπ (86 Ὠδίθγο 8η4 ἰθμάθηοῦ οὗ {86 ΟὍΒΡΕῚ, [)18- 
ῬΕΝΒΑΤΙΟΝ, δηά οὗὁἩ [26 ῬΟΟΤΕΙΝΕΒ ἰδυρα ὈΥ “9688 ΟἸγῖδὺ δηὰ 18 
ΒΡΟβί]68, νγγχϑ 8}}8}} ἐπα ὑπ ἴο 6 ἱῃ ΘΥΘΥΥ τοϑρθοῦ συγ οἵ αοᾶ, 
Δηα δάἀδρίοα ἴο {Π6 προβββι [168 οὐὗἨ τωδηκιπα. ὙΒΘΥ γϑίδϊ 411 (μαὺ 18 
Θχοϑὶ]θηῦ τὰ {μα ΟἹ Ταοβίδιηοηὐ τανοϊδίίοη : ἕο (Οὐ γῖβῦ οατὴθ, ποῖ ἰὸ 
ἀΘΒΙΣΟΥ ὕπ6 ᾿ἰαὺν ἀπά {Π6 ῥτορξιοίδ, θαῦ ἰο [18] (6 ῃ, δπὰ ὕο ΘαΥσΎ {δ6 
Βοθηθ οὗ το]ιρίοι ἔπογα ἰδ ἀονγῃ ἰο ἃ 856}}} ἰρσῆον ἄερστοο οὗ οχ- 
66 ]]Θηογ. «Αοοογαϊηρὶν, μα ἰδυρῃῦ 41} (π6 ἐππαδιηθηίαὶ ἀοοίγηθβ οὗ 
1π6 ΟἸγιβίϊδη βυβίθηη, ὙΠΟ Δ.ΓΘ ΠΘΟΘΘΒΑΤΎ ἴο Ὅ6 Ὀ6]ονοα δηα οὐδογοά 
1ῃ ΟΥάογ ἴο {πΠ6 αὐϊδιῃτηθηΐ οὐ βαϊνδίοη, ὅϑϑιιοῦ, (ὉΓ ᾿ἰπβίϑησθ, σὰ τἢ6 
αχἰβίθηοα δα ρογίοοϊοηβ οὐ (ὐοα ; {Π6 τἱρμύθουβ δηα γθαβοόμδῦ 6 οδμδ- 
ΤΑΟΙΟΥ ΟΥἱΚΓἽ Π18 αν ἢ {Π6 το 6] ]Ποπ, ἀροβίδϑυ, ἀπα δογγυρθοη οὗ τβῃ; {Π6 
ἹΠΊΡΟΘΒΙ ΘΙ οὗ 7υΒΠολίοη ὈΥ {πὸ σόουκβ οὗ (86 αν ; ΟἸγιδυΒ οσα 
ἀϊνίηα οἰαγδούθσ, δ {π6 ὅοη οὗ αοαἂ δπά {μ6 ϑανιουσ οὗ βθη ; [π8018- 
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οδίϊοη ὈΥ ΤΆΔ ἴῃ Πἰπὶ; (μ6 ἀοἰΐγ δηὰ οβῆοθβ οὔ (86 ΗοΪγ ϑρίγιε; [89 
ὨϑῖυΓΘ ἈΠΑ͂ ΠΟΟΘΒΘΙΥ͂ οὗ τοροποσγαίίοη, ἔα ἢ, γορθηΐδησθ, ΠΟ] 688 οὗ 
Πραγί δηὰ 118 ; ἃ διΐυσο βίδίβ ἃ ἡπαρτηθηΐ ἴο οι; δπά α σϑοοῖὰ- 
Ρόποδ οὗ τοναγὰ ἴο {πὸ τὶσηίθουβ δῃα {π6 τιοϊκοα ; δηα {86 βριγιδυδὶ 
πδίαγα οὗ ἢἷ8 Κἰηράομι. ὙΠ686 ἃγ {πΠ6 ᾿οδάϊηρ βυ ̓ )θοῖβ ἰααρῃς ὈγῪ 
4 εθὺ8 ΟἸγιδῖ δηα ἢ18 Δροβίϊθ8β; ἴο δήάάιοο αἰ {πΠ6 ραββᾶρϑβϑ οὔ {π6ὸ Ναὶ 
Τοβιδιηθπῦ ὑπαὺ αϑϑοσὶ (Π6 πὶ γου]α οχίθηα {Π18 βοοίϊου ἴο δὰ ἀπᾶπθ 
Ἰοηρίθ, Α ἴον οὗ [86 ΡὈΥΙΠΟΙ͂ραὶ ὑθβΕ ΠΟ 168 ἸΏΔῪ ΡὈΓΟΡΟΙΪΥ οἷαί ἴο Ὀ6 
Ὡοίοοά. 

1. Τδ δοοουηὺ οὗ ΟὐὉΡ ΑΝῸ ΟΕ ΗΙΒ8 ΡΕΒΕΈΟΤΙΟΝΒ οοηίαϊηρα ἴῃ 
(16 Θογιρίυγοϑ ΘΟ 6618 186] ἢὉ0 ΟἿΤ ΥΘΆ8Β0Π, 88 ψουίῃυ οὗ {πὸ Πιρἢαβὲ 
Δηα πιοβὲ δχοϑ θη οὗὨ 411 βαϊηρβ, πα {{| τηοϑὲ βι 80]6 αβδοιοηθ δπὰ 
αἰθρ δι 0 η8 ὑονγαγβ πὰ, Ηδ 18 τοργοϑοηϊθα 88 8 Ῥυγο βρι γί, (8 
Οὐδαΐου δῃὰ (ἀόνοσθοῦ οὗὨ {π6 σοῦ], ρῥοββοββθα οὐ ᾿πβῃϊίθ νὙ βάοση, 
Ποϊΐπρθδθ, ὑχταΐῃ, Ἰυβῦ!66, ροοάποββ, δῃα ροσγίδοϊίου; [86 τιΐμθθθ δπὰ 
πάρα οὗὨἨὨ ΟΌΓ ΔοίίΟ.8 ; οἴδγηβὶ, τητηοσίαὶ, ᾿ηγ]810]6, ἀπορδηρθα]6, δά 
ΟἸΔΒΙΡγθβοας. Αἱ {Π6 βδη16 {ἰπη6, 18 τη) οϑίυ 18 δοϊϊοπϑα (1 γα αν 
6 δ᾽] οινθα [16 δχργθββίοῃ) ὈΥ͂ 18 βθῃθνοίθηοθ, ΒΟ 18 106 γᾺ} δηά 
Ὀηνγοαγιοα ἴῃ αἰ βπιδίηρ σοοά {πτουρσμουΐ [16 ὉπΊνοσΒΟ : “΄ 18. ΘΠ ΟΣ 
ΤΩΘΓΟΙΘΒ ἃΓ6 ΟΥ̓́Θ 8}} 18 ὑγουῖκ8," δια Ὀγδοὶηρ δ΄ οπ66 ἴΠ6 ᾿πέογαβίβ οὗ ΟἹ 
801} }8 δπα ον ὈοαΪ68:; δηα Ὑ{116 ἢ6 Ὀαβίονγθ ἴῃ δουηάβδηοθ {πῸ 0688- 
Ἰησβ ΔΠα σομβοϊἰδιοη9 οὗἨ (6 ρῥγοβοηΐ [16, ἢ6 ᾿δ8 ργουϊ θα [ὉΓ τ18 
Ῥοσγίδοι δηὰ δχαϊ θα (6]Π1οτν ἴῃ (86 16 ὅο ὁοβθ, ΟΥ̓ 41} (16 νιϑνβ οὗ 
(ὐοα ν᾿ ΒῖοΝ δα νοῦ Ὀ66ῃ ρίνθῃ, ΠΟΠ6 ὙΓ88 80 οδὶ οιιαύθα ἴο Θπάθαν ἢϊτὰ 
ἴο 8, Δπα ἴο 1Πϑ8ρΡ|γ6 ΟἿΥ μοαγίβ ὙΠ Θομβάθηοθ, 88 {Π18 βἰιυγὶ θαΐ ἴῃ- 
ἰογοβύηρ ἀοβοσγιρτίοι, οὗ νοῆι [86 βοῆοιηθ οὗ τϑἀθιρίϊομ δῇοτγαβ ἃ 
ΒΘ] τὴη6 1] δ γα οη, ---- ““ ΟΡ 18 τόνε" (1 Φομη ἰν. 16.) Βυΐ [86 
(ἀοδραὶ ηοῦ ΟἿΪΥ τλλκο8 Καόνῃ (0 8 [86 πδίυτο οἵ ἀοᾶ; [ἰΐ 480 
Ἰπηραγίβ (0 8 ἃ [1] ἀἸβοονθτυ οἵ οὔ ἀπίγ ἴο ᾿ἶπι, οἰοιμοά ἴῃ Ἰάδδ8 {Π6 
Ταοϑὲ νη ὉΪ6, ΔΙ 180]6, δηα Θηραρίηρ. ἶγο ΔΓ ΓΘαυΓοα ἴο θαυ (οά, 
Ρυΐ 10 18 ποὺ τι ἢ 8. Β6υν] 6 ΠΟΥΤΟΥ, βυοἢ 88 ΒαροΥϑ 0 ᾿πδρὶγοθ, Ὀὰΐ 
1} ἃ ἢ]14] τόνούθμοθ 8 ἃγὰ αϊγθοίθα δηά δποουγασθα ἴο δά γοβϑ 
Οὐγβαῖνθθ [0 ᾿ϊπὶ 88 ΟἿ ραν ΕἈΙΒΟΡ ἰὨγουσῇ «688 (ΟἸ τῖϑὺ [Π6 
5οη οὗ 818 ἰονβ, δῃά ἴῃ ἢ8 ἤϑηλα ἴο ΟΥ̓͂ΘΥ Ἂμ ΟἿΥ ΡΥΆΥΟΥΒ ΔΠα ῥγα]868, 
ΟἿ οΟΠἤδβϑιοη8 δΔη4 ὑμδηκδρινίηρδ, σι (Π6 Ῥγοΐουπασδί μα μλ γ, υ6- 
οομλϊηρ᾽ Ογθαύαγοθ ἀρ ΡΥ ΒΘ 31016 οὐὗἨ {ὑπ6ὶγ οὐ ὑπ οΥΠ]Π 688, απα χοῦ 
ΜΙ 80 ἱπροηΠΟῺ8 Δθδησ6, ΠΟΡΘ, δῃα ͵ου.  α ἃγὲ (ο υἱοὶ ὰ (6 τηοϑὺ 
ὉὈΠΏΓΟΒΟΓΥΘα δ τ βϑίοῃ ἰοὸ (ἀοα 88 ΟΌΓ Βονθγοῖσῃ [μογ, ΟἿΥΓ πλοϑὺ Ὑ}180 
Δη6 τἱρηύθουβ (ἀονοσῆοῦ, δηὰ πιοϑὲ ργδοίουβ Βϑηρίδοίογ ; ἴο σϑϑίζῃ 
ΟΌΓΒΕΪ 68 ἴο 18 ἀἴβροβαὶ, δῃ δοαιῖθβοθ ᾿ὰ 8 ῬγουἹθηταὶ ἀἸβρθηβα» 
ἴϊοπβ, 848 Ὀοϊησ' ρογϑιιβ δα ἐμαὶ 6 ογάθυϑ 4}} {ΠῚ 8 ΤΘΑΠῪ ἔὸγ ὑπ Ὀσβῖ; 
ἴο ΑΚ Θοπτ Πα} }Υ 48 ἴῃ Πἰβ βῖρῦ, ἀπ ἢ ἃ τοραγαὰ ἴο ἢ]8 ἀρργορᾶ- 
ὕϊοη, βοί(1ηρ’ ἢ ὈΘΙΌΓΘ τ18. 88 ΟἿΓ στοαί 411-δϑοῖπηρ Ν 1 [Π688 δὰ Ἰυᾶρα, 
ΟἿ οἰϊοΐδβι σοοά διὰ πἰσῆθδὶ δὰ, Αθονςᾳ 411, 6 δῇ σβαυϊγρα ἴο 
Ἰον [ῃΠ6 Ιμογὰ ουν αοά τίν 411} οἷν Ἠθαγί, δηα ταϊπα, δηα βίγθησίῃ, 
Δ [0 ον {παὺ νὰ ἴον ἴπη ὈΥ Καορίης δὶβ σομμηϑη ἀπηθηΐβ, ὈΥ͂ 

Ο ἢ δόβη ἵν. 94.; Βοπι, ἰ, 20. ; ΗδὉ. {ϊ. 4.; Μαῖῖ. χχι. 9.; ἘΡΒ. ἷν. 6.; Μαῖϊ. χ. 29, 80.: 
Το χ. 34-- 28.; 1 Τίπι. 1, 17.; Φοῖπ χυὶ 11.: Βαν. 1, 7., χυ. 4.; Φοόδη νἱὶ, 28.; 2 Οὐ, 
ἦν 18.; 1 Φοδη ἱ. 9.; ον. χυ. ἃ. ; Ερῆῇ. ἱ. 23. 

1... 



860 Τοοίγίηος απ οταὶ Γγεοερίς οΥ ἐλ }δἰδῖσ, 

ἀϑρὶγΐηρ ΟΣ 8 ΘΟ ΟΥΓΑΙΟΥ ἰο ἷπὶ ἴῃ ἢ18 τ 80]6 Ῥοτ βοϊομβ, δηά ὮΥ͂ 
Θμαἀθανουσηρ,, 88 [ὯΓ 88 γ6 8Γ6 80]6, ἴο σΙΟΥΗΎ ἷπὶ ἴῃ [16 ποιά, 
ΤῊ δχίθι αὶ ψόσβῃρ οἵ αοἄ, δοοογαΐπρ (ο {π6 Ιά68 σίγα οὗ 10 ἴπ 

{1η6 Νὸνν Τοβίδιηθηΐ, 15 ραγα δηὰ βριγιίαδὶ, ἀπά 18 ομπαγδοίουιβοα ὈῪ ἃ 
ΠΟ]6 5:0] 1οἱγ. Α8 Οοὦ ἴβ α ερἱγὶξ, Ἀ6 18. ἴο 6 ὙΟΥΒΕΙΡΡΘα, ποίΐ ἐπ 
8 ἔογτααὶ τρρηποῦ, δῖ ἐπ δρίχὶἑ ἀπά ἔπ ἐγμίῆ. (Φολπ ᾿ν. 24.) ΤΟ ἢ- 
ΤΩΘΤΟῺΒ Υἰΐ68 οὗ {πΠ6 Μοβδὶο ἀϊἰβρϑηβαίϊοι, συ πϊοῃ, (ΠΟ ρἢ τ βου βυϊρα 
ἴο ὑπαῦ {Ππη6 8η4 βίδίβ, 6.6 ἸηΔ ΚΒ οὗ [6 ἱπιροτγίδοίίοη οἵ {πὶ ΘΟΟΠΟΙΏΥ, 
ΔΥΘ ΠΟῪ 800} 8864, ΤΠ ογἀϊμαποοβ οὐ (τυ δ Υ̓͂, ῬγΘβουι θ6α 1 [88 
(ἀο8ρ6}, ἃ΄6 ἔβνγ ἴἢ ΠΌΡΟΥ, ΘΑΒΥῪ 0 ὈΘ ΟὈΒογνοα, δηα ποῦ] ἴῃ {ἘΠΕῚ 
86 δη4 Βἰρῃ! ΠΟΥ ; δηα ἰμο86 Οαγθ Ἶ68, ὙΒΙΟ ΔΓΘ ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ 1ἢ 
ογάον ἐπα 4}1 {ὨρΡ8 τΏΔΥ Ὀ6 ἀοπα ἀθοθη Υ πα ἴῃ ΟΥ̓ ΘΣ, ἅτ ἰβ ἴο Ὀ6 
ΔΠ1εἀ ἀρ, ᾿π ΘΥΘΓΥ σουπίσΥ, δὖ [86 ἀἰϊδογοίίϊοη οἵ ρἱουβ πλθῃ Ἰα [Ὁ}]}ν ἃρ- 
Ῥοϊηΐοα. ---- Α ρ]οσίουβ ρμίδη οὗ το] ρου ΓΒ} [818 στουπαρα ἀροη 
{πΠ6 ρογδοϊοηϑ οὐ [Π6 αἰνὶηα παίαγθ, δηα δα ΓΔ ΌΪΥ ΘΟΥΤΘΒΡΟΠΟΙρ ψ] 
186 ὁ186 8η4 ΠροΟΘΒϑΙ[168 Οὗ 5: [Ὁ] τηδῃ. 

2, ΤΠαῦ τη βῃου]α ἰονα αοα ψ}} 41] ἢ18 Ποαγῦ, 15 ποῦ {π6 Ἰαηρστιασθ 
οἵ γο]ρίοη οὐἱυ; 1ὑ 18 αἰ8ο (86 ἀϊοίαϊα οἵ γτθᾶβϑοῦ 1}αΐ, αἰδβ' προ Ὁ 
ΚΘΆΒΟΙ ΠΟΥ ΧΟ Ιρίοπ πᾶν δα βυβηολοηΐ ᾿πῆἤϊιιοποα ἰο ργοάᾳοα (818 οἴἶδοί, 
Μδη ἢδ8 οἥευδοᾶ (οά, «πᾶ συλ Ἔχροβοδ ἰτὰ 0 ΡῃπΙβῃπιθηῦ; ἕο {Π6 
ΒΟ] π688 οὗ αοάἄ υυϑὲ μαῖα βίῃ, δῃα Π18 7166 τηδβὺ 1644 Ὠΐτη ὕο (ΘΒ 
1η δὶβ δοπάπιοί {86 ἀϊδρίοαβασα νυ] οἢ 18 Ὠδαγ ἔδα]β, ΤὭδί τηδη 15 δα 
ἃ ἀορτγανϑά ογϑαίυσο, δηὰ τηδηϊοϑίβ {παῦὺ ἀΘΡΓΑΥΥ ἴῃ ΠΪΒ Βαπ πη θη 8 
δηα αἰδροβιίίοη, (86 ψ}80]6 Ὠἰϑίογυ οὗ {86 πυπιδη Κἰπα {ΓΒ Π65 ἀθυη- 
ἀδηΐ ρῥγοοῖ, [Π{{πῸ Δηη8]58 οὗ πὸ ἀἴδτθηΐ πδίϊοηϑ οὗ [Π6 δασγίῃ ἀο ποῖ 
ῬΟΌΓΙΓΑΥ [Π6 ἰδιλροῦβ δηα δοί!οηβ οὗ ἃ ταϑθ οὗ ἀγα} ν ἀδρτγανοά 
ογδδίισαβ, (ἤΘΓΘ 18 0 βυοὶ (μἱπρ᾽ 1 ὨδίαΣΘ 88 8η αγσμπιοηί. ΤΠ ἰ6ῃ- 
ἀςμοΥ οὗ συλ δπα ἀθργανὶῦν 18 88 πδίυ ΓΑ ΠΥ Δηα ΟΟΥΔΙΏΪΥ ὕο ΤΩΪΒΟΣΥ, 
88 οὗ ἃ βίοῃβ ἰο [}] ἀοΥ γα ΓαΒ. 

Ϊὴ ψμδῖ ψΔΥ φοΐέν διὰ ἀορταυφα ογθαίασοθ οδη Ὀ6 ἀα]νογοᾶ ἔγομι 
ὙΠΟΚΘΟΠ 688 δα ΡΠ Βῃτηθηῦ, 8Δη4 τοϑίοσθα 0 ροοάπρβθ δ8ηα [6] 10} γ,, 18 
0Π6 οἵ {Π6 τϑοβί ἀΠΠου]ῦ, 88 10 18 πα οὗ {Π6 πιοϑῦ τηρογίδηϊ, αι βίο π8 
ν ἈΙΘἢ οΔῃ ΘΠΊΡΙΟΥ [86 ταϊπά., ““Οοἄ 18 7801 ἀἰδρ]οαβθαᾶ : μον 8}}8}} 6 
Ὀ6 γϑοοῃςο θα ἀυιι ΤΑΆΪΚ6Β τη8} αἰγαια οἵ (ἀοα : ΠΟῪ 884}} {π6 σϑιιβ8 
οὗ ἴδαγ Ὀ6 τοιρουθὰῦ ΟΡΓΑΥΙΥ͂ Π]Δ ΚΟ8Θ ΙΔ ΔΥΘΙΒΘ (0 ᾿ῃ ΘΓΟΟΊΓΒΘ 
ΜΠ Οοα: μον 884}} Ἀ18 βϑῃτηθπίθ δηα αἰβροβιοη θ6 ομδηροά 
ΤΉ686 ἅγ6 411 αἰ βηου [168 στ ϊοῖ παΐαγαὶ το] ρίοη οδηποῦ τοβοῖνο; δηᾶ 
ΘΟμοΟΓ Πρ ΜΨΈΪΟΙ ΤΘΆΒΟῚ 18 αἰΘΥΪΥ βιθηῖ, ἤορεπέαποε δηα γεζογπια- 
ἔϊοπ Ὦᾶνα ὈΘ6ῃ ΟΟΠΒΙἀογοα ὈΥ̓͂ την 88 {1}}Υ βυ ηοϊθηΐ ἰο θη 8} 41] 
{Π 686 6ν}18; υΐ ΠΟΥ ἤᾶνθ πὸ σουπῃίθῃδηοο [ὉΓ {Π|6}} Ορ᾿ πο ἔσο [Π6 
ΦΟΌΓΒΘ οὗ (ΛΟ Β τιοσαὶ ρονθγητηθηῖ. Α ἀεδαμοΐθε ταρθηΐβ Ὀἱεἰοχὶγ δηά 
ΒΙΠΟΘΓΟΙΥ οὗ 1118 νἹοίουβ θχοθῦβθδ; Ὀαΐ γορθηΐδηοθ 4068 ποΐ Π64] [εἰ ἀ18- 
Θαβθαά ὈΟαΥῪ: ““ἢθ 18 Ἰη8Δ6 ἴο ροββθβϑβ {Π6 8109 οἵ ἢϊ8 γουΐῃ;᾽" δῃὰ {86 
[αϊαὶ εἴεοσίβ οὗ [18 νἱοθθ Ὀσηρ Βἷπη ἴο δῇ ΘαυΪγ σσᾶνθΌ Το φαπιεβέξν' 
Τορθηΐϑ οὗ }}18 Ὁ]]ν, δῃα γϑίοσιηβ ἢἷ8 οοπάποῦ: Ὀαὺ 18 ρϑῃϊΐθμοθ δηά 
σϑίοσμηδίϊοι Ὧἀο ποὺ Ὀγοοῦυγο [86 γτοϑίογαϊοη οὗ [18 ἰοβί ϑβίαίθ ; δῃὰ ἢ6 
ΒΡΘπ8 ΙΒ ΓΘ ΔΙ ΠΡ ΥΘΆΓΒ ἢ ΡΟΥΘΥΙΥ 8πα πναηί. Βυ ᾿ηϊδίηρ, τη6 ἢ 
(ΘβιΠν Ποῖ. ἀρρσγορθδῦομ οὗ {π6 αἰνιηθ οοπάα οί, τὰ {861 4688 οὗ αΪ8- 
{ἰθαίνα ᾿υδοο, Τὴ τειν οὐ 18 861Ζ64, δηὰ Ἰ6φα ἴο 86 ἐγ θαμαὶ οὗ 
(6 υάσο, Ηδ ρῥγοΐοβϑβεβ ἴο Ὀ6 μαμιίοῃῦ, δπα ΓΠ6Γ6 18 Ὧ0 ΥΘΒΘΟΙ [0 
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αυοβῦοι δὶβ δ που. Βαϊ ἀο δὴν {πὶπᾷκ ἐπαὺ ᾿18 ταροπίδποα Βμουϊά 
αὐτοϑύ 1Π6 δύῃ οὗ {86 τἱρμίθουξ Ιαν  Ηαξ [18 οοηδεοιηηῃοᾶ, δηὰ βυΐοτβ 
ἀφραίῃ. 1, 16 η, 0Π6 βοη Ἰπθη8 Οὗ πλθ, ΘΟ ττηΐηρ {86 οοηάαςσί οὗ ἀοά, 
Ῥτγοοίαῖπι [Π6 ᾿πϑυ ΠΟΙ Θ ΠΟΥ οΟὗὁὨ ΤΟρδηΐαμοθ (0 δίοπο [ὉΣ ᾿πϊαυϊν, ΠΟ χϑ- 
[ἰοηᾶὶ ΠΟΡΘ οδῃ Ὀ6 δηϊςογίδιηθα οὗ 118 οἴὔοδου. ΥὙῦ6 τωσβί Ἰοοὸκ ἰο δη- 
Οἴμοῦ αυδείοε; θαΐὺ ΠΘγΘ 8Π.4}} νχὸ ἰοοϊκ ' 

ΑἹ ΧΙ ΓΔΟΓΔΙ ΠΆΤΎ ἱπίουροβιοη οὗὨ [ῃ6 ΘΌΡτγοιαα Βοίηρ' ἈρΡΡϑδῦβ π6- 
ΟΟΒΒΑΓΎ, δη4 480 ἃ γουϑίδίοη οὗ ἢ18 ν0}}} ο σῖνα 8 ἱπίοσιηδίοη οἡ ἰῃ 6 
βυ]εο, ὙΠουρῇ 10 ψου]α Ὀ6 ῥγοϑατηρίοη πὶ ἀπ ἴ0 ΠΆΠ.6 ΘΥΘΙῪ {Πϊηρ; 
{παὖ ἃ τονϑϊαύϊοη π1}} οοηὐδὶη, νγ16 ΤΩΔΥ͂ ΒΔῪ ΜΠ σομῆάδηοθ, Σΐ Μ{}}} 6 
[}} δῃα δχρ οι 88 ἰο ἴπ6 ραγάοῃ οὗ 81η, δῃά {π6 τηοίμοά οὗ ἃ β' πῃ ον Β 
ΤΘΟΟΠΟΙ]Ἰδίοη τ αοα. Τῆθδα ἅΓ6 πα! ΒρΘΏΒΑΌΪΥ τοαυΐβῖθ. ΤῊΘ 
Νον Τοβίαπμμοπϊ ἀ068 ποὺ ἀἸβαρροϊηῦ ΟἿΣ νν 68 ΟΥ̓ ΟὟ ΠΟΡΘΒ: 1 δπύθγϑ 
ΕΠ ἱπίο 411 {μ686 αἱ βηου 168, ἀπ ῬΥΟρΟδΟΒ ἃ ΓΘΙΏΘΟῪ [ῸΓ ΘΥΘΓῪ 601] 
ΒΟ ἢ Μὰ ἴ66]ὲ. 77}: ἀοοίγίηο Γ᾽ α πιεαϊαίοτ, απά ΟΥ γεαεπιρέϊοπ ἐλγοισὴ 
λίπε, Ῥγθβθηΐβ 1086] [0 ΟἿΣ ΘΥ̓́ΘΒ ἴῃ ΘΥΘΥῪ ΡᾶρῈ ; Δα ΤΌΓΤΩΒ {Π6 ΝΟΥ͂ ΘΟΥΘ 
οὔ 1π6 ΟἸγιβύϊαῃ το σίου. ὙΠΘη {Π6 σου] Πδα ϑ᾽πθά, δπᾶ {(μ6 ΑἹ- 
τ ΡΥ τ βμοα ἴ0 γθοοπ 116 ἴπθπὶ ἰο ἈΠ] Π186]}, Ὁ τῦδϑ ὩθοσββασΥ ἰὼ ἀ0 
118 1π δ οἢ. ἃ ὙΑΥ 88 βῃου α ἀδπηοηβίσαϊθ Ὀοίἢ ἐπ6 συ] οὗ δἰ πα Η 8 
Παίγοα οὗ 1; δηά δὲ (ἢ8 βδῖὴθ ἶτηθ δυΐῃοθ ἢ18 ἴονθ δῃηἀ οι ραββίοη [ῸΥ 
ΒΙΏΠΘΓΒ. Α ἔγθα ραᾶγάοῃ τὶ πουῦ δη δἰοπϑιηθηΐ που] παν Ὀ6θὴ 1η- 
οοηβιϑίθπς πῖΐῃ {Ππ6 το] εῦ οὗ [6 Ὠινηθ ἴᾶγ8, δὰ που] ἢδνα 
ΒΟΓΥΘα 88 Δ ΘὨΘΟΙΓΒΟΘΙΘΩὗ 0 ΤΠ ὕο ΘΟΠΣ 16 ἴῃ 815. Ηδ {πογοίογο 
οἴονδα {π18 ραγάοῃ {πγουρσῃ ἃ Μαοαϊαίον", ἐλαὲ 50 ἐδ πιϊσἠέ δὲ ὑμδὲ ἀπά 
ἐμὲ 7ωδίον οΓΓ ἀΐπι ἐλαξ ὀεἰϊουοίλι ἵπ ὕεειδ. (οτα. 111. 26.) ΤῊ8 Μοαϊδίον 
}}γ δμῃονσθά [86 Παοϊπουβηθββ οὔ βὶῃ ἴῃ {π6 βίσῃί οἵἩ ἀοά, ἔγοπη [6 
ΒΥ ηρΒ ἢ6 ἀπάδυσοπί ἴῃ Ὄγάου (0 τοπιουα (δ6 ρα οὗ ἢ. ΤΠ, 
ὙΠδύ τχθῃ Π8α [ἢ 4}] αρ88 ψ]8Π:6 4 [ὉΓ 10 νδ]}, ---- Δὴ δἱοῃθιθηῦ [ῸΓ δίη 
(οι οομβοίθμοα δηα {ΠῸὶΓ πδύυταὶ ποίϊοπβ οὗ αἰγὶπθ ᾿υ8106 ἰδυρῃΐ 
1Π0π} 0 Ὀ6 ὩΘΟΘΒΒΑΤΥ.) --- [Π6 Βδογθὰ ἤόοοῖκβ ροιϊηῦ ουὖ ἴῃ {π6 ἀραίῃ οὗἁ 
“6808 ; ὙἘΙΘΝ, ἴῃ ΘοηΒοα θη66 οὗὨ [Π6 αἰ ΣΉ Υ οὗὨ Π1Β ῬΘΥΒΟΠ, ΟἿΓ ΓΘΆΒΟἢ 
ῬΘγοοῖνοΒ ἴο αν Ὀ6οὴ οὗ Ξβυ ιοϊθηῦ ναΐμθ ἴο οχρίαΐθ [π6 σι] οὗ 1η- 
ΠὈΠΊΘΓΒΌΪΕ τα} 10η8. ΤἼΘ τοϑ] ΠΥ δηα οχίθπί οὗ {π6 δἰοῃθιηθηΐ Οὗ 
βδιβίδοϊίοη τηϑάθ ἴο αἀἰνῖπα ᾿υδίϊοο ὈΥ «6ϑὺ8 ΟἸγΙδῦ ἀγο βϑὺ ἑογίῃ ἴῃ ἢ 6 
δίγοηραϑὲ δη τηοϑὺ δχρ]οὶ ἰδηριασα {παῦ οδη Ὀ6 οοποαϊὶνεᾶ, Τῆυβ, 
Ἦἢ6 18 811 ἴο Ὦδγα αἱοα ΟΝ τ, 0 ΒΕΑΒ ΟἿ δῖπδ, ἰ0ο ΤΑΚΕῈ ΑὙΤΑῪ ΟἿ 
δίηδ, ἰο δό α ῬΕΟΡΙΤΙΑΤΙΟΝ 707 ΟἿ δ'πδ, ἃ ἐο ῬΌΟΒΟΗΑΒΕ, ΒΕΌΕΕΜ, 
ΟΥ̓ΆΑΝΒΟΜ κ8 τοϊέΪι ἐλθ »γοθ Ὁ ἀΐδ δίοοά, 

Ολγῶέ αἰρα ἘΟΒ τι8, ΟΥ̓ ἸΏ ΟἿ βίθδα --- 76 ἰαϊά ἀοισπ λὲβ 6 ΒΟΒ τ. 
(1 Φοδη 1]. 16.)---ὄ 176 αἰοα ΘᾺ οἱμγ' εἶπα. (1 ον. χυ. 3.) --- ο σανε 
ἠδ ΘΒ ὧδ. (ΤΊΟ, 1). 14.) ---- ΗἴἼὲ τραθ αεἰϊοογε ἘΟῊ ΟἿ οὔεποοβ. 
(Βοιω. ἱν. 26.) ἢ: ἐαεἰεα ἀφαίἑ, ἘΟῈ εὐογν πιαπ. (Η6Ὁ. 11. 9.)---Αρτοο- 

᾿ Βορυ θ᾿ ΕββδῪ οὐ ἴδο 1» νίπο ΑὐτμοσΥ οὗ 6 Νονν Τοδβίδτηθηΐ, ΡΡ. 82. 84. 
3. Οχἡ [6 δρροϊπξηρηςϊ οὗ ὁ Μεάϊδίοι, δηὰ (6 σεἀοπιριίΐοη οὗἨ ἰῃς νου] ὈΥ μἷτα, 866 [ἢ 

Ῥτοίοπηῃάα δηὰ σρποϊαεῖνο Οὐβοσυδίίουδ ἰῃ Βυ 16 γ᾽ 8 Απαίοσυ. Ῥασί. ἰΐ. οἴδρ. ὅ. 
8 Το σοὶ βιυυ)θοὶ οὗ ὅεϑὰβ ΟἾγίβεΒ δἱοῃμοσηθης 18 σοι ργο βομπδίνου ἀἰδομββοᾶ ἴῃ ΜΓ. 

)οτταπιβ Ττοδῖδδο οὐ 180 Ποοιχίηα οὗ (6 Αἰοπειηοιὶ (Ιοπάοη, 1828. 8γν0,); δπὰ ἴῃ Ὧγ. 
᾿οναγ Νδίυσο, ΗΠ δ] ΠΥ, ἀπᾶὰ ἘΒΊσΒΟΥ οὗἩ [86 Αἰοποιηοπὶ (ΕΔ Π] γρἢ δπᾶ 1,οπάοῃ, 1888, 
8νγ0.); δηὰ πιοθὲ ΓἸῪ πὰ οοποϊ βίου ἰπ Ὦγτ, Μαροθβ ππαπδνεγεὰ δηά πΠΔΠΒυγΘΓΔὉΪΘ 
Πυιβοοῦγδοβ δηὰ 1) δϑοσιδιίοηθ οα ἴῃ6 Αἰοηοιηθηῖ; οὗἩἨἉ ᾿ΒΙΟὮ {Π6ΓῸ δγὰ δἰ οηΒ ἱῃ ἔνγοὸ Οὗ 
τῆ γθ6 νοϊαπιοβ, 8το.; 88 αἷδὸ ἐπ ἔα οοἸ]]οοινο οἀἰϊτίοη οὗἩ το ΑτοΒΙβθορΡ᾿ 5 ψ Βοὶθ Ἦ οὐκ, 
(]οπάοη, 18:2. 2 νοΐβ. 8νο.) 
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868 Τοοίγίπες απα ογαϊ Τγεοσερίς ο ἐδ Ἐ δῖα, 

ΔΌΪν ἰο {π6 ῬγΟΡἤΘΟΥ σοποουηίηρ ἢϊπα, 116 τοα5 τοομπάφρα ἘΟῈ οἵ» ἔγαπδ 
φτγοδδίοπδβ, ἀπά ὀγιῖδοα ἘΟᾺ ΟἿ ἱπιφμϊέϊεδ. (188. 111]. δ.) ---- Ολγίδὲ πὰς 
ΒΟΒΝΕ Ο17 βἔπ8.--- δ ισα8 ὁπε6 οἤετγεαά (ο ὗεαγ ἐδ δἷπ8 97 πιαπψ. (Ηε}". 
1χ, 28.) ---- [ὁ ΒΑΒΕ οἷ» εἴπ ἴπι ἀΐ8 οιση δοιγ ὑπ ἐδ ἐτοο. (1 Ῥεῖ, 11. 24.) 
--ΑσΥ ΘΟ ΔΌΪΥ ἰο ἐπ6 ργθαϊοίοἢ8 σοποοσγηΐηρ ἢϊτη, ἤ6 λαΐξΐϊ ΒΟΕΝΕ ΟἿΣ 
φτῖοίβ απὰ ΟΑΒΕΙΕΙ ΟἿ δοτγοισδ; ἔδλε 71ογὰ λαΐδ 1,Δ10 ΟΝ ΗΙΜ ἰδέ 
ἐπί φμῖίῳ 9 τὰ αἰϊ, (1868. 11. 4. 6} 

Ολγιβέ ἤαβ ΤΑΚῈΝ ΑὙΑῪ ΟἿ δῖη3.---- δ τρα8 πιαπὶ [εϑἰ6α] ἐο ἰσλὁ ΑΥὙΤΑῪ 
οἷν 5ἴπ8. (1 «“οπ 11. δ.) -- 11ὸ ΡΤ ΑὙΤΑΥ 910 ὃν ἐδ βαογίζοο ο᾽ ἀϊπιδείζ, 
(ΗὈ. 1χ. 26.)---1ὲ λαξᾷ ΑΒΗΕΡ τ ὥοπι ΟἿ δἴπ8 ἐπ ἠὲδ οἱοπ ὑἱουί. 
(Βεν. 1. δ.)--- 1 λὲ δίοοώ οὶ Ολγίδὲ «688 ΟἹ, ΒΛΑΝΒΕΤΗ μ5 7γοηι αἰΐ εἰν. 
(1 Φομη }. 7.) 

Ολτγίβέ ἰξ α ῬΒΕΟΡΙΤΙΑΤΙΟΝ ΚὉΤ ΟἿ 5ἴ12.--- Ηἴηι λαξδ Οοα 2εὲ ζογίλ τὸ 
θὲ ἃ ΡΕΟΡΙΤΙΑΤΙΟΝ, ἑηγοισὴ ζαϊὶ ἐπ ἀΐ8 δίοοά. (ΒΒ οτα. 111. 2.) --- Ο΄, εἶ 
δοπὲ ἀὶδ δόπ ἐο δὸ ΤῊΕ ῬΡΕΟΡΙΤΙΑΤΙΟΝ 707 ΟἿ δίπ8. (1 ΦΉμη ἰν. 10.) --- 
ἮΣ ἰβ ΤῊΒ ῬΡΕΟΡΙΤΙΑΤΙΟΝ 707 ΟἹ 53ἴη5, απά ποὲ ΚὉΥ οἿ75 οπῖψ, ὁμὲ αἰδο 
ον ἐδε εἷπ6 9 ἐδλλο τολοίο τιοοτά. (1 Φοϊνῃ 11. 2.) 

Ολιγὶξέ ΡΟΚΟΗΑΒΕΡ, ΒΕΘΕΕΜΕΙ», 05 ΒΑΝΒΟΜΕΡ δ τοϊέϊ ἐδδ ρῥγχίοε ὦ 
λὲβ δίοοα, ---- Ηἶο ῬΌΒΟΒΑΒΕΡ ἐδ οἠμγοὴ ὁ αοά ωοὐδῇἔ ᾿ς οιοπ ὀϊοοί, 
(Δοῖϑ χχ. 28.) --- :;71ὲ σαπιθ ο σίυο ἠδ ἰϊε αὶ ΒΛΝΒΟΜ [0 πιαηψ. (Μαῖῃ. 
ΧΧ. 28.) --- 6 σαυο ᾿ἐπιδοῖ αὶ ΒΑΝΒΟΜ 2ῶ07 αἰϊ. (1 Τῆι. 11. 6.) --- Κ)'6 
αγὸ ΒΟΟΘΗΤ το α ρ»γῖοο. (1 ΟὐοΥ. νι. 20.}).-- πὶ ἀΐπι το ἤατο ΒΕΌΕΜΡ- 
ΤΙΟΝ ἑλγοισὴ ᾿ιὶξ διοοά, (ἘΣΡΏ. 1. 7.)---- ὲ λαΐβ ΒΕΡΕΕΜΕΡ τ ἐο Οοιζ 
ὃν ἀΐ δίοοά. (λον. ν. 9.).--- 6 αὐτὸ ἘΒΘΕΕΜΕΡ τοἱξἧι ἐλ ργεϑοίοια ὀϊοοά 
9. Ολνίδέ. (1 Ῥοῖ, 1, 19.) 

8. Τῇ αἰνίπο ιβιϊςα Ὀοΐπρ' Βα 158Εια, γγχὸ 816 δββυγϑα οὗ [πΠ6 ἘΟΕ- 
ΘΟἸΨΈΝΕΞΒ ΟΕ ΟὔΥΈ 81Ν8 {πγουρ ΟἸ γί, οἢ βίο γερεηΐαποο, δηθὰ 
πη [οϊσποα δι τἢ ἴῃ ἢϊπι. ΗΒ Γογογαπηογ, ΦόΒῃ {Π6 Βαρθαί, ργθδομϑα 
ἐδ ὑαρίΐδηι 9} τοροπέαποο ΚῸΤ ἐδι6 ἘῈΜΊΙΒΒΙΟΝ ΟΕ ΒΙΝ8. ([μ0Κ6 111. 3.) ---- 
ΟἸγῖδὺ (6118 8, ἀλξθ δίοοα ᾿ἰσα8 δἤφα Ὁγ πιαὴψ 70. ἐδδ ἘΈΜΙΒΒΙΟΝ ΟΕ 
ΒΙΝΒ, (Μαιίί. χχνὶ. 28.) --- Αἴοσ {86 γϑβυγγθοοι, {86 δροβί!68 ἀγὰ α1- 
τοοίρα ὈΥ Πἰπὶ ἐο ργϑασῖ τερεπέαποο ἀπά ΒῈΜΙΒΒΙΟΝ ΟΕ Β1Ν8 ἔῃ ἠῆτξβ Ἰαπιδ 
απιοπσ αἰΐ παΐξϊοη8. (κα χχῖν. 47.) --- ΑΘοοΣαΙ ΠΡῚΥ {Π|6ν ργθδοῃϊηρ 
88 (818: ὐπ αΟοα λαίῇ, ὁταϊέεα τοἱξέι λΐδ γίσὴξ λαπί ἰο ὃ α.ρ»γίπεο απά 
α βαυϊοιγ, ΚΓ ἰο σῖίυε τεροπίαπεοο ἐο 18γαοὶ, απαὶ ἘΟΚΘΙΝΕΝΕΒΒ ΟΕ ΒΙ1ΝΒ. 
(Αοίε ν. 81.) --- Περοπὲ ἀπά ὃς δαρέϊζοα εὐεγῳ ὁπ 97 ψοιῖι ἵτι ἐδ παπιθ ΟἿ 
)εσια ΟἸγῖθέ, Ὁ} 6 ΒΈΜΙΒΒΙΟΝ ΟΕ ΒΙ1Ν8. (Αοἰϑ ἰϊ. 38.) --- ΤΑγομσὴ 
ἐλὶβ πιαῃ 18 ργοεαοσίει κηΐο ψοῖ ἐΐδ ἘΟΒΟΙΨΕΝΕΒΒ ΟΕ Β81Ν8. (οίϑ ΧΙ. 
38.) --- ΤῸ λἀΐπι σίυε αἷΐ ἐλ ργορἠεία ιοἱΐπε88, ἐϊαΐ τἈὨγτουρῇ 18 ὨδπΊ6, 
τοποδοεῦ! ῦ" ΒΕῚ ΤΕ ΈΤΗ ἐπ ἴηι 8δλαϊΐ γοοοίῦθ ΒΕ ΜΊΒΒΙΟΝ ΟΕ 81Ν8. (Αοίϑ 
χ, 43.) -- -Οαὐἀ τσας ἐπ Οἠγὶβέ γοοοποῖϊησ ἐΐθ τοογϊα πηΐο λέμπιδοί, ποὲ 
ἹΜΡΌΤΙΝΑ ἐλῤεοὶγ ἐγόβρα8865 μπίο ἔδεπι. (2 ΟὐοΥ. ν. 19.) -- 1 ἀΐηι το βαῦο 
γτοαεηιρήοη ἐμπγοισὴ ἢ18 ὀίοοα, ἐδθ ἘΟΒΘΙΝΕΝΕΒΒ ΟΕ Β1Ν8. (ΕρΗ. 1. 7.) 
-- Απὰ νγθ 8.6. σοι δη θα ἐο ἤογσίυε ὁπ6 ἀποίλον, ἐυοπ α8 Οαοά, ἴον 
ΟἸγιϑυ Β 8β8Κ8, λαξὴ ΒΟΒΟΙΨΕῈΝ τ. (Ερ᾿. ἵν. 832.) 

4, ΟΌὗΣ β[ηβ βεϑῖῃσ ἔογρίνοη, ͵ὸ ἅτ σΟΒΤΙΕΙΕΒῸ ὈΥ ΟἸτῖβέ ἰπ (86 
εἰσῃί οὗ ἀοα. δὲν Αϊΐπι αἰΐ ἐλαΐ δοίϊουε αγὸ συβτΙΕΙΕὺ. (Αοἰδ χὶ, 89.) 
- ὲ αγὸ συΒΊΙΕῚῈ} ἴῃ ἐς παπὶθ 9 ἐλ 7,ογά “έεδι5. (1 (ὑοΥ. νἱ, 11.) 
- ΞΨὲ αγ συΒΤΙΕΙΕΙ ὕγοοῖν ὧν ἐΐβ σγασο, ἐῤτομσὴ ἐΠ6 γοιἰοηιμέτοπ ἐμαξ 
ἐδ ἐπ εθι ΟἸιγὶδέ, (οι. 11, 24.) --- βοίπγ ΤυϑΤΙΕΙΕῸ ὃν κἷδ δἱοοα, τ06 



“4 ΤΟΥ͂ ὁ ἐϊς Τ)ιυϊπε Ϊπερὶγαξίοη. 859 

ελαἷϊ δὲ εανεα ἤσοηι τοταίἧ ἐλτοισὴ ἀΐπι. (οι. ν. 9.) ---- Οοα λαίδ πιαάο 
ἤΐηι ἰο δδ βὶι (ὑπαὺ 18, ἃ 51η-οἴδυϊηρ,) 707 18, τοῖο ἄποιο πὸ οί, ἐλαξ το 
πιϊσἠέ δὲ πιαήε ἐδ ἘΙΑΗΥΕΟΟΒΝΕΒΒ 0} Οοά ἐπ ἀΐπι. (2 ΟοΥ. ν. 21.) --- 
νοι ἐκ ΒΙΑΗΤΕΟΟΒΝΈΒΒ 0ΓΓ Οοά, τολϊοῖ 8 ὃν ζαϊίδ 0. ὕεδις Ολγνιὶδέ 
μηΐο αἷΐ απ Ὡροπ αἰΐ ἐλεπι ἐλαὲ δεοίϊευο. (λοτα. 111. 22.) --- ΤΒογοϑίουθ 
““π)16 41Γ6 δοοουηίοα τἹρῃίοθοιβ Ὀθίογτε (ὐοά, ΟὨΪΥ ἴον {Ππ6 τιϑυὶΐ οὗ οὐγ 
Τιοτὰ δᾶ ϑανίουῦ 68ὺ8 Ογῖβί, ὈῪ [Ἀ10}, ἀμα ἢοῦ ῸΣ ΟἿΤ ΟὟΤῚ τη γ[8 
ΟΥ̓ ἀδβουνησβ.ὔ 

ἘΘγίπον, θοῖηρ συθΤΙ ΕΙ ΕῸ ὈΥ ΟἸγῖβί, 6 86 ΒΕΟΟΝΟΙΙῈΡ ἰο σά. 
Βείπφ ΤυβϑτΕΊ ΕῸ ὄν ζαϊέδ, το ἔλαυνε ρθδοβ ισέέϊ αοὐ ἐλτομσὴ οἷν 7,ογά 
οσιι5 Ολγίδί. (Βοιλ. ν. 1.) --- ὲ ατὸ ΒΕΟΟΝΟΙΜΕῸ ἔο αοά ὃν ἐδιε ἀεσίλ 
9 λὲς ϑοπ. (Ἰλοπι. ν. 10.) .--- 755, τοῖο σοῦ ϑηθηιῖος, λαίἤ Ολγίδέ ΒΕΘΟΝ- 
ΟἸΠῈΡ ἔπ ἐδ δον ὁ ἢῖς "εεὶ, ἐμγοισὴ ἀεαίλ. ((Ὑο]. 1. 21, 22.) --- Μὲ 
λαίῆ πιαας ρόασο ἑλγοιφὴ ἐδε δίιοοά 05 ἠΐβ σγοκ8. ὃψ ἀΐδι ἰο ἘΒΟΟΝΟΙΠΕ 
αἷϊ ἐλίπισφϑα κπίο ἀϊπιδοῖζ, ((Οοἱ. 1. 20.) --- Οσοὐ λαϊῇ ἘΒΟΟΝΟΙΙΕΡ τ ἕο 
λϊπιδοῖῦ ὃν “έεδιι5 Ολτγὶδὲ (2 ΟὐοΥ. ν. 18.); --- ἢ λο οι }εγοα Κο 7 δίπ, ἐλπαξ 
ἐδ πιίσλέ Ὀτιηρ ἃΒ μπέο Οοά. (1 Ῥοῦ, 11. 18.) ---- Απα, τοῦ αγὸ δοοορίοά 
ἐπ ἐλ δοϊονεά. (Εἢι. 1. 6.) 

ὅ. Οποθ τλοτο, ἴὴ ἴῃ (ἀοβροὶ γὸ Βπα {πὸ Ὀαοβὺ ρῥγῖποῖρ]θ8 οὗ οομ- 
ἘΟΒΕΥ ΑΝ ΒΕΕΕΕΒΗΜΕΝΊ ΤῸ ΤΗΕ 8001, ὉΠ66Γ 4] {Π6 οαἰ δι {168 δηα 
Αἰ Ἰοἰϊοηβ οὗ [1ἴ6, ἃ8 νγ6}} 88 ἃ το τηδραζίηθ οὐ 411 ἴἤθϑη8 ῬγΌρΡΟΥ [ῸΣ 
[π6 βαῃοι ποδου οὗ οὐγ δουΪβ, δα οὐνσ τηοδὺ βιιοοθβϑα! δάνθηοοβ ἰἱῃ 
ἴτπ6 ρῥἰεῖγ. [ἢ {π0 Βογρίυγοθ χα 866 {πᾶΐ ἴΠ6 Πιινῖπ6 ΘρΙσΙῦ 18 ΓΟ Ὺ 
ὙΠῸ} ἢ18 ΤΩΡ ΏΤΥ 8148 ὑο δβϑιβί, θη] ρῃίθη, δηα βίγθησίπθῃ Οὐγ Βρ 8 1π 
ῬΓΟΡΟΤΟΩ [0 ΟἿΓ ΒΟ ἀθβῖγοθ δη ἃ Θημἀθαν οῦγΒ δέου ρΟα]ἸΠ688 ; ἀπά 
ΤΠ6 70 χὸ Δ΄6 αἰγθοίθα ΘΥΘΥῪ ἀαΥ, δῃηα δἱ 8}} (ἴσαθβ, ἴο βϑθεῖς υπίο (ἀοά 
{πγουρσὰ ΟἸγτὶβί, ὈῪ ἔδγνθηῦ ἀπα θ6]]οντηρ' ΡγΑΥΘΥ, [Ὁ ἢ18 σι !άδποα ἀπά 
Ῥγοίθοι!οη, δπα γὸ δββυσοὰ {παῦ νγα 88}8}} πϑνϑὺ βθοῖ 818 [366 ἴῃ νϑίῃ. 
ΕΓ «6808 ΟἸγδῦ, μαυϊηρ; Γθοοῃο 64 8 ἴο (οᾶ, ΒΑΝΟΤΙΕΊΕΒ (86 Ἠδαγίβ 
οὗ ἔστι Ὀθ᾽ιονοσβ ὈΥ (86 ΗοΪΥ δριγὶῖ, ἴῃ οΥάδυ ἴο δῆβθ]6 [6 ὴλ (0 ρ6γ- 
ἔοστῃ {πρὶν ἀαςγ, δηα ἴο δοπίϊπιιο ἴῃ (86 ίανουγ οὗ ἀοα. »}7 αγὸ οἤοβοη 
ἐο βαϊσαΐξίονι ἰ᾿γοισὴ ΒΑΝΟΤΙΕΊΟΛΤΙΟΝ Οὗ ἐλ ϑρίτιἐ (2 ΤΊ Ββ, ἢ. 18.) 
δηα ἐῤλγοιφὴ ΒΑΝΟΤΙΕΊΟΑΤΙΟΝ ΟἹ ἐλο ϑρέγιὶἑ μηίο οδοάϊΐοποε. (1 Ῥεῖ. 1. 2.) 
-- δὲ αγὸ ΒΑΝΟΤΙΕΊΕΡ, ἑἐλγοισὴ ἐδ ογεγίπο οΥΓ ἐδε δοάν οΚ υοβιδ 
Οἰινῖδί. (Η6}. χ. 10.) --- Οσοαά λαίς ποὲ οαἰϊρα τις ἰο μποίδαπηέ85, διέ 
μπίο ἨΟΤΙΝΈΒΒ, τοῖο λαίδ αἷδο σίυοεπ μπίο τι8 ἠΐϊδ ἩΟΠῪ ΒΡΙΕΙΤ. 
(1 Ὑμ6β8. ἴν. 7, 8.) --- Τὴ ΒΡΙΕῚΤ ΟΕ (Ὁ ἀιοοίϊοίν, ἐπ μ6 (Βουι. υἱ]], 
9.), απα οἱιν" δοιν 5 ἐδ ΤΈΜΡΙ.Ε ὁ ἐλ Ομ ΟΠΟΒΤ (1 ον. νἱ. 19.) 
ὉΠ 106 αγὸ απ ἠαῤιξαξίοη 9.77 αοὐ ἐλτοιφὴ ἐδς ϑὅρτειτ. (ρἢ. 11. 22.) - - 
ἘΡδ αγὸ ΒΕΝΕΜΕΡ ὃν ἐδο ομΥ ἀμοϑυ (ΤΊϊ. ἢ]. δ.) --- πὰ αυ!οκοηρα 
ὃν ἐλ ϑΡΙΕῚΤ (Φόδη νἱ. 63.) --- δηα 5ἰχεηρίβοηθα κοὐ πισὶξ ὃν ἐλὲ 
ΡΙΒῚΤ ἐπ ἐδε ἵπποῦ πιαπ. (ἘΡἢ.. 111. 16.}-- Απὰά ἐξ ἐς ἐλιτομρὴ ἐἶο ὥΡΙΕΙῪ 
ἰλαξ τοθὸ πιουε ἰδο ἀεοα9 9. ἐλε δοάν (οτα. υἹῖ}. 18.) --- Ὀν τ Βοἢ 
(6648 1τ06 ρστίθυθ απά αιθηοὶ ἐδθ ΚΡΙΕΙΤ. (ΕΡΒ. ἱν. 830.; 1 ΤΏρΕΒ. 
ν. 19.) 

Η68 νῖϊο δϑβιβίβ τ8 ὈΥ͂ Π18 ΘΡΙΕΙΤ ΠρΡοὴ οατίδ (10Κ6 χὶ, 13.)., ἴο 6ῃ- 
8016 υ8 0 ἀο [86 “11 οὗ (ἀοά, Δηα {μοΎθυ ἴο οομπίϊπιιθ ἴῃ ἢ18 ἰἈνουτ, 
18. ΟἿΚ οοηβίδηϊ ΜΕΥ ΑΤΟΒ, ΙΝΤΕΒΟΈΒΒΟΝ, δπαἃ ΑΌΥΟΟΘΑΤΕ Μ᾿ αοἀὐ 

λ΄ Αγίοϊο χὶ, οὗ {8ὸ σοπίδδδειυν οὐ δι οὗ τς ΟΒαγςοῖ οὗ Επυ]δηᾷ, 
λλά 



ὅ60 Τοοοίγίπος απά Δογαὶ γεσερέδ ὁ ἐδ Ἀδἰδζο, 

πη Ποαγυθῃ, [0 ργδβθαΐ ΟΌΓ ὈΥΔΥΘΙΒ [Ὁ (Π6 ΒΌΡΡΙΥ οἵ οὐνρ νγαηίβ, δπᾶ τὸ 
οὈίδίῃ 8. δοιηρββδϑιοπαΐθ σοράσα ἴο οὐν ἔμ ]Π]ηρ 8 δηα μῆτιν θβ. 776 ἐδ 
ἐδ ΜΈΡΙΑΤΟΙΕ ὁ} ἐλο εις (ουσεπαπέ. (δ. χιϊ. 24.) ---- Ζ λεγο ἐξ γιὲ 
ΜΕΡΙΑΤΟΒ δεέισεοη Οοαά ἀπά πιαπ, εὐόπ ἐδε πιαῃ όσα Οἠγίδί, (1 Τι. 
1:, δ.) --α Ηἶὲ πιαλοβ ἹΝΤΕΒΟΈΒΒΙΟΝ γ0γ μι αὐ ἐλε τίσἠέ μαπά 9. Οοι. 
(Βοιι. νἱῖ. 834.) --- “6 ἀρρϑαγξ ἔπ ἐλ Ῥγββθῆοβ οΚ᾽ αοά Ἐοκ 6 (Ηοῦ. 
ἦχ, 24.) ---- ΝῸ πιαπ οοπιοίδ μηίο {6  αίλεν διιὲ ὃν ἀἴπι. (Φοόμη χῖν. 6.) 

Ης ὦ αὖἷο ἰο ϑαῦυο ἐΐδηι ἐο {6 μέξογηιοϑέ τοδο σοηιθ τπίο Οαοαἱ ὉΥ ἢϊπι, 
δοεῖης ἢ εὐογ ἰζυείς ἐο πιαΐδ ΓΝΤΈΒΟΕΒΒΙΟΝ 70. ἐλόηι. (ΗθΌ. νἱϊ. 26.) 
-- 7} αν πιαῃ βῖῃ. το ἤαυδ απ ΑΌΨΟΟΑΤΕ τοἱξὰ ἐλε αέλον, .εδις Ολτίδὲ 
ἐδε τἱσλέεοια. (1 Φομη 1). 1.) --- Η6 ἐς ἐομολεά εοἱξῇ, ἐλ ζοοϊπα 9. σαν 
ἹΝΕΙΒΕΜΙΤΊΙΕΒ, δηα {ποχοίογο ἰοέ τ σοπιθ ὈΟ]ΑΪγ ἴο {π6 [Πγοπα οὗ ργδοθ, 
ἐλαξ τοὸ πιαν βηά φγασο απ πιόγον ἐο ᾿ιοΐρ ἐπ ἔἕηιθ 97} ποεά (Θ6Ὦ. ἱν. 1δ, - 
16.) ---- αηὰ ἰοὲ 18 ἀΥ̓ΆΥ ΠΘᾺΓ τοϊἦ α ἔγο ἀδαγί, απαὰ [εἰ] αβϑαγαποθ οἵ 
[αϊἢ. (ΗδΘὉ. χ. 22.) --- {π ἀΐπι τοε λαῦὸ ὈοΪ]άποββ, ἀπά δ ο 688 τοΐζλ οοη- 
,)άεποο. (Πρ ι. 11. 12.} 

6. ἴῃ ἰανουσ οὗ [Π6 ἵΓΜΜΟΒΤΑΙ ΤΥ ΟΕ ΤῊΒ ΒΟΟΙ, ἃ ροϊηΐ 8οὸ ᾿προχύ- 
αηί, θαύ τ ΒΊΟΝ ἴο (86 τνὰιβοϑὺ οὗ (86 (ἀὐθῃῦ!]εβ βοοιμθά 8δο ἀουθία!, (Π6 
Νον Τοβίδπιθηῦ βρθακα ἴῃ [Π6 τιοϑῦ ἀδοϊβῖνο ἱπησταρα, δηα ΠΟ] 45 ουὐ 
1ο {86 ΠΟρΡ6Β δηά θδγβ οὔ τηδικιπὰ τοιναῦὶβ ἀπ ΡαΠἰβῃτηθηΐβ βυιϊ θα 
ἰο {86 ῖν πδΐυγθ, δπᾶ ὑυβιοῖ 10 18 ψοσίῃν οὗ οὐ ἴο ἀϊδβροήβθο. [1π (Π8 
Οοροὶ να 866 {μ6 ἀθωὰ θοῦ βιμ8}} δπὰ στϑαΐ γοβϑύογϑά ἴο 116, δπα δρ- 
Ῥοδγιηρ δαίοτο ἐπα ὑγῖθαηδὶ οὐ αοά, ἰο τϑοϑῖνα ἃ ϑθῃΐβθῃοθ “" δοοογάϊηρ' 
ἴο 1:6 ἀδθὰβ ἄοπο ἴῃ {π6 Ὀοάγ.") Τ6 ρ]οσίοβ οὗ ἤθανθὴ ὙΠΙΟὮ δ γα 
Τοβογυϑα “ [ογ (μοπὶ (μαῦ Ἰον6 ᾿]τη,7 δπὰ {Π6 συν δδεϊηρ' ΤΩΙ ΒΟΥ68 Βὶ ἢ 
Ὑ7111 6 186 ῥουτῖθ]6 ρογοη οὗὨ 41} [π6 πη] }}Υγ πωροπιίθηξ ποσίκοσθ οὗ 
ἸΠΙΔΌΣΥ, 816 ἀἸ5ο]οβϑα ἴῃ [86 δογιρύυγοβ; ΜΉΝ ἀἴοπθ βοὲ (γί (ἢ 6 
ἴγὰα γθΆβοη οὗ Οὐ Ὀδίηρ' ἴῃ {118 νου], ν]Ζ. ποῖ [ὉΣ δπ)ογτηθηΐ, Ὀαΐ ον 
{γἴ4] ; ποῦ 0 ρϑίῃ ἰθιαρογα] Ρ]ΘΑΒΌΓ6Β ΟΥ ροββθββίοῃβ, Ὀὰΐὺ ἐμαὶ ΟἿΣ 8008 
Ἰηδὺ 6 ἀἰβοιρ! πο δηὰ ργοραγθὰ [Ὁ ᾿πημηοσία! Βοποὺ δηαᾶ ρῇοσγ. 
ὝΨΒΙ16 {86 ἀϊνῖπθ ἀρ αθαγθ 18 ἀθοϊαγθά αραϊηδὺ 411} προ] η6 88. δηά 
ὉΠΓΙΡἰΘΟΙΒΏ688 οὗ τχθῃ, δπα (6 πηοϑὺ δυγ} τυ π ΡΒ 46 ἀδηουπορά 
δραϊηδθύ ΒἰΠΠΘΥΒ, {Π6 Ἰλθδὴβ ΟΥ̓ ΜΟΙ) (ΠΟΥ͂ ΤΑΥ͂ Οὐδ᾽ ΙΔΘΙΟΥ 8ΓΘ 
ΟἰΘΑΣ]Υ αἸδρὶαγοα δπα οἴδγθα ἴο {πθπλ.} Απά 88 ἷΐ 18 ΨΦ6βϑὺ8 Ο γιβί 
Ὑ10 ΘΏ40]68 ἃ8 ἴο ἀο {π6 νΜ1}}] οὗὐὁ (ἀοά «πὰ ἴο ρῥγϑβοσνθ ἢΐβ8 δνοὺγ ἴῃ 
1818. 1Π{ ([Ὁγ νψιποὰΐὺ᾽ Ὠἴπλ 16 σᾶπ ἀο πούδ!ηρ), 80 11 18 {πγουσῇ [πὶ 
ΔΙοηθ (Πδὺ νγὲ 8Γ6 τωϑθ ραγίδκουβ οὗ (πδὺ δίθγμαὶ 16 δῃὰ ᾿τωμαου δ! (ν, 
ΨΥ ἢ ΙΟἢ 6 Π48 1]υϑταίθα ἴῃ [Π6 (ἀοβροὶ. 7716 αΐλεν βοπὲ ἐλε δον ἰο δὲ 
ἐλε ϑάνιουβ οἵ ἐδλε ωὐογά (1 Φοδη ἱν. 14.) -- ἐο δοοῖς ἀπά ἰο ΒΑΥῈ ἐδαΐ 
τολίοϊ τσας ἰοδέ (Ἰμακα χῖχ. 10.) --- ἐλαξ τοὸ πιϊσὴέ τὐνὲ ἐλγομσίι ἀζμε 
(1 Φοβη ἰν. 9.) --- ἐλαέ ἐδε τοογϊα ἐλγομσὴ ἐιἶπι πιϊσλέ δὲ ΒΑσ ν (ΦοΒη 
ἀϊ!. 17.) --- ἐλαξ δοϊουησ, τοὲ πυῖσλί ἔαῦο 11ῈῈ {πτοισί, ἀΐδ παπιό (δὰ 
Σχ, 81.) --- ἐλαὲ τολοβοευεν δεϊίευοίι πῃ ἀΐπι δἠλοια ποὲ μου ϊβῃ, διιέ λαῦε 
ἘΨΕΒΙΚΑΒΤΙΝΕΟ Χ{1ΕῈ. (Φοδη 11]. 16.) --- ΤΗτουρἢ ἀΐπε τὸ αγὸ ΒΑΨῈΡ 
γοηι τογαΐλ. --- Ηε λαΐδπ ὈΒΙΙΝΕΒΕΡ 8 ὕσοηι ἐδ ιογαΐξδ ἰο δοιπε. 
(1 ΤΊθβϑβ. 1. 10.; Βο ιη. νυ. 9.) ---- ΕΤΕΕΝΑΙ, 11ῈἘῈ 8 ἐδ σὶβὲ ὁ οὐ 
ἐλγομσὴ «6διι5 ΟΥτγὶδέ οἱ᾽ 7ογά. (οτα. νἱ. 23.) ---- Οσοα λαΐδ σίυοπ τις 

Ἰ Οομραγο Φοδη υ. 28, 29.; 1 ον. χν. 12---20.; 3 ον. ν. 10.; Μαῖϊὶ, χχν. 81--- 84. 41. 
46.; ἴον. χχ. 1] ---13.; Ματκ ἰχ. 48, 44.; ον, χίν. 10,11... χχὶϊ, 12.; Φοδῃ χὶν. 3, 8.;2 (ὕὯὉΣ 
γ. 1.; 1ΡρΕῖ, ὦ, 4.; λον. χχὶ, 4.,) χχὶϊ, 8--.-Ὁ.; 1 Φοδη ἐϊὶ, ἃ, 
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ἘΤΈΒΝΑΙ, 11Ὲ8, ἀπά ἐλβ 1 1ῈῈ 15 ἴπ λὶς ϑόη (1 Φοπα ν. 11.) ---- ιολο ὦ 
ἐλε σαρίαῖῃ 9 Ομ βαϊυαίζοη ( 6Ὀ. 11. 10.) --- ἐς ἀμέλον ὁ ἘΤΈΚΒΝΑΙ, 
ΒΑΙΧΨΑΤΙΟΝ {0 αἷϊ ἑΐοπι ἐλαὲ οὔϑψ ἀΐπι (1160. ν. 9.): --- Λγοιέλεν ἴδ ἑδογε 
ΒΑΙΨΑΤΙΟΝ ἐπ αἣν οὐδοῦ: ΚῸΥ ἐδιόγο 8 ποπὸ οὐδεν παηὶθ ἩΠΑΟΡ ἀδαυέπ 
φψίυοη ἀπιοῳ πιόπ τοὐογεῦν το6 πιιιϑὲ δὃ6 ΒΑΕ .. (οίϑ ἴν. 12.) 
Οὗ 18 [Π6 δγβίθῃ, οὗ ἀοοίσηθ ριοτηυϊσαύδα ᾿ὰ {πὸ Νοην Τοβίδιηθηϊ 

ὍὌγ Ὁπ6 Δροβίίθβ οὗ “6δὺ8 ΟἸγιθΊ, Βυΐ ψβθησο ἀϊὰ μον ἀογῖνο ὑπο ὶν 
Κηον]οᾶσοῦ ὙΤΠΘΥ πῆγα ρίνθῃ ὰ8 ἃ [Ὁ]] νον οὗ Βυπιδη παΐατο; δά 

Οδγ6 ΘΧΡΟΒΘα ἴῃ {86 οἰοαγοδὺ τρις [Π6 ἀσργανὶςυ, συ], δῃα ταΐβοσυ οὗ 
ἸΏΔΠ, ΤἬΏΘΥ Πᾶνθ, δὖ {86 βδῖηθ ἔπι, ροϊηίθα ουὐ ἃ τιοίμοᾷ οὗ ἀ6- 
ἸΙσΟσΆΏ06. ἔτγομι 41} {π686 δυ}]8ι ὙΠΟ βυβύθπι 18 πόποι 1η- 
δομίουβ: 1Ὁ 18 ΟΥ̓ΡΊΠαΙ : ι 18 δαδρίϑα ἴο {16 οοηάϊίίοη οΥ̓ Πυμδῃ 
πϑίαγα : 10 18 ἃ γοιηθάν ρογίδβοί ἀπά οοιηρίοίθ. ΤΏΘΥ βὰν ἐπαὶ (Π6γ Βδά 
81 {ποῦ Κπον]οᾶρο οὗ το σίου ΠῸΠπι “6808 ΟἸγιδ, Βυΐ ψἤθηοθ αἰά 
“6βὺ8 ΟἸγιϑὺ ἀοτῖνο ἢ Τμοθα 0 ΟΘΩΥ ἢΪ8 αἰ ν᾽ 6 τηϊβϑίοη Μ0}}} ἢ πὰ 
τι ἀἸ δου] ὕο δοσουπὲ ἔον Π18 Κπονίθαρσο. ΤΏΘΓΟ 18 βοταοί ηρ ἴῃ 8 
Βοπδιγθ ὈΠΒΡΘΆΪΚΔΌΪΥ ΒΌΡΘΙΙΟΥ ἴο ΘΥΘΙῪ οἴμοσ, [0 ἰδκοβ ἱὴ {Π6 τἱρἢΐϑ 
οὔ (ὐοᾶ, 88 ψγ6}} 28 [06 πϑοϑβϑδι 168 οὗ ἤδη: δῃηά γτοηάουβ (ἀὐσοα σἱογίουβ 
1ῃ 411 ἢ18 ῥου θο  0ἢ8, 88 Ὑ76}] 48 τηδῃ σοι ρ] οἴου ΠΡΡΥ. ὙΠ πιο, 
ἴηὴ δῃοϊθηΐ ΟΥ̓́ΤΩΟΘΥΏ {{π68, ΟΥΘΙ σοποοὶ να 80 γαδὲ δὴ 1ῴοαϑ Βυΐ 
4688 Δα πὸ ἸΘΥΑΥῪ οἀποδίίοη, Ῥουπαρθ {π6 ΟΙΪα Τοβίβπγθηΐ νγα8 
186 ΟὨΪΥ Ὀοοῖς μῈ ονὸῦ γοδ. Ηθ ὭΘΡΟΣ δϑβοοϊδίθα νυ (Π6 ρἢ]]οδβὸ- 
ῬὮΘΥΒ: Π18 ΘΟΙΡΔΠΪΟΩΒ αγα πού {π6 οἰϊοῖ ρῥγθϑίβ, δῃᾶ δἰ δ σβ, δηά 
Βουῖροβ. [1,οὐ (Π6 αοἰδθὺ δῦ ἀονῃ 8Πα ΔΘΒΙΡῊ ἃ Βα Ἰβἔδοῦουυ γθάβοη [ῸΓ 
[Π6 ναβῦ ΒΌ ρου Υ οὗ (Π6 ἀοβροὶ. Τμα ΟΠ γβίϊδη 18 ἔγθα ἔγοια ἀ1Π- 
ΘΟΪΕΥ ; ἴον [6 γϑϑᾶβ ἴῃ {ῃ6 βδοῦθα ρᾶσϑ, δῃά ἢθ δ6]ϊονοβ {παὶ “ “6β8 
ΟἸ γῖβῦ 18 {16 ΘὨΪΥ Ὀαρσοίίοη ϑοπ, 10 γγὰβ ἴῃ {π6 Ὀοδοιὼ οὗ {π6 Εδίμοσ, 
δηἀ δίῃ ἀροϊαγοα πὶ τππῖο α8.᾿ (Φομη ᾿. 18.) 

ΕἾΏΔΙΙΥ, 411 [16 ἀοοίσπεβ ἴο 810} {π6 (ἀο8ρ6 1 τϑαυΐγοδ ΟἿΣ δββϑϑηΐ 
ὍΓΘ ΔΟΎΘΟΔὮΌΪ6 ἴο ὈΠρΓΟ) υἀἸοοΘα ΤϑΆβοη ; ΘΥΘΙΥ͂ οπ6 οὗὨ ποι [88 ἃ 
παΐυγαὶ ἰΘΠἀΘΠΟΥ͂ δὰ αἰγθοῦ Ἰμἤμθηοθ ἴο τοίου [86 ἸΏΔΏΠΘΙΒ οὗ τηθῃ ; 
δηα 411 ὑοραϑίμονῦ τα ὑρ {π6 πιοδὲ γαΐξοπαί ἀπά σοπδιβίοπέ δοῖϊο ῦ ἐπ 
ἐδ τοογϊὰ, Το Ἰ᾿Ἰμβίδποθ ΟὨΪΥ͂ αὶ 6 ΡΑΥΓΟΌΪΑΓΒ : ---- Ὑ μαΐ οδῃ Ὀ6 8 
ΤΟΤΕ ΘΧοϑ]οηῦ ἐουπάδίοη οὗ το] σίοθ ὑπ ἰδ6 ΟἸ γι δίϊδῃ ἀοοίγϊηθ 
ΘΟΠΟΟΓΏΪΩρ [86 παίαγο δηα αἰγὶ δαΐθβ οὗ π6 οηἱν τα αἀοα ΥΥ̓́Βαΐὶ 
80 Οογίδὶ πῃ ἃ Ῥγθβοσυδῦνο δοδιηδὺ 1Δο]ατΥ, 8δ8 (6 ἀοοίτιηα, ὑπαΐ 8} 
{ΠπῖηρΒ ὑγοῦα τδ6 ὈΥ δῖπὶῦ ΥΥ μα σδῃ Ὀ6 80 Β.Χ6 ἃ σςτουῃα Οὗ ΡΙΟΥΥ 88 
{π6 Ομ γιβύίδῃ ἀοοίσιπα οὗ ργονϊάθηοῷ Ἦμαὶ ἃ φγϑαΐοσς δῃηοοιγαρο- 
τηθηΐ [0 ΒΟΙ 688 ἴῃδηῃ {πα΄ (ἀοαά ἢι88 τη866 ἃ γϑνϑϊδίοη οἵ 818 νψ}}} ἴο 
Ἰηϑίγασῦ τη ἴῃ (δὲ ῥγδοίϊοο ὃ ὙΥ̓ δῦ ἀΟΟΙΓΙΏΘ 18 80 Δα ΓΔΌΪΥ δ] 6 το 
411 1Π6 δμβ οὗ τϑ! ρίοη 88 ὑμαῦ οὗἉ {Π6 ᾿ποαγηδίίοη οὗἩ {π6 ὅοῃ οὗ αοά ἢ 
ὙΝΠΙΟὮ ἡγΑΥ οου]ά πλθὰ μανο Ὀ66 ἢ 80 Β6}81016 οὗ (σα Ιονθ, ἀπά ἢανθ 
Ὀθθη ᾿ηβίγυοίοα ἴῃ αἀἰνίηθ ἐγ ἢ 8Ὸὸ τγ6}}, 648 ὈΥ δοῃπαϊηρ ἢ18 ΟὨΪΥ βὅοῃ ὃ 
Ἦον οοὐ]Ἱά {ἢ6 Ποουν οὗ [86 ΠὨίνῖπο [μᾶνγ8 Ὀ6 νἱπα!οαίθα, δηα βυθοῦ δὴ 
ΔΘΒΌΓΔΠΟΘΘ οΟὗὨ ρατάοῃ θη ρίνθῃ ἴο π6ῃ, 88 ὈΥ͂ (ἢ18 τηϑίμοᾶ οὗ 86 ὅοῃ 
οἔ ἀοἂ ρἰνίηρ ΕἰπηΒ6 1 ἃ βδογιῆοα ἴου βἰη ἢ Υ μαὺ δοιὰ 6 8 πλοῦ 
σἱογουβ τηδηϊοδίδίοη οὐὗἩ {π6 τλθσου οὗ ἀοα ; πμαῦ τόσο οἴβοίααὶ ἴο 

᾿ Βρ. αἰδεοη8ϑ Ῥαδβίογαδαὶ 1ωίΐοσβ, 1. 2. (ἴπ Βρ. Βαπᾶοὶ ἢ 5 Ἐποἰιγἀἰοη, νοὶ]. ἦν. 
ῬΡ. 160---166. γε! οὐϊεϊοη.) 

3 Βοριυοβ Εδβϑδυ ρὰ τ6 Ὠϊνίηο Αὐἱμοσῖγ οἵ ἐἰιὸ ΝΝονν Τοβίδηλοηὶ, ὑ. 88, 



8602 Τοοίγίπος απα δίοταϊ Ῥγεσορέε 9 ἐλ Βέδ]ο, 

ἀοίοσ τηθῃ ἔγομα βἴη, δῃᾶ ἰο οχβιθιῦ (οὸ {6 πὶ 119 Ποίπουβ ἡδίυγρ, δηᾶ 
(ἀοά δ παίγοα ἀραϊηδύ 1ἴ, ἀηα {Π6 ᾿πα ]Θροηβα Ὁ ]6 πϑοθβϑιίυ οὐ οὐϑυῖπηρ ἢϊ8 
αν, ὑπδη {18 ἀχροαϊοηΐ οὗ βανίπσ ΒΙΠΠΘΓΒ ΟΥ̓ {Π6 ΒΔΟΥΙΗ͂ΘΘ οὗ ἢ]8 ὅοη ἢ 
Ηον οουἹὰ τηθη Ὀ6 θοίίοῦ ϑηοουγαροα [0 ἃ το σίουβ ἢ Ππὰπ ὈΥῪ 
μᾶανιηρ βυθοῦ 4 Μοαϊδίοσ. (0 οδίδιῃ Ράγοις [ῸΣ {ΠΟ ζτ8}}168, δπὰ ὈῪ 
Ὀοπρ᾽ αβϑυγρα οὔ {Π6 αβϑϊβίδποθ οὗ Ἰὸ ΕΙΟἿΥ ϑριγιῖ, ὕο θῃ80]6 {Πθπὶ ἰο 
ΘΟΠΑΌΘΥ {Π6}Ὁ οογγυρί αἰδουϊοηβῦ [ἡ Ηηθ, τι ῇῃδὺ Ἰθόγο ρονγογίαϊ τηοίῖνθ 
ἴο Ρογϑυλθ πῆ [0 ἰϊνα υἱγύπουβι υ ἔΠδὴ [Π6 ΟΟΓ ΔΙ ΠΥ οὗ ἃ ἔυΐΓα 
Ἰυάἀσιηοης ῦ αΐῃ θη ΤΩΔΥῪ σαῖθθ {ποιηβοῖνοθ ἀροη {Π6ῚΓ Βροσυϊαῖνθ 
Κηον!οᾶρα, τἱρῃῦ Ορ᾿ῃΐουβ, 8π4 ἔσθ Ὀ6]16; ΒΌΤ ΝῸ ΒΕΙΙΕῈ ὙΠ, 
ΒΕ ΟΕ ΑΡΥΑΝΤΑΘΕ ΤῸ ΤῊΗΕΜ ΜΉΗΙΟΗ 15 ΒΕΡΑΒΑΤῈ ἙΈΟΜ ΤΗΕ 
ῬΒΑΟΤΙΟΒ ΟΕ ΗΟΙΙΝΈΒΒ. 

Τ,ἈΒΕ]Υ, αἱ] {Π| ἀοοίσηο8 οὗ [86 Ομ γϊβύαμ ΑΓ πλλ κα ὉΡ δη ᾿πβηι οἷ γ 
ΤΟΥ σοπϑβίδίεμί απαὶ γταϊϊοπαῖΐ βοΐεηιο ὁ δοῖϊοῦ[ πὰ {Π6 τυϊδοϑί οὗ {86 
ΔηοΙοηῦ ΡὨ]]ΟΒΟΡΒΘΥΒ νον αἱά, οὐ {6 τηοβῦ δα πηϊηρ' οὗ ταοάθγη ἅη06 
ἸΙανοῦβ απ, ἰηγθηῖ, Τδα ΡὨΠ]ΟΒΟΡΘΥΒ ΘΓΘ ΠΟΥΘΡ 8Δ0]6 ἴο τηδκοὸ οὐΐ 
ὃ ΘΟπογοηῦ βοβθηιθ οὗ {π|ηρ8, διὰ {πὸ τηοάϑγῃ ἀοἰϑίβ σδηποῦ ἔγαπια ἰὸ 
{ποιλβοῖνοθ ΔΩῪ ΘΟμδιϑίθδηῦ δΔηα χορ ὈΥΠΟΙρ]6, 848 6 ἤᾶνθ ΔΙΓΘΔΥ͂ 
Βθροῃ. ὙΠογο δᾶγνθ, ἱπάθοα, Ὀθθη αἰβραΐοβ δπιοηρ ΟἸ γἰβίϊαπϑ, Ὀαῦ 
πον μανο ποῦ Ὀθθὴ ᾿ἰκὸ {πο86 διβοησ {Π6 ΡΠ ]]ΟΒΟΡ 6ΓΒ, δομποογπῖηρ {Π|6 
ΒΆΡΓΘΙΙΘ φορά οὗ τπδη, Ὀαῦ ΟὨΪΥ͂ ΘΧρ δ ΠΟη8 οἵ ραγύϊου αν ἀοοί ΣΙ η68, 
Ὑ ὨΙΟΝ ἀο ποῦ αἴοοῦ νοὶ ρίοι 156 1ξ, δηα οὐυρσῃΐ ποῦ ἴο πάθον [ῃ6 μὰν 
εἴεοί σοι {(π6 ἐαπαάδηηθηία! ἀοοίγηθβ ουρῃ 0 παν ὍΡΟΣ {Π6 ᾿1ν68 
οὗ τηϑῃ. 

111. ΑἀμΙΓΔΌΪΥ δ {π6 ἀοοίγη68 οὗ πὸ Ν ον Τοβίδιηθηΐ ἅτ δἀαρίοα 
ἴο 16 δοΐια! σοπαϊτοη 8δηα τγαπίβ οὗ τδηκιηᾶ, {Π6 ΜΟΒΑΙ, ΡΕΕΟΕΡΤΒ 
ὙΒΙΟἢ 10 ΘΩ]ΟΙΏΒ ἃγ6 ποῦ 1688 οΔ]ουϊαίοα ἰο ρῥγοπιοίθ {Π6 1} ΠΆΡΡΙ 688 δᾶ 
γγ6}1- θοῖηρ, Ὀοίμ οΟἸ]θού νου απα ᾿μαινι }|}Υ. [ἢ 1τὖ [86 Ὀοδὲὶ ἀ6- 
ΒΟΓΙΡΌΟΙΒ οὗ νἱγίαθ ἃγὸ (0 Ὀ6 ἰὈυπὰ : δηα (6 σοὶ νοϊαπμα ἰβ τορ] θα 
πὶ ἢ ΡΙΟΙΥ δηα σι ἀσνοθοηδὶ νἱτία 68, ἡ ΒΟ ἢ γα γο αὐτου ἀπ κπόνῃ 
ἴο [16 δποϊθηῦ Βϑδίῃθῃ του! !βίβΊΌ [παθ6α, {6 νἱϑν οὗ Ὠυπιδη ἀν, 
Ἔχ θ᾽ 6α Ὀγ ποῖα, γχὰ8 ποῦ ΟὨΪΥ τα] } }γ ἀοίδοϊνα δηα τρλ ο 1} 
ΘΥΓΟΏΘΟΙΙΒ: δυΐ {Π6 ΤΠ ΠΟΡ οὗ ᾿ἴ8 Ἔχ ΡΊΓ]ΟῊ νγὰ8 11{{16 οἰ συ] αἰδα (0 
ΠΏΡΓΟΒΒ [Π6 τιϊπά, αἴδοί {πΠ6 Ἠδατγί, ογ Ἰπῆιδμπος ὑπ οομάποι, ΑὉ- 
ΒΌΓΙΙ86 ΥΘΑΒΟΠΙὩρΡΒ ὍΡΟΩ ἴΠ6 ἤϊπ688 Οὗ ΤΠ] ΠΟΒ --- σ  Π6ΓᾺ] ἀθο γα 08 ΘΟ0ἢ- 
σορηϊηρ {Π6 Ὀαδυΐν οὗἁἨ νἱγύμε ---- Ο0] ἃ τη ᾿Ἰπδηϊπιαΐθ ργθοθρίβ οὐ σοη- 
ἀυοί, ἢ ποὺ οοπ γααϊοίθα, γοῦ τ ρΟΥ ΘΟ Θχθιρ! θα ἴῃ {ποῦ οὐ ἢ 
ὈΘμδνιουγ 3 --τοϊρῦ ἴῃ ΒΟΙΏΘ ἀδσρτοα δχϑγοῖβα {Π6}} ὈῈΡ 18 (ου ]168 
οὗ γϑαβϑοῃϊηῃρ ἈΠ ΠΔΘΠΊΟΥΥ, δηα γοη6ν ἴποπὶ 800 {}6 ἀἰβραίϊδηϊβ, δηᾶ 
Ῥοϊάρουιβ ἀθο αι πιογα; Ὀὰΐὺ ΤΠ6ΘΥ πα 1116 Τοπάθηον (οὸ δ] σῃίθη {Ποῦ 
τὴΐη68 10. ἴπ6 Κηον]θᾶρα οὗ τλοσὰ] γαίῃ, Ἀπ ἰο τ ρθα6 {ΠΟ Ἰιθαγίβ ψ ΠΙᾺ 
[6 Ἰονθ οὗἁὨ τροσὰὶ θχθθίίθμοθ [0 18 Ἁγ οἰ βοῦν δα τ ἢ 0Π.8 τπογα ΠΥ 
οὗ {π6 δοτρίατοβ, δηα δβρϑοῖα! νυ οὗ {πὸ Νὸνν Τοβίδιποηί, 8116 {10 
βυϑύβιημ οὗ τηογα] ὑγα ἢ, νυ μΙοἢ ΠΟῪ δυοῖν, 18 ἸΠΟΟΠΡΑΥΘΌΪΥ ΤΏΟΓΘ ΡιΓΘ 
{Π8ῃ {παὺ οὗ [ἢ6 Ποδίμϑῃ τογ δ, 1Ὁ 18 ποῖ, || 818, οουσμοά ἴῃ οοἰᾷ 
ΘΟΠΘΓΑ 168 ΟΥ 1ῃ δὐοδίγαοί Ὡπὶηϊογαβίηρ ἰδηρυαρο. [Ὁ 18 ρυγὸ δπηάᾶ 
ΤΑΛΊΟΠΔ], ΑἸ ΚΘ γϑηιοίθ ἔγοπι {Ππ6 ονθυβίγαι θα ργθοθρίβ οὗ βυρδγβι οι 
δη Θαἰδυϑίαϑιῃ, Δη4 (π6 Ἰοοδα οι] αὐ τηὰχίμ!δ οὗ νου α]ν ρο]ογ. [ 

1} 8060 ρῥΡ. 4-Ζ49. δεργὰ. 5. 8560 ρΡ. 11---1δ. σεργὰ, 



4, ῬῬῬΟΟΓ 9} ἐξα Τ᾽οἱπο Πιορίγαΐίοπ. 368 

ΘΟΙΏΘ6Β ΒοΙ6 ἰὸ τη θη Ὀυβίηθ88 δῃη4 ὈοθοῖηβΌ [0 18 ἀθθρίυ πη ρΓδβδῖυθ, 
δηᾶ [{ ἰΒβ ρογίθοῦ Υ 1η06}Π1510]16. [10 ἴδ οδἱου]αύθα (ῸΓ δνθσΎ τϑηκ δά 
ΟΥ̓ΟΥ οὗ βοσιοῖυ, δπὰ βρϑακβ ἢ οασδὶ βγη θϑβ 8η4 δι που τ ἕο [ἢ 
ΤΟΙ απ Βοπουγϑῦϊο, ἴο {Π6 ρΡοοῦ δῃὰ ᾿σῃοῦ]8. ΑΧ11 οἴμοὺ βυβίθιηβ οἵ 
ΤΔΟΓΆ]8 ργΟΒΙ Ὁ δοῦομβ Ὀυὺ ποῦ ὑπουρἢῦϑ, δηα {μου γα ἃγα ὩΘΟθββα τ] Υ 
᾿ποβδοῖαθὶ. Βυΐ {Π6 ΤἸγοΓα] βυβϑίθηῃ οἵ (ΠΥ ΠΠΊΤΥ, 1Π 6 1 ΓΘ Ὶ Ὁ ΒΌΡΘΥΙΟΣ 
ἴο 4}} (86 ἀείδοϊλνα ϑγβίθηιβ οὗ πῃϑὴ ', ρεῦνϑθϑ δυεῦὺ ἱβουρῃΐ οὗ {}θ 
ἢραγί; ἴθβοθ8 08 ἴο ΓΟΙῸ 41} ΟἿΓ δοίζοηβ ἴο {886 ν1}} οὗἩ οὰυν ΟΥ̓θδίοσ ; 
ὉΠΑ οοττϑοίβ 8}} 86 ΒΒ 688 1η {πΠ6 δυταδη Ὁπαγαοίθγ, ΟΥ̓ ὑθδομηρ ὰ8 ἴο 
Βᾶνθ ἴῃ ΨἹΘΥ {86 ΠΑΡΡΊΠ688 οὗ 84}} ἀγσαμα 18, ἀπὰ δηίογοίηρ [86 τηοϑὲ 
ΘηΪαγροα δηα αἰ ἴἤιδθινα Ὀθημθ  θησθ. 
ΤῈ {818 σοηογαὶ ποίϊοο οὐ ΟἸ σι βίίδη του! γ 16 ταϊσμε οοποϊυάθ 

1π6 ῥγδβθηῦ βϑοίϊομ, ββρϑοῖδι νυ 85 [6 Νὸνν Τβίδιηθηΐ 18 ἴῃ {16 απ δ 
οὗ αἰμηοδθῦ βυθΥυ οη6: Ὀαΐ, βῖπδθ {πα΄ νοϊατηθ (88 ψν 6}] 48 {86 ΟἹ]ὰ Τ68- 
ἰδιηθη ) δα8 Ὀ66ῃ ἀΥγαῖρηθα ὈΥ ΟΡροβϑῦβ οὗ τουθίδιίοη ἴῃ τπ6 ρῥγοβϑηὶ 
ΑΑΥ 88 {Π6 τηοδβὺ ἐπιπιογαὶ Ὀοοὶς {αὐ 15 Θχίδηϊ, ἃ βῃογῦ υἱϑὰν οὗὨἨ (Π6 ταὸ- 
ΤΑ ΠΥ οὗ 1Π6 (ἀοΒροὶ ἀἰβραηβαίοη, πᾶ οὗ {Π6 πηδοῦν ἴῃ οἷ 1ὲ 18 
ΒΗΠΟΙΏΘΘα, ὈΘοΟμλ68 ΠΟΟΘΒΒΑΓΎ, Ὼ ΟΥΘΥ [0 ΘΏΔΌΪ6 [6 ΟΠ Ἰβίϊδη σοϑ ον 
ἴο ρῖνα ἃ γϑάβοῃ οὗ {Π6 ἴορθ ὑπαὶ 18 ἴῃ ἢ. Τ]6 τότ] ργθοθρίβ οὗ 
186 (ἀοβρθὶ ταῦ ὃ6 τοΐοσγεα ἰο ἐπ ἀυζιθθ Ἱπουμηθθηΐ ὉΡΟῺ τηϑη ἴῃ 
Οἶν}] δηά βοοῖαὶ 116, δπα ἴο {π6 ἀαΐ:68 νυ] ἢ 6 οὐγθβ ἰο Βιιβο] 

1, ὙΠ} τοραγὰ ἴο {πὸ ἀυ{168 Ἰποαπιδθηΐ ὈρΟὴ ΜᾺΑΝ ΤΟΥΓΑΒῸΒ ΗΙΒ 
ἘΕΠΙΟΥ̓ΞΟΒΕΒΑΤΌΒΕΒ, (86 (ἀοβροὶ τϑαι το ἐμαὶ 6 ΟΥ̓͂ΘΥ ἠοΐ {π6 ]6δβῖ 
ΔΟΪΌΥΥ ΟΥ στοησ ἴο οἰβασβ, ἴῃ Π6Ι͂Σ ῬΘΓΒΟΏΒ, ΓΠΘῚΓ ργορουί 168, ΟΥ {πο ὶγν 
Τορυϊαίοηθ; ἐμαὶ νγγα γϑ που ἀπο 8}} ὑπ6ὶγ 7υβὲ ἀμ68 ; [παὺ νγὸ 116 ποῖ 
ΟἿΘ ἴο δῃοίμου, Ὀυϊ βρϑδϑὶς ΘΥΘΥῪ τοδη γα τῇ ὑηΐο ἢ18 ποὶσῃθοιγ, δηά 
Ρτγονὶάθ {πῖηρσβ Βοποϑὺ ἴῃ {Π6 δἰρῦ οἵ 4} τιδη. Α1]} ἔγαυὰ δηά ἐββομβοοά 
ἴῃ ΟΌΓ ὙΟΥΩΒ δα ἀθα!ηρθ, ὑοροίθμον ἩΠ0} 41} 1Ἰη]υδίϊοθ πα υἹο ]θηοο, 
ΔΙῸ τηοϑὲ χρυ ἑογυἀάθη, (οι. χΙΠ. 7, 8. ; ΕΡΒ. 1ν. 26.; 2 Οὐον. 
ν}. 21.) Νοῖ ΟὨΪΥ ἅΓ6 νν6 (ο δρϑίδιπ ἔγοπι ᾿π) σου δοίομ8, Ὀυΐ γγ6 
ΓΘ ΤΟαυϊγοα ὑοῦ ἴο Ὀ6 ΔΏΡΤΥ δὖ ΟἿΣ Ὀγοίβοῦ νι ουῦ ἃ οδι86: ἰο 

᾿ ΒΡΘΔΚ 60}} οὐ πο τη, δῃὰ ποιοῦ [ο χαῖθθ 601} γϑροσίϑ ΟὕγβαΙ 68 
ΔρΆΪηδὺ ΟΌΓ ΠΟΙ ὨΟΌΓΒ, ΠῸΡ Βργεδὰ ἰμϑὰ δογοδά σὑγθη ταϊβοά ὮῪ 
οἴμογβ. (Μαῖϊ. ν. 21, 22.; Τις, ἅϊ. 2. σὰ Ῥβ8α]. χν. 8.) ΕὩσίΠοσ, τγ 
8176 ἰογθιἀἄθηῃ ἴο ρα88 σϑϑῃ ἡπαριηθηΐβ ἈΡΟῚ Οὔ 6 γΒ, ἰθδῦ 76 ΟὈΥΒΟΪγ 68 
Θμουα Ὀ6 ἰυάροά Ὀγ (ὐοᾶ; οχ {6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, γ76 ἃγ6 ἴο ριιΐ {Π6 θθϑὲ 
Φομβίγαοἴ 08 ἸΡΟΠ ὑεῖς ψγουὰ8 σοῦ (ἢ6 σΆ886 Μ1 Ὀθασ. (Μαίί. ν]!. 
1, 2.; Βοπι. χῖν. 10.;: 1. Ὅν. χὶϊ. ὅ. 7.; “Ψ86π|68 1ν. 11.) Απά Φ6δβὺ8 
Ομ γῖδι αβ ἱπουϊοβίθα 1 ἰὼ ἴΠ6 βίχοῃσαβί τπβηηοῦ, πδὺ ὯΟ Βαθιλίηρ' δοίβ 
οὗ ρΡἸ θυ  δπᾶ ἀδνοίίοη, οὐ αἸ]Προποθ ἰπ {π6 τὶζαδὶ ΟὈΒΟσυΔμΟ68 οὗ τϑ- 
Ἰιρίομ, ν01}} οοπηρθηβαίθ ἴῸγ (Π6 ὙΓΟΏΡΒ ΟΥ̓ Ἰπ) αΥ168 ἀ0η6 0 ΟΌΓ ποὶρῇ- 
ὈΟΌΓΒ, ΠΟΥ ΜΨ1}} {Π6Ὺ 6 δοοορίϑα Ὀγ (χοά νιβουῦ τηδἰκηρ ΓΟρΑγβΟΙ, 
ΔΒ [ἊΣ 88 18 ἴῃ ΟἿΣ ΡΟΘΙ, Ὁ ὑμο86 1π᾿υγθ8 δὰ ττόηρθ. (Μαΐί. ν. 
23, 34., χχὶϊ!, 23.) 

ΝοΥῦ ἄοοβ {π6 (ὐοϑροὶ θῃ)οΐῃ ἃ ΠΊ ΓΘ Ὺ ποσδίϊνθ ΠΩΟΡΘΠ ΠΥ ; 10 ΘὨ ΌΤΟΘΘ 
ΡΟΝ 18, ἴῃ ἰπ6 τηοβὲ δχρ ϊοῖῦ ἔθστωβ, (π6 ἀυΥ οὗὁἨ ἀοϊηρ ροοᾶ ἰο 4]]} 
ΠΊΘΏ, 88 ἔᾺΓ 88 ἷ7Ὺὸ ᾶνθ ΔΌΥ δπα ορρογίυαμπιίγ. Ἴμη8, γὸ 816 

} ΤΒοΤο 18 δὴ Ἵχοο]]οηὶ ἀϊβοοιγδο οἡ ἔΠ6 δ ΡΟΤΙΟΥΥ οὗἩἨὨ 1Π6 τ ΤΆ ΠΥ οὗ τη6 Νονν Τοβία- 
Τηθηΐ ΟΥ̓Ρ ἴπ6 ἀοίδοινο βυβίθιῃβ οὗ τηθῃ, ἴῃ ΡΡ. 106---125. οἵ [,δοἴαγοϑ οὐ 86 “ Ενϊάδηςο9 
οἵ Ογϊβιδηΐϊγ. Ταηάοο, 1849. 8γο. 



8θ4 Τοοίγίπεςε απᾶ ηταὶϊ Υεοερές ΟῚ ἐδιε Ἐ δῖε, 

χοαυϊγοα ἴο αϑϑῖδί ἰβϑῖὴ ἱπ {ΠῸῚ} ὨΘΟΘβϑ(ἷθ8 δηα (Ἰδέ γθββοθ, ἰ0 βδΎπι- 
Ρδίμῖβα τ τ (ἢ 6πὶ τη {πεῖν Δ] ομοπ8 δηα ΒΟΥΤΟΥΤΒ, 88 γ76}} 88 ἴο σο)οῖδθ 
1 {πο ῚῚ Ῥγοβρουῖν ; ἴο Ὀ6 ΤΟΔΑῪ (0 αἰ σι θαΐα ἰο {Π6}Γ πΘΟΘββ 168 οὐΐ 
οὗ οὺγ σόογαϊν βυθδβδίλῃησο; ἰὼ Θπαθανουῦ ἴο οοηνοῦῦ {πθπὶ ἔγομῃ {Π6 
ΘΙΤῸΡ ΟΥ̓ ΤΠ6}]Γ ψΔΥ, δά ἴο τϑρτουθ {πθηὰ, θη σα] ΠΥ οὗ ἴδυϊίβ, ἴῃ (ἢ 6 
ΒΡ᾿ ΓΙΌ ΟΥἮ ΤΟ ΚΉ688:; δηΐ, μα γ, ἴο ἀο 41} γα σϑὴ ἴο ρῥγοιηοίβ {ΠῸ6ῚὉ 
ΤΘΙΏΡΟΓΑΙ δηα βριτιίαα] το] Ἄγ, ΤΠ πότ οἰδβοίυδ!ν ἰο βῆον [Π6 
τοδί ᾿τροτγίδῃσα οὗ [86 ἀμ {168 ΟΥ̓ ΘΠΑΓΥ δηα ΤΊΤΟΥ, «688 ΟΝ τύ 85-- 
ΒΌΓΟΒ υ8 {πᾶ ραΥ ΓΟ. Ρ ποί!οθ Ὑ7}} Ὀ6 ἰδίκθη οΟὗἩὨ {Ποῖη, αὖ {π6 στοδῦ ἀδΥ 
οὗ υάστηθηΐ, ἀπᾶ ἰπαΐ τθῃ 884}} {πθὴ 6 τοναγαθα οὐ οοπαθπιηθα 
ΔΟΟΟΓαΐηρ ἴο {ποῖν δρουπάϊηρ ἴῃ, ΟΥ̓ {πο ὶγ πορ]θοίπρ' οὗ, 1π6 Ῥγϑοῦϊοα οὗ 
{8086 ἀυς168. (Ὁ ]. νἱ]. 10.:; 1 Τ. νἱ. 18. ; ΗΘ. ΧΙ, 8. 16. ; “8η168 
γν. 20.; ἝἋ.4]. νἱ. 1.; οι. χίὶ, 1δ.; Μαίϊ(. χχν. 81--- 46.) 

ΕΟΣΒοσ, 88 {π6 τιοϑὺ αἰ βου] ραγὶ οὗὨἨὨ (6 ἀυΐγ τοαυϊτοα οὗ 8 
ΤΟΥΤΑΓδ τη ΚΙΠα το]αύθϑ ἰο {Π6 ὕδιηροῦ δηᾶ οοπάποῦ γγ7χὰ γα [0 ΟὈΒΟΓΥΘ 
ΤΟΥΤΑΡΩΒ ΟἿἿΓ ΘΠ 6Π}169, Δηἃ {πο86 ΠῸ Παγθ ᾿η)]υγοα 8, 688 ΟΠ τὶδύ Πα 
ἼγΘη 08 ἴῃ (818 τοϑρϑοῦ (86 τηοβὺ δαπιγαῦ]α ργοοορίβ ἀπα αἰγθοῦ δ. 
ἔ τὸ ανϑ βυβξογοά 1η)]υγῖ68 ἴσο οἴἤοῦβ, ἮΘ 6 ῃ)Ο 8 18 ἴ0 Θχϑγοῖδα 8 

ζογρινιησ ἰθιαρου ἰοτγαγάβ {ἤθιὰ, ἀπα ποῦ ἰο σῖνθ ΨΥ (ο {μ6 ὈΠ ΘΓ 6Ε8 
οὗ γϑυθῆρθ; τπα γΘαΌ ΘΒ 8 10 Ἰηδογὺ 10 1 ΟΌΓ ρου Οὴ8 το (οά, ἰῃεϊ 
6 που]Ἱὰ ξόγρῖνα υ8 ΟΌΓ 58, 88 8 ἔογρίνα οὔποτ {Π6 οἴὔἴθιηθθθ οοτ- 
τηῖ θἃ ἀραϊηβῦ υ86., Τ6 βαπλα 18 (6 ἀδβίρῃ οὐἨ βοιηδ οἵ [18 Ἔδχοβι]δηῦ 
ῬΆΓΔΌΪ68. Απά ἴῃ {Π18, 88 γ78}} 88 ΟΥ̓ ΠῸΥ ᾿Ἰπείβῃοοθϑ, (ἢ 6 δροϑίθ8 ἐδυρῆΐ 
{Π6 βαηθ ἀοοίγιηα πὶ {ΠΟῚΡ αἰνῖηο [ογὰ δηὰ Νίαδϑίον, (αὐ νὰ βῃου ὰ 
ΤΘΟΟΠΊΡΘΗΒ6 ἴ0 ΠΟ τηϑῃ 6. ]]} [07 ου]}, δπα ᾿ἱπβϑίθαα οἵ Ὀοίηρ ονθσγοοῦλθ οὗ 
61], δῃου]ὰ ονογοοιηθ 601} πὶ ροοά, (οι. χὶὶ. 17, 18, 19, 20, 21. ; 
1. ΤὮΘΒ8. νυ. 1ὅ.; 1 Ῥοῖ, 11. 9.) Τὸ {π686 Ῥγοοθρίβ τὸ τὺ δα, (ῃδῦ 
6βὰ8 ΟΝ γῖβὲ ποῦ ΟΠ]Υ ἔου 48 ἰΠῃ6 τοπἀογηρ οὗὁἨ 601} ἔογ δνϊὶ, θαϊ οοπι- 
τη ηὯδ ὰ8 ἴ0 ΓΟΠΑ͂ΘΓ ροοα [Ὁ ον]. ΤῊΪβ 16 (Π6 ἀδβῖρῃ οἵ {παΐ ρ]ογῖουϑ 
Ῥτγϑοθρῦ, ὈΥ ὙὨΟΪ νγθ Αγ6 δοπητηδηᾶοά ἰο ἴον ΟἿ δῃθιηΐθθ, ἴο Ὁ]6 88 
ἴπ6πὶ ἰῃδῦ ΘΌΓΒΘ τπι8, ἰο 40 σοοά ἴο (ποτὰ (μαὺ Παΐθ 18, ἀπ ἴο ῬγΑΥ [ῸΓ 
{π|6πὶ ἐῃαῦ ἀΘΒρΡΙ ΓΘ Ἄ]]Υ 86 υ8 ἀπα ρογβθοαίθ 8. [πβίθδα οὐ ουγδὶηρ, 
ὙὙ6 Ιηδὺ ὈΓΔῪ (0 (ἀοᾶ ἴον {Π6π}, ποῦ ᾿Ἰη4θ68 {παὶ ΤΠΘΥ ΤηΔΥῪ 9Ὸ οὐ δηά 
ῬΓΌΒΡΟΙ ἴῃ {ποὶγ ον] οουγδοβ, ραὺ (Παῦ ΤΠΘΥ τηΔΥ 6 Ὀγουρῇΐ ἰο ἃ σἱρῆῦ 
ἰΘΙΏΡΟΣ ΟΥ̓ ΤΩ] Π4, Δηα 80 πηαΥ Ὀδοομη6 {π6 οΟὐ]δοΐβ οὗ [Π6 αἀἰνῖπθ ΔΥΟΌΓ : 
δηα 1 ὙΠῸῪ Ὀ6 τοαυοσοα ἰο ἀἸδβίγοββ, γ ταυϑὺ Ὀ6 ΓΟΔΟῪ [0 δδβαϊδύ δῃά 
ΒΟΓΥΘ ἴπ6πι ἴῃ {π6 ΚΙηα οὔοαΒ οἵ Βυτηδηῖγ. “ ΠῚ [Π]Π6 ΘΠΘΙΩΥ͂ ἈΠΠΡΘΓ, 
ἔδεά πὰ; 1 Πα {μιγβῦ, σῖνθ δῖτα ἀσκ." (Μαϊ. ν. 48, 44. ; Βοηη. ΧΙ]. 
20.) Απά {{|8 οδυίδι ]Υ 18 οαυτυίηρσ Ὀϑηθνοΐθποα ἰὼ {86 ποθ]θεὶ 
μοῖρῦ, Απά {τπουρ ἴμοτθ πᾶν θ6θῃ ΠΣ Ἢ ργθίθπθυβ (0 ΥὕβΆβ0} 100 
αν ἴουπα ἔλυϊῦ τ Ί ἢ 11, γοῦ βοια οὗ [6 πηοβὲ δεαϊπϑηΐ διηοηρ ἴῃ 6 
δηοιθηῦ ῬΒΙ]ΟΒΟΡΠΘΥΒ ἤανα Ὀ6θῃ 86 η510}6 οὗἩ {πΠ6 ὈΘδΌ ΤΥ δη ΘΧοθ Θ ΠΟΥ 
οὗ βυοὶ ἃ οοπαποῖ, Ὀυΐ ἰΠοῪ ναπίθα {Π6 ΔΙ ΠΟΥ ὨΘΟΘΒΒΑΤΎ ὕο πλλκα 
10 ἃ ἰλὺν ΟὈ] δ ίοΟΥΥ ΟὩ ἐὰν ἐμ ἢ Βαυΐ ἴῃ {π6 Αἀοβροὶ οὗ «6885 10 ἰ8 
ΤΔΟΓΘ οὐ ύπεῖν δηΐοτοορα, υγροα τὴ τόσο ΡΟ ΘΣ] τηοϊνοθ {π8ῃ }0 
ΘΥΘΙ Μ͵δὸῈῆ ὈΘίοΓΘ, δῃὰ 18 Ὀου Πα ὍΡΟΙ ᾽8 ὈΥ ἃ πηοδὲ οίργϑϑθ αἰνίηθ 8ι1:- 
{ῃΠοτγ. 7 {Π18 10 τηδὺ ὕ6 Δαα64, ἐπαὶ οὖν 1,οτὰ ᾿δ8 θχρσθδβϑίυ δοη- 
ἀοιηποα ὑπαὺ δριγῦὺ ὙΠΟ ἀὐρθ8 τθὴ (0 ραγβϑοιΐίθ δηᾶ ἀο δυτγί ἴο 
οὐδιθγ, ὉΠὰῈΣ Ῥγοίθηοα οὗ Ζϑαὶ ἴογ {π6 οαδὲὸ οὗ ἀοα δηᾶ σο]ρίοη. 
(ῖκο ἰχ. ὅ4, 58, δθ.) 



«4 ΤΣ οΟΓ Ὁ ἐξε Ἰ)ιυΐηο Τηερὸ αἰϊοη, 8θ6 

Τροπ {86 ὙἘοΪ6, 10 16 (ἢ 6 τηδηϊδϑὺ δηα ἀπϊίοστῃ ἀθεῖρη δηὰ ἰθπάθηογ 
οΥ̓ (πὸ ἀοβροὶ οὗὨ “6808 ἴο τϑοοιασιθηα ἀπά θῃξοσοθ Ὡμίνοσβαὶ Ὀ6η6- 
γόΐϊθηοθ. [0 ἰαγϑ [86 ἰουπάδίοη οὗὨ (Π6 ἀυϊ68 6 οὐγα ἴο τηδηκὶπά ἴῃ 
Ιονθ. [{ 18 (πθγὸ ρίνϑῃ 88 ἃ σοι ΡΥ ἤΘΠΒΙν 6 ΒΌΠΠΊΔΙΎ οὗ (Π6 ἀυΐ168 τὴῦϑ 
οὔ ἰο πηϑηκὶπά : 7Τῆοιι δλαϊξ ἰουε ἐὰν πεϊσλδοιιν α5 ἐπ᾿ γεεϊ, (Μαῖι. χχὶϊ. 
39.; Βοιι. χἱϊ!. 8, 9. ; “41|. 11. 8.) Απάὰ ὈΥ͂ οὖ ποὶρῃ θοῦ τἶὸ δ.Θ 
ἸΔΌρΡὮν ἴο υπάογβίδηα, ποῖ ΤΩΘΓΟΙΥ {Πο086 οὗ [6 βδιηθ ΘΟΠίΓΥ, παϊίοη, 
δά το] σίου πὶ ΟΌγβονθθ, Ὀαΐ 4}1 οὗἩ {86 Πυτηδῃ τδορ [δα βίαπά ἴῃ 
Ὡ664 οὗὨ οὖῖ Κἰπάμποβθ, δῃᾷ ἴο ποτὰ γγχα πᾶν 8ῃ Ορρογία!γ οὗὨ ἀοίϊηρ 
σοοά. ΤἘ}8 16 θοδυῦ  Ὁ}}} Θχθρ! }Ε[Ρρνα ὈΥ ον νι ουγ, ᾿π [16 ΡάγΆὉ]6 
οὗ [Π6 ροοά δαμιδυδῃ. τὰ χ. 88, 84, 86.) Τὸ π|οἢ τμΔῪ θ6 
δἀὐάοα (μα ΟΥΒΟΙ Το ΚαΌΪα ρῥγοοορί, ᾿»ααίϑοοευον ψὲ τοομϊα ἐδαΐ ηιοκ 
ὁποία ἀο ππίο γοι, ἀο ψγ6 δυεπ 20 ἰο ἔΐοπι. (Μαῖῖ. νἱϊ. 12.) Α ὄὕσὰ]θ 
ψΒΙΟἾ,, 16 ΤΙ ΒΕΥ σοῃδβιἀογοα, που]ὰ Ὀ6 οἵὗὁ στοδῦ ι86 'ῃ χαρυ δίῃ Οὔ 
οοπάυοὺ ον γαβ ον ἔθ ΠΟΥ -ογεαίαγοβ, 

Βυΐ {πουρὰ γ͵ὸ ἃ τεαυϊγοὰ ἴο ἰογθ δῃά ἀο ροοᾶ ἰο 41] πηϑη, ἐμ 
ἀεδῖσει 8 ποῖ, 88 Β0πῚ6 Ὑῆὴ0 86 ἀδβίγουβ [0 ἱπρθδοῦ (μ6 Οοδροὶ 
ΤΠΟΓΆΪΥ που] Ἰῃδιπυδίθ, ὑμαῦ νγο βῃου!ὰ πᾶν [Π6 βαμθ ἄδρτϑ οὗ δἵ- 
ξεοίίοι ἔοσ 411. ὙΤμα βρϑοῖδὶ ἰονα δῃᾶ δβέθθτα ὙΠ] οἢ σοοά τχθη βῃου]ά 
δᾶνα [ὉΓ οῃ6 δῃποίμοσ, δηα (Π6 ῥθοῦ Πα [168 ὈΥ ΠΟΙ ΤΠΘῪ ἀγα υπϊ(οα, 
πῃ δϑάϊοη ἴο {86 Θομαμο [168 οὗἨἁ ΠυϊδηΥ, ΔΓ6 Ταοοιπηθη ρα δπά 
Θηοτορα ἴῃ {Π6 δβἰζοηροδὺ δηα τηοϑὺ ἘΠΡΑΡΊΠΡ ΠΙΔΠΠΟΙ, δπά ἰΑῪ [Π6 
Ῥτορογεβῦ ἰουπάδοῃ [ῸΥ 411 [16 1π πη 0168 οὗ βαοσϑὰ ἔγιθπάβιρ. (Φ δα 
χῖῖ. 84, 8ὅ.; Ομ]. νἱ. 10.;: ΕΗ. ἰν. 1---ξ.; ῬΒ]]. 1). 1-τ-6.; 1 Ῥοί. 1. 
22.; 1 Φοδη 11. 16.) 

2. Βοβίθβ {86 σζϑῆθσαὶ Ῥγϑοδρίβ ὑγθβοσι ῖηρ (6 ἀυϊ68 οὗἩἨ 7πβέϊ06 
δορά Ῥαηδυοίθηοο [ΟΥΤΆ ΓΒ 81} τρδη ΚΙηα, (πο δ.Θ 8180 εὐρο ταῦ ἐν ἴῃ - 
7υποίϊοηβ σίνθῃ 8, ὙΠῸ σοδρϑοῖ ἴο ἴη9 ὈΤΙΕΒ ΙΝΟΟΜΒΕΝΊΤ ΡΟΝ τ 
ΙΝ ΤΗΕ ΒΕΥΕΒΑΙ, ΒΤΑΤΙΟΝΒ ΑΝῸ ΒΕΙΑΤΙΟΝΒ ΜΉΙΟΗ ΜῈ ΒΌΒΤΑΙΝ ΙΝ 
ΟΙΥ͂ΙΙ, ΑΝῸ ΒΟΟΙΑΙ, Σ1ΕῈ ; 8η4 (686 ἃ16 οὗ ρστοδῦ ᾿προγίδῃοο ἴο {Π6 
νγο] γα οὗ πδίοηβ, [Δ1111}168, δῃ ρα Ο ΔΓ ῬΟΙΒΟΙΒ. 

ΤῊΘ σταηᾶ ἀοδῖρῃ οὗ {6 Νὸν Τοδβίδμηθηϊ, 10 πὰ8 Ὀδθὴ Ὑ06}1] οὔ- 
ΒοΙυ οί, 18 ἴο ἰδδοῦ σοὶ ρίοθ. ““ πὲ τοϊαΐθα ἰο οἷν] ἱπβυϊ αὐ ομΒ, 11 
ΠΟύϊ668 ΟὨΪΥ 80 ΤᾺ 88 ἸΔΟΓᾺ] ΟὈ] Πρ ΑΙ Οη 18 Θομοου πο. Ζογηι οἵ ρο- 
νοσητησηῦ 1 Ἰοανε8 10 {Π6 τ|ϊϑάοτῃ οὐὗὨἨ τωϑῃ ἴο σορυϊδῖθ, δὰ ἴο παίϊοηβ 
τὼ ἤαμο; δυῦ ψιῇῃδὺ 86 δρίγέ οὗ ρονεγητθηΐβ βῃου]α Ὀ6, 10 Ρ] ΑΙ ΗΪΥ 
ἀϊοίαίαβ; δῃά 10 ἰαγ8 ἄονσῃ {Π6 ῥυϊηοῖρ] 68, ὈΥ τ ῖοῖ Ὀοΐἢ ρΟνΘΓΠΟΥΒ 
δηά ρονοζγηοά οὐμδύ ἰὼ τορυϊαίο ὑποῖν σοπαάποῦ, τι δυνπουιν, μ]α!π- 
1688, δῃηα Π46}1γ, δηα γοῖ ψ ἢ ἃ ἀθ Ἰοβου δυϊθα ἴο {Π6 ρα ἴῃ Ὑ ΒΊΟΝ 
10 ψ͵8 τυ ίοη, δηα ἴο [86 ᾿6θα]οιθΥ οὗ {86 ρονθγῃιθηίβ Ἡ Ιοἢ (ΒΘ 
οσχϊβίθα, ΟἿν!] σονοσημιοηΐ, (6 Νοὸνν Τοδίμμηθηῦ βαγϑ, 18 8δῃ ογάϊ- 
Ὥδποο οὔ Οοὐ: ἴῃ οἵδοσ πογάβ, 10 15 186 ψ}} οὗὐ ἀοἀ {πα τηϑῃ βῃου]ὰ 
ποῦ ᾿ἴγα δβ 16 Ὀοαβίβ οὗ {86 86]4, πιςπουΐ σοπίτοὶ  Ὀυΐ {πᾶὶ {ΠΥ 
Βῃου ἃ 6 ἐοτιηθα ᾿πίο βοοϊϑίϊθβ γσορυϊαίθα ὈΥ ἰανγβ, δπα ἰμαΐ ἴμ680 
Ἰαγθ ββου ἃ Ὀ6 δχοουϊθα ὈΥ τρλρἰδιγαῦθθ δρροϊηὐθα ἴοσ [06 ρυχροβο. 
ὙγΒαύ Κιπὰ οὗ ρονογηπιθηῦ δπα τ μδὶ Κιπά οὐἠ τῦ]68 ἀγα ἱπίθπαρά, {π6 
βϑδοζοα υὰὺϊΐοσβ ἰδ 8 ΡΑΓΓΟΌΪΑΓΙΥ ΒΡΘΟΙΙΥ : ---- Τὴεν αγὸ ποὲ α ἰοΥΎΟΥ ἐο 
φοοί τοογῖς, δμέ ἐο ευἱ. 1.0 ἐλαὲ τὐλέονι ἐδ φορά, απά ἑλοι ελαϊξ ἢαυθ 

1 Βοιὴ Ῥβὼὰὶ δηὰ Ῥοίεσ στοίθ ἀυσχίηρ (06 τοῖζτ οἵ [Π0 δα; ΚΙ ῸΪΠΑΓῪ ΘΙΏΡΟΙΟΣ ΝΙΟΙΌ, 



866 Τοοοίγἷπος ἀπά ογαϊ ΤΥεοορές Γ᾽ ἐς δῖε, 

»Ῥγαΐδο 4} ἐξ βαπιθ; 707 ὧδ ἐδ ἐλ πιϊπιί δέον ΩΓ Οοἄά ἐο ἐΐδε ὅῸΡ φοοά. διιὲ 
ΖΡ νοι ἄἀο ἐλαξ τολιϊοὶ, ἰς ευϊϊ, δε αῇαϊά, ἔῸγ ἦ6 δεατείς ποὲ ἐδ δισογά ἐκ 
υαΐῃ ; [07 ἦθ ἐδ α πιέπιϊ βίον ο7 Οὐοα, ἀπά αὐόηφεῦ ἰο ὁχεσμέδ ιογαίή, δεπέ 
ὧν λΐπι ὅὸγ' ἐδιο ριιπίδἠπιοπέ 9} ευἱΐ ἄοεγ8, απά ΚὉ7 ἐδ ργαΐβε 0 ἑΐδηι ἐδαξ 
εἶο ιοοῖϊ. Τλεψ αγὸ Οοεἶξ πιϊπϊδίογβ αἰξοπαϊηφ ἰο ἐῤιὴ8. ὑοτν ἐλίπσὶ, {πας 
18, {π6ῖν ἐφ] θη8 δα {πο ῖν {ἶἰπὰθ ἀγὸ πΒΟ]] γ ΟΡ] οΥ α ἴῃ {Π18 σγοαὺ δηὰ 
δοοᾶ πόοῦκ. 6} ἀγὸ [86 ρΥϊηοῖρ]68 οὗ ρονογηιηθηΐ ἰαϊὰ ἄοσση ἴῃ {Π6 
Νεον Τοβίαπιοπί; δπά δυοῖ {μ6 ἀυῦ168 ὙΠΙΟῺ 1Ὁ ῥσθβοσῖθθβ ἴο [86 συ ]οῖβ 
δηα τηλρὶδίγαΐθβ οὗ πδί!οη8. 

“ Βαυΐ ΟΠ τἰθ δηϊγ ἄοθβ ποῦ οΟμΗ͂π6 108 1] ποὕΐοπ8 0 οηδ ραγί οἱ 
{Π6 σομημλ Ἰ Υ͂, δηα Ἰοανο {Π6 σϑϑὺ ἴο δοῦ 88 ΠΥ ρ]6886 : 10 δ ἄγθβϑθβ 
1861 ἸΚονῖθο τι Θα. 8] ΘΠΟΓΡῪ ἴο {πΠ6 »εορίθ, δια ὈΪΠ48Β. ου (ΠΡ 
ΘΟΠΒΟΙΘΏΟ6Β ἴμ6 ΟὈ]Π ΑΓ ΟΠΒ οἵ βιι δ] δοίίοη δμα ορθάϊθπθοθ, 0 ]θοίβ ἃγΘ 
ἰαυρῃύ ὑο Ὀ6 ϑεδηιΐδεῖσα διὰ ορδαϊθηὺ ἐο ἐλε ἀΐφλξγ ροιοεῦς ; ἴο ὕὑγάν 
ἴογ βιὰ; ἴο ἤεαγ Οοα απά λοποιν ἐδ ἀϊπφ; ἰο σῖυε μπίο Οἴδβαν ἐὸδ 
ἐλῖπφα ιοὐοῦ αγὸ ΟἴδαΥλ; ἰο γοΉῸοΥ ἐγίδμέε ἐο τοΐοηι ἐγίδιιίθ ἐδ ἄτι ; 
εἰϑίοηι 0 τρλοπὶ οσμδίοηι; ἴδαγ ἐο ισΐλοπι ἤξαῦ; ἨΟΝΟῈ ΤῸ ΗΟΜ 
ΗΟΝΟῦΕΒ; δῃᾶ ἰο 60 41] {Π18 ποῖ του ὶυ Ὀδοδυδβο (6 οἶν}} ανγθ τα υγο 
10, δῃά ἴοσ ἔβαν οὗ ρυῃιβῃγηηθηΐ ἔτομα ταθῃ, Ὀὰΐ [ὉΓ Θοπβοίθηοθ-δϑαϊζα, 
δηὰ ἴῃ οὐοάϊθηοα ἰο {π6 ἴα οὗ αἀοα. (Μαῖι. χχὶ, 21.; Βομ. χε. 
1,2. ὅ,6, 7.; 1 Τίπι. ἴ.. 1, 2.; Τοῦ, ἅ. 1.; 1 Ῥρῦ ἢ, 18---16.) Ατϑ 
ποὶ {Π686 ᾿π’υπούϊομβ ΠΙΡὮΏΪΥ ΓΘΆΒΟΠΔΌΪ6, δῃα Θχβ οί ΠΥ ΘΟΥΤΟΒΡΟΠΑΙ ΠΩ 
στ ([η6 παίαγα δπα βίδίθ οἵ ὑπῖηρβ} [{{ππ6 τιθιθ ΓΒ οὗ ἃ ΘΟυησ  ΠΠΠΥ͂ 
γοίδ6 ἴο ΒΟΠΟῸΣ 8ηα ΟὈΘΥ {86 αἰνίηα ΟΥἀϊπᾶποα, ἰῸὸ Ὀ6 δβιι)]οοὶ ἴο 
δονεχγημθηῦ, [0 ρῖνα Πἰρὴ τοβρθοῦ ἴο συ ]οτΒ, ΟΥ ὕο ῬΔΥ {πθπὶ ἰγιρυῖθ,--- 
δηὰ 411 (18, ποῦ ἔγομι ἔδαν οὗ ριυηϊβῃτηθηΐ, Ὀαΐύ ἔῸΣ ΘΟμΒΟΙΘἢ66-88 Κ6, --- 
10 ψὶ}} Ὀ6 8]]ονσϑα ὈΥ ἜΘ ΘΥΥ͂ γα] οηὰ] τηδῃ, {Παὐ {ΠΟΥ γοϑιϑί δὴ ογάπβποα 
οὗ οὔ, δῃ ογάϊηδῃοο (ῃαὺ 18 ὈΟΓΝ γΘαϑο Δ Ὁ 16 δηα Ὀθηδβοϊαὶ, δηὰ ἀ6- 
ΒΟΓΥΘΟΪΥ σϑοοῖνα ἰο {πϑιηβοῖνθα ΘΟ οι πδί!οη.᾽ 5 

ος Κ0οἢ ἴ8 [λ6 ἀοοίτπο οὗ ἴμ6 Νονν Τοβίαμπηθηΐ τοβρθούϊηρ' οἷν] ρο- 
νψογηπιοηῦ; Β0 ἢ, ἀΥΘ 108 ΟσὙΔΗΘ ΤΊΛΟΓᾺΪ] ρΥϊποῖρ 68, δηα βιοἢ 118 Βροοιῆσ 
ἀΘΟἸΑγ  οηΒ οἡ {π6 δβυδ]θο, [ἢ ΘΥ̓ΘΓῪ ἀοτηοδίϊο σοϊδύϊοι 1ὑ α͵8οὸ ἰαγβ 
ἄονη, [ΑἸΠῪ ἀπά δαυϊίδαῦϊν, ὑπ 6 ἀπί168 οα ὈοΓ β᾽ἄθβ, ν]Ζ. οὗἨ βογυϑδηΐβ 
δια τηλδβύοσβ, οὗ ἢ βρϑηαβ δηα ψῖνθ8, οὗ ραγοηΐβ δηᾶ οὨΣ] ἄγθη. 
ὙΠ, βουυδηΐβ ἃΓ6 ΘΠ]ΟΙΠΘα, 88 ἃ ὨΘΟΘΒΒΑΙῪ ρα οὗἉ σα] ρίοη, ἴο 

ΟΌΘΥ δηά βοῦνα {ποὶνῦ τηδϑίθγβ, ἢ 411} ῬσΌροῚ σεβρθοῦ, Πα 6] 1γ, ἀπά ἢ1- 
Ἰίσθηοθ, μοΐ ρυχ]οϊηρ, ποῦ ἀπβυγθῖηρ ἀραῖη, 1 ἢ ροοά ν}}} ἀοίπρ’ 
ΒΟΥΥΙΟΘ 88 υηΐο (86 Τμοχ, δπα ποῦ τπιηΐο τπθη; Κποσηρ πα τ ῃδὲ- 
ΒΟΘΟΣ ροοῦ {πϊηρ᾽ ΔΗΥ͂ παδῃ ἀοσίῃ, (πα 58}4}} μ6 σϑδοῖνα οὗ [6 Ἰωογὰ, 
νβοίμοσ π6 θ6 θομᾷ οὗ ἔγα.:. Τμθβα {πίηρβ, ὉΠ ΘῺ ΤΘΆ]ΠΥ θα ονϑα δπὰ 
ἀυ]γ οοπβιογθᾶ, ν11}} Βανθ ἃ ταοῦ Βίγο ΠΡῸΣ ᾿ἰῃΗθθηοα 0 δηρασα {Π 6 πὶ 
ἴο ἃ Δ Π{] πα οπμθογ α] ἀἸβοθαγρα οὗ {πον ἀαΐγ, ἰδ τλθγο ουβύομι, 
ΟΥ {Π6 ἰανγβ οὗ [16 οουπίγυ. (ὑπ 186 οἰποὺ παηά, πηβϑίθγβ 4.6 γραυϊγα 
10 ρῖνα υπίο {ποὶγ βουνδηίβ (παὶ πο 18 ᾿αυδὺ ἀπὰ δαταὶ, ἐγ θθδτη 
{πγοαύθηΐϊησβ, Κποσίηρ ἐπα ΠΟῪ 880 δνα ἃ πηδβίοῦ ἴῃ ἤθᾶυθῃ, τὶ 
ἐπαὐ τ 11 Ὠϊπὶ {Π6γ6 18 ΠῸ τϑβρθοῦ οὗ ρϑγβοῆβ. (Ερῆ. νἱ. ὅ---9. ; (οἱ. 

: Ἔομ. χἰϊὶ. 1. 8, 4.; 1 Ῥοῖῦ, 1]. 14. 
3 Βορὺδ οἡ ἴπ6 Ὠίνπο ΑἸ ΒΠΟΤΗΥ͂ οὗ 160 Ναὺν Ἰοϑίδιηθηΐ, ὑΡ. 321---294. ὙΒΟΓΟ ἰθ 8ῃ 

δἀταΐγα Ὁ ϊο ἀϊβοοῦγβο οἡ “ Ομ γιβιϊδη Οὐδάϊοηοα ἴο Οἷν!] Βυ]Θ ΓΒ "ἢ ἴῃ Μτγ. αἰ ογη θ᾽ Β βοσιηοηϑ. 
ῬΓΪποΐρα ιν ἀοείμιοα το {Π]υιδῖγαίθ δὰ οηίοσγοθ Ομγίβδη Μουδ ΠΥ, ΡΡ. 287.--- 268. 



Α Ῥγου 9 ἐξ ᾿ιυΐπο Πιορίγαΐΐοπ. 867 

ἰϊ, 22 -- 95., ἶν. 1.; 1 ΤΊηι. νἱ. 1. 2.; ΤΊ 11.2.9, 10,11.) ὙΠ ἀυϊοϑ 
οὗὁἨ Βυβθαηᾶάβ δηᾷ πῖνοϑ, οὗ ραγθηΐβθ αηα οἢ]άγοη, ἀγ6 αἶϑο δάχηϊγϑ] 
ἀε]ποαίθα δηα βηΐογοοα. (Ερῇῃ. ν. 22 -- 38. ; (]. 111. 18, 19.; ΤΙ, 1]. 
4,5.: 1 Ῥεῖ, "1. 7.; ἘΡῆ. νἱ. 1 - 4. ; (ΟἹ. 111. 20, 21. ; 1 ΤΊπι. ν. 4---8.) 
Τὴ Π|Κ6 ἸΩΆΠΏΘΓ, ΒΌΡΘΓΙΟΥΒ δηα Ἰπίουιοσθ, {Π6 6] 6 Γ ἀπα γουηρογ, [Π6 
ΤΟΝ δῃᾶ (06 ῬΟΟΥ, δύθ αἰγθοίβαἃ ἴὸ ἃ ῬΥΌΡΟΥ οοπάπος ἰονγαγάβ ΟΠ 6 
ΔΠΟΐΒΟΣ ; Δηα γυ]68 γ6 σίνθη ψὨ1Οἢ ὑδηα ἰο τορυϊαία {Π6 ἀδροτγίτηθηΐ 
οὗ δαυχ81]58 ἃλοης ὑπουλβοῖνϑβ, {μαὺ ΤΠΘΥ δου α Ὀ6 ὀουτίδουϑ, ᾿ῃὰ ΠΟΠΟυΣ 
ῬΓοίουσι πρ' οη6 δΔποίμογ, ποῦ ψ]]ΠΠΡῚΥ ρίνιησ οἴδησθ ἴο ΔΎ, δῃα βηάθα- 
ΨΟΌΓΙΩρ' ἃ8 ΤᾺ 88 ῬΟββι 016 [0 ᾿ἶγα ρεδοθδΌ]Υ π ἢ 411 τηθη. (ΒΒ ιὰ. χὶϊ. 
10. 12. 18.; 1 Ὅσον. χ. 32.; ῬὨη, 11. 8..; 1 οί. 11. 17., 11. 8... ν. δ.) 
Ϊὴ ἃ πογά, 411 {π6 ναγίουβ οβῆοθβ οὐ υτηδηϊῦ, 7υ8166, δηα ομαυττγ, 
ἄπ ἔγοτα ὁῃ6 τὴ ἴ0 ΔῃΟΙ 6, ΔΓΘ ΓΘΑΌΘΠΟΥ ἀοβογιθο ἴῃ [86 βαογρᾶ 
ΓΙ ΠρΒ, Θηΐογοθα ὈΥ͂ {Π6 τηοϑῦ Ῥου ] τηοίϊνεβ, δηᾶ ὉΥ {(Π6 δὺ- 
Τοῦ οὗ Οαοα ϊτηβ6]; ποῦ, Πόσα 10 18 ἄτσταὶν δα]ονοά, τηυβὲ 
ὁοπλ8 ΥΣ ἢ στοδίου ἔοσοο ἀροπ {16 οοηβοίθῃοθ, (πδη {86 τηθγα ἰηδίϊία- 
ΠΟηΒ. οὗ Ὠυμηδη ἸορἸΒἰδῖουβ, ΟΥΎ ἴπ6 Υϑαβϑοιῖηρθ οὗ ρῃ]ΟΒΟρῃογβ δηά 
ΤΩΟΓΆΪ 188. 

3. Τα. ῥγϑοθαϊηρ κἰηΐβ ΠΥ Βαῦῖνθ ἴο ΘΟὨΥΘΥ͂ 8 Ἰἄθ8 οὗὨ {86 6χςε]- 
Ἰρῃου οὗ [86 δοιὶρίυγο ργθοθρίβ ψ}Π ταβρϑοῦ ἴο {Π6 ΤΔΟΓᾺΪ] ἀυ}168 γγὸ 
ΟΥ̓́Θ ἴ0 ΠγΔΠ ΚΙ Πα 1 8. ΟἸὙ1] δῃηα βοοὶδὶ βίδαίθβ:1 Ὁ στοβροοῦ ἰοὸ {παΐ 
Ραγί οἵ οὔὖῦ ἀυτν στ ]οἢ σοὶ ὔθϑ ΙΏΟΓΘ ᾿πημ αἰ! οἰ Υ ὑο ΟὔγΒανθθ, ἴο 16 
ΘΟΥΒΕΝΙΝΕ ΟΕ ΟΥΒ ΔΡΕΕΟΤΙΟΝΒ, ΡΒ55ΊΟΠ8Β, δη4 Δρροαίιί68, δηα ἴο [Π6 
ἄυς ταρυ]δίοη πα ἱπῃργονθηθηῦ οὗἨ ΟἿΓ ΤΘΙΏΡΘΓ, 6 (ἀοερβὶ ἰαν 18 
ῬΘΟυ τὶν Θχοο]θηῖ. ὙΥΒ116 10 ΡχΟ ΙΒ 81} ΔΏΡΤΥ ΡΑΒΒΊ ΟΠ8, 88 ἃθονθ 
ΤΟΙΑΤΚΟΑ, 10 Θηΐογοθβ {Π6 ον ον ἀπ 168 οὗὨ πιθϑίκ 688, ἔΟΥ ὈθΆσΆπορ, δά 
Ἰοηρ-βυ ἴδυίηρ ; δα τϑοοϊωτηθηάβ, ρον 8}1}, {π6 ουἱναύϊοη οὗὨ {Ππ8ΐ 
[ΠΟ ΠΑΪΥ (δι ροΓ δηα ὑπῖνοῦβαὶ θθ πον οίθηοθ, ΣΟ 18. ὁπ6 οὗἩὨ {Π6 πιοβὲ 
ΔΙΩΪΔΌ]6 δα Θχο]θηῦ ἀἸβροβιίιομβ οὗ {π6 Βυμχδη Ὠοατί. (ΕΡΆ. ἵν. 26, 
21. 31, 832.:; Ο]. 11. 12---14.: 1 ΟὐοΥ. χὶϊ. 4, 6.) ὙΒΟγονοσ τῃ6 
(ἀοβροὶ ἰδ β: πβοοσϑὶυ 6]: ονθα δηα δια γβοοά, 16 ἸΏΒριγοβ (πΠ6 υἱπηοϑῦ δὺ- 
Βογυγθηοα οὗ δοβα υππδίαταὶ ᾿υδίϑ δηα ᾿τηρυτ 168 ψ ΠΙοἢ δα τηδάθ 80 
ΤΠΩΟΠΒΙΧΟΙΒ ἃ ΡΓΟΘΎΘΒΒ ἴῺ ΨΑΥΊΟΙΙΒ ραγίβ οὗ {π6 ἢϑαίμβθη ὑουἹὰ αὖ {Π6 
{1π|6 οὗ ΟἸ γἰθι᾿Β οοπηϊηρ Ἰηΐο ἴΠ6 σου], δηα νοῆι, 88 γ ἤδνα Βθθῃ, 
ΘΓ ΘΟ ΘΠ ΠΟΘ Ὀγ {μ6 ῥγθοορίβ δηα ργδοίϊοθ οὗ [π6 πλοϑῦ αἰβίϊη- 
δυϊθῃθα βαροβ οὗ δηθαυϊγ. Νού ΟὨ]Υ͂ δα] ίοσυ, ἰογηϊοαύίοη (1 ἢ 
ΒΙΠΟΠρ (Π6 δηοϊθηῦ ἤδαῖθθηΒ τγᾶβ ταρυΐοα ἴο Ὀ6 ἃ ΥΘΙΥ Β΄ σῃὺ ἔλυ]ῦ, 1" 
8 ἴλυ!ξ αἱ 811), ροϊγσϑιαυ, δηὰ ἀἰνοσοθθ ἀροὴ δ σ᾽ ὖ οοοαϑίοηβ, Ὀαΐ [1Κ6- 
Ὑ7186 4} ἸΏΔΏΠΟΓ ΟὗὁἨ ὕπο ΘΠ η688 πα ᾿δβοϊ ν]ἹΟΌ 8685, δπα {Π6 ΟΠ ΘΓΙΒῃ- 
1ηρ Δη( ᾿πἀυΐσοηοα οὐ 34]1 ᾿πραγα 1Π0] 1] Δ 0108, ΔΓΘ ΒΕΓΙΟΟΥ ργο 16, 
(1 ον. νἱ. 9, 10.; 1 ΤΊμι. 1. 9, 10. ; 1 Τ688. ἱν. 8, 4, ὅ. 7.; 1 (ον. 
τὶ, 13---20. ; Μαῖϊ. ν. 27, 28. 

ΕὙΣΊΒΟΥ, γγ6 8Γ6 γα θη αγμθα δρδιηβῦ τἹοϊπρ' δπα ἀγα ΚΘΏΉ 688, 
Μ ΠΙΟὮ ἰομα ἰο αἀοῦδβα δηᾶ αἰβῃβοηοιῦ ΟἿΓ πδίαγο (1μ0Κ6 χχὶ. 84. ; 
(αἱ. νυ. 19. 21.; Ερῆ. ν. θ.; 1 Ῥοῖ. 1. 11.) Απαὰ 1Ὁ 18 ραυ ου] αν ν 
τον οὗὁἉ οὐϑοσνδίοη {μαΐ, τ 116 {Π6 (οεροϑὶ θη οσοοβ ΟμδΒΟΥ, ΡΌΓΙΥ, 
Δηά ἰδιημούδῃοθ, Ὀγ [Π6 τηοϑὶ βαοσγϑα ΟΠ] σα ίοη8, ΘΆΓα 18 ἰακθῃ ἴο συλτὰ 
ασαϊηδὺ Βυρογβι οι οχίγοιηθθ. Νοιίμον ΟἸγδὺ Ποὺ 818 ἀροϑίϊθδ βιιὉ- 

1 Κ.66 ΡΡ. 18, 14. δερτᾶ, 
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Βιυϊα θα Τογνθηου οὗ ἀθνοίΐοη ἴῃ π6 ρ͵δοθ οὐὨ που] Υ ; ΠΟΥ, πον 
Ῥγοΐθῃοα οὗ Ὄβχ σδογ Δ ΓῪ μυτγγ, ἤανα Το Ὺ [ουἸ ἀἄθη δηα οοπάοιηηρά 
ΤΩΔΥΤΙρ6, 88 ΒοΟΙᾺ6 οὗ (Π6 ἔδββθμθ ἴπθῃ αἷἃ, δπὰ 88 οἴμογβ ὈΥ ἃ [4156 
τοβηοιηθηΐ ἤδυθ βῖποθ ἄοπθ. Οἱ {6 σοῃίγασυ, Ὁ 18 ἀθοϊαγοᾷ {πα 
πιαγγίασο ἰδ δοποιγαδῖίε ἐπ αἰϊ. (1 Οὐον. νἱ!. 9.; ΗΘ. χἱ. 4.) Απά 
1πουρἣ 811 Ἰῃ θα ρθγαηοθ δηα οχοθδθ ΔΓ ΘΧΡΥΘΒΘΙῪ ἔου  ἄθη, δα νγ 
Ὧγ6 τααυϊγοα ἰο βυράπο {Π6 ραββίομβ δῃα δρροϑίλίοβ, γοῦ νγα ἄγ Δ]οντε 
{Π6 τηοάογαΐθ 086 ΟὗὨ Β6 8108 ΘΗ)ΟΥΊΘηΪ8 ; πα 1ὑ 18 ἀδθοϊαγοα {παΐ φυεγῳ 
ογεαΐμγε 07 αοἄ ἧς φοοά, απα ποίλέπρ ἐο δε τεξιδοά, ἐνῇ ̓ξ ὃ6 τεοσεϊυοά ιρίέλ 
ἐπαπλεσίυϊηφ ; ΚῸ7 1ὲ ἐδ φαποίζεα ὃν ἐδ6 τοογὰ 906, Οοα απά ργαγετν. (1 
ἼΤΩ. ἵν. 8---ὅ.) 

Ἀποίδμοσ ἰμβίαποο οὗ (6 δ σϑθ 6 ΠΟΥ οὗ ἐμ6 (ἀοβροὶ ργϑοθρίβ 18, (Πδὲ 
ΡΥ ΟΪΔΥ οᾶγα 8 ἰαθῃ ἰο συγ υ8 ἀρδϊηδὺ δὴ ᾿πηπηοάογαίθ ραβϑίοι [ῸΣ 
ὙΟΥΪΥ τῖοθθβθ, [86 ῬΥΘΟΑΓΙΟΌΒμ 688 οὗ ΜὙΠΙΟΩ 18 1] υϑἰγαίοα, ἰοσοίθοῦ 
ψ ἢ (ἢ6 ἸΠΟΟΠΒΙΒίθ ΠΟΥ οὗἨ ἃ ῥὑγϑαομῃιϊπδηΐ ἴον οὐ σου] αν σγϑα! ἢ ἢ 
106 Ἰονα οὗἩ Οοα δηᾶ σι σϑὰὶ ῥἹοῦυ δηᾶ νἱσίθθ, ὙΤἢδ ροκββϑβδϑίοῃ δηᾶ 
Θη)ουταθηῦ οὗ τ οἤ 68 ἃγ6 ποῦ δΟβο] αὔθ ]ν ῥγοι 164 ; Ὀαΐ νγγο ἀγα ἀϊγθοίϑά 
ἴο 8 Κα ἃ ΡῬΙΓΌΡΟΣ 0.86 οὗ ἔθη, δηά ἰο γοραγὰ (Πϑῖὰ 88 ἃ ὑγυβί οου- 
τηϊ ἰ6ἃ ἴο ὰ8 Ὀγ οά, οὗ νη ϊοῖ τὸ ἃγὸ ΟὨΪΥ 0Π6 βίθνγαγαβ, δπᾶ [ὉΓ 
ΜΘ. τὰ τηυϑὲ Ὀ6 δοοοιηΐα Ὁ ]6. Ὧν ἃτγὰ ἰηδβίσιοίοα ο ΘΠ Ρ]ΟΥ͂ ἔῃ θὰ, 
πού 88 ἱποοηΐινοβ ἴ0 ἸυΧΌΓΥ, θαΐ 848 ορρογίαῃι168 οὗ ἀοϊηρ ροοά, οὗ 
Βοπουγῖηρ (οά, δπα Ὀοϊηρ ἀδοῖι! ἴο ταδηϊτπαά. (Μαῖίί. νυἱ. 24. : Μδκ 
χ. 24.: Τ0Κα χὶϊ. 16----2]. : 1 Τί. νἱ. 9, 10.; [χκ6 χνὶ. 9, 10.; ἢ 
ΤΊμη. νἹ, 17---9.) 

Νο ἀϊδβροβιίίοῃ 18. πλοῦθ Πμαὐθ α] [0 τϑῃ ἴδῃ ρῥτὶᾶθ, νυ ῃΐο 18 τοργθ- 
Βοηΐβα 48 οἀϊουβ ἴῃ ἐμ6 βρη οὗἨ Ἑαοἄ. (9 8πλ68 1ν. 6.) ΜδηΥ ραββαραβ 
ἴῃ. [πΠ6 (ἀοΒρ6] δ.ο ραγυ οι Αυγ ἀθδισηθα ἴο οοττθοῖ δπα βυράᾳα 11 ἴῃ 41} 
18 νΑΥΙΟῚ8 ἐάμομει Δα ΔΡΡΘδγδῃςθβ, τ ΠΟίΠΟΓ 10 ΒΙρ 18.685 8η ᾿πογάϊπαίθ 
ΔΙ: Π1οη τ ΠΙΟὮ ΡαΪ8 πιο Ὁροπ οοηὐθηάϊησ πο μου] Ὀ6 ρτοδίθϑί, ΟΣ 
Δ. ΘΑΡῈΓ (μἰγδὺ αἰ (86 Δρρ]διιβθ οὗἨ τϑῃ γαΐμον ἰἤδη 16 ἕδνουν δπά 
Βρρυοδαίοη οὗ οα, ΟΥ ἃ ργοϑυμρίουβ, ὨΔΌΡΒΓΥ Δττοράποθ, δά ἃ 
ὨΙρΡ Θομοοῖῷ οὗὨἨ ΟἸΓΒΘΙΥ 68 δηα οὐγ οὐ τἰσῃίθουβηθββ, δηά ἃ οοπίοπιρῖ 
ΟΥ̓ ΟΥ̓ΒΟΙΒ; ΠΟΘΙ Μ7ὲὼ8 8 8:14 016 ΠΌΤ ΠΥ ΤΘΟΟΙα ΘΠ ἀ6α δηα δηΐογοορα 
ἴῃ ΒΟ δὴ ΘΩΡΆΡΊΩΡ' ΤῊΒΏΠΘΓΙ 88 ὈΥ «6818 ΟἸ γῖδβί, σσθο 480 ρᾷνα {86 
ταοϑί ἡδείδοι ἡ α Ἰονθὶν ραϊίογῃ οὗ 1Ὁ ἴῃ ἢ18 οὐσῃ δχϑρὶα. (Μαΐς, 
ΧΧΊΪ, 6---12.; Μαγκ χ. 838---ὃὅ.; Τα χυ, 9 --14. ; Φοἤη ν. 44. : 
Μαΐί. χὶ. 29. ; Φοδη χίῖ. 12---17.; ῬὮ1]. 1. 8---7. ; 1 Ῥοί. ν. 6.) Απᾷ 
88. ποίῃϊηρ ἰθηβ ἸΟΓα [0 αἰβοοιαροβο δῃά αἀἰβίισ (6 ταϊπαὰ {ῃδη 
ΔΏΧΙΟΙΒ ΟΑΓΘΒ ΟΥ̓ ΘΧΟΘΕΘΙ͂ΨΘ ΒΟΙΤΟΥ͂Β ΔΠ4 ἀοβροῃά!ηρ' ἔδαγβ, {πὸ (ὐοΒρ6] 
Ῥτγουϊάθβ {Π6 τιοβὺ οἰΐεοίιδὶ γϑιλθ 168 ἀραϊηβὺ 411 [π656; πού ὮΥ͂ Ταρτθ- 
ππΉΠΕ νγ Υ]]γ ον18 δπα οἰ δπλ} 168 88 ΠΟ ΘΥ}}8 δ 411, ΟΥ ργθθουὶηρ; 
δὴ. ρα: Δραίῃυ, δηὰ βυρργθβδίηρ Π6 πδίυγαὶ αἰδοίϊομβ πα ρ88- 
ΒΊΟΏΒ, δυῦ ὈΥ Κοθρίηρ ἰβοὰ πη Ῥγοροῦ θουπάθβ. ΝΟΥ ΠΟΘ ἈΓΘ 
1Π6Γ6 βυοῖ ρον γι] ΘΟὨΒ᾽ ἀογδ 0 8 ΓῸΓ ΒῸΡρογίϊηρ' ἃ8 ὉΠἅΘΓ ΑΙ Ο ἸΟῺ 8 
δα Δάνογβι 168 1 ἢ ἃ ΟΆ]}πὶ τοϑρῃηδίίοῃ δηᾶ 8 ἵνοὶν ὮοΡ6. Ἧ 6 δῖ 
Τρ ἴο τορσαγα (ΒΘ πὶ 85 βοηΐ Ὀγ (ἀοα [ὉΓ ἐμ υν]δοϑὺ δῃᾷ δαϑί ριιγροϑοδ, 
Δα ΔΓ6 Δϑϑυγοα {πὶ 6 ν}}} ρυδοιουϑ!Υ βυρρογῦ υ8 ὑπᾶάογ {Ππθηλ, δηᾶ 
ΟΥ̓ΘΥΓΪΘ ἰῃ6πὶ ἴ0 ΟἿΥ ργϑαίδῃ Ὀθπθῆϊ, δπα {ῃαὖ 1 ἀν ᾿πηρτονοϑα {ΠΥ 
8.411 ἰδβὰθ ἰπ ἃ οοιηρ]οίθ, δνου]αβίϊηρ [6] Ἰοἰϊγ. (Μαίί. ν. 4. ; Ῥοιη. ν. 
4, δ., νὴ]. 18. 28.; 2. Οὐν. ἰν. 17. ; ΗΘ. ΣΙ. ὅ---12.) Νοιδίηρ σϑῃ 
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ῬοΒϑΌΪΥ 6 δαίίον Βείοα ἰο ἀθ]ῖνου 8 ἤγοτη δηχίουβ ἀἰϑέσδοιηρ, σΑΓΘΒ 
δηα 80] οἰ υ 468, ἀηα ἃ ἀἰδίγιβε ἃ] που σι] 688 ἔοσ ἰο- πόστον, ἰμαῃ 
116 Ἔχοο]θηῦ ργθοορίβ δηὰ αἀἰγθοίϊοηβ ρσίνεη 8 ὈΥ ΟἸγιβὺ δῃᾶ [18 
ΔΡοΒβί]68. (Μαίί. υἱἹ. 2ὅ----ὃ4. ; Γ0[κ6 χὶ!. 22--81.; ΡΒ]. ἵν. 6. 11,12,.; 
1 Τίπι. νἱ, θ. 8.; Ηθ. χίϊ. δ. ; 1 Ροί. ν. 7.) Βυῖ {δουρὶ γγχάῃ 86 
αἀϊγοοίθα ἴο σαβῦ ΟἿΣ οᾶσοβ ὑροὴ (ὑοὰ ἴῃ ἃ ΘΠ ΟΣ] δηᾶ βίθδαν ἀδθροπά- 
666 ὉΡΟΩ ἢΐ8 Μ7186 δηα ρουά ῥγονΙάθησθ, γαῖ γ76 4.6 οδυίοηθα ποὶ ἴο 
πορσϊθοῦ {Π6 86 οὗἨ ῥΓΟΡΟΥ πηθδη8 δῃὰ δπάδανουσϑ οἢ ὍΣ ραγίβ. [{ 18 
Ὀχροα ἃ8 οὔὺρ ἀπΐγν ποὺ (ο Ὀ6 Β]οί μα] ἴῃ Ὀιδβίηθβθ, [0 Θχ υοῖθ6 ουγβοῖνοβ 
μὴ ἀΠσοηοθ ἰη (86 ποτὶς οὗὨ ΟἿΓ ΒΈνΘΓΑ] οα]] σα δηα ΘΠ ΡΙ ΟΥ̓ ΘὨΐ8, 
{πᾶ νγα ΤΑΥ͂ ΠαᾶγΘ ᾿δοῖς οὗ ποι πῖηρ, δηα ΠΥ ἢᾶνα ἐο ρσῖνο ἴο ῖπὶ ὑπαὺ 
ποοάθίἢ, ὙΠοθα σχὸ Ἰοδα 1416 ᾿ἔνοβθ ἀγα τεργθβοηϊθα 89 τα κίηρ ἀϊβου- 
ἀοΥγ; δπᾶ 10 ἰ8 ἀδοϊαγοα, {μαὺ 1 ΔΏΥ͂ ἤδη Ψ1}} πὸ ψόσκ, πϑὶΠ 6 Γ 
Βῃου]α ἢ6 οαῦ, (ἔοι. χιὶ. 11. ; Ερἢ. ἵν. 28.; 1 ΤἼθββ. ἴγ. 11, .12.; 3 
ΤΠ6Β8. 111. 10---12.) Τὸ {Π18 10 πᾶ 6 Δ 64, [ῃδὲ (Π6 ῥτοοορίϑ ἀπά 
Ἰηβίγαοίοηβ οὗ ΟΠ γῖβῦ ἀτὸ δαιαῖγαθν Αὐοα ἰο ᾿ηϑρῖγθ α8 πὶ ἃ ὑγὰ]γ 
ἄϊνιπα ογαίυαθ, απα ἴο Γαδ ᾽8 δῦονα {Ππ6 βἰανὶβἢ ἔδαῦ οὐ τζϑῃ (80 
οδῇ ΟἿΪΥ ΚΙ] (86 Ὀοάγ, δῃηὰ δἴγονγ [πδῦὺ αν Ὧ0 τόσο [πδ΄ [ΠΟΥ οδῃ ἀο), 
ΟΥ οὗ ΔΠγ ποῦ] 6ν}}18 δα βυβοσίησβ. Απα γοὺ 6 18 ἔν ἔγοῃχ δ - 
ΘΟΙ ΓΆΡ Πρ ἃ ἔου σάτα θη ΒΑΘ 10 ΤἈΒΠ 688; Π6 ἀϊγθοίβ 18 ἀ1801 0168 ποῦ 
ΠΘΘΑ]ΘΒΒΙΥ (0 ΘΧρΟΒΘ ὑμθιηβθῖνεβ ἴο ἀληρογβ, Ὀαὺ ἰο Δ Κ6 411 ῥγορδὺ ργθ- 
ΘΔᾺ ΙΟΙΒ ἴῸΥ δυοιαϊηρ [ἢ 6 τὰρα δηά ἀνα θα οὗ τῃοἱνγ Ρουβϑουΐζοιβ (ΜΝ δἷί. 
νἱ!. 6., χ. 16. 23,}); Ὀυΐ πη (ἢ18 οουἹὰ ποὺ Ὀ6 ἄοπο πιπουΐ Ὀοίγαγ- 
ἴησ' {πΠ6 οδ86 οὗ (ἀσοὰ, οὗ ἰγυΐῃ, δὰ τἱρῃδουθηοθββ, (ΠΘΥ ΓΘ ἰο οχϑγὺ 
Ὁ ΠΟΌ]6 ἰογχυἀθ, δηα ἴο δπάσσα ἐπ στοαί θυ θυ ηρθ πὶ οοη- 
Βίδηογ πᾷ δυϑὴ 1 ἢ 70Υ, Ὀοίηρσ ἀββυσοα οὗ ἀϊνίηθ βυρρογίβ, δῃὰ ἰδμαὺ 
δτϑαῦ ββου]ὰ Ὀ6 ὑμὶν τονγαγὰ ἴῃ βοάσθη. (Μαΐί. ν. 10---12. ; 1016 χὶϊ 
4, ὅ.; 1 Ῥοί, 111. 14., ἵν. 12, 13.) 

Α8 Κπονίθαρο 18 ομθ οὐ [π6 πορ]θβϑὲ αργονοιμθηΐβ οὗ {Π6 ταϊηά, δπά 
οὗ 186 στεδίοδῦ δανδηίΐαρο ἴο ἃ 116 οἵ ῥ᾽ οὐ  δηᾷ νἱγίιβ, 1Ὁ 15 ἔγθα ΘΠ ΕΥ 
ὈΣρΡΘα ὌΡΟῚ 18 88 ΟΌΓ ἀυτΥ ἴο Θπάθανοῦγ ἴο σοῦ ΟΡ ταϊπ 48 {ΓΠΙΒΠ 64 
μι} ἀϊγίηα δηά ὑδοῖῖι! Κπον]οῦρο. Απά {π6 Καον]οάμα {ποῦ το- 
αυϊγοα 18. ποῦ τρθυ οὶ οὗ (Π6 βροουϊαίϊνο ποίϊομαὶ Κη, ΟΥ 8οῖθῃ δ 
ΖΑ ]ΒΟΙΥ 80 οδ]] δά, θὰ βυοῖ 4 Κπον]οάρα οὗ ὉΓπό86 ὑπῖηρβ νΐολ ἅγα οὗ 
186 Βιρμιοδβῦ ᾿ρογίϑησο ἴο ΟἿΣ ΠΔΡΡΙ 688, 88 ΤΩΔΥ̓ Ἠ6]Ρ 8 ἴο τηλῖα 8 
ῬΓΟρΤΘΒ8 ἴῃ 8}} ΠΟΙ 688 δῃα σοοάμῃοββ: ὙΡῸ6 τη υδὺ ΘΠ ἀθαν ΟἿ ἰ0 Κ,ΟΥ πῃ 
γΥ]ϑαοπὶ δηα βριγιυ4] Ἀπἀογβίαηαϊηρ,, 80 88 ἴο ἀἴβοογῃ ὑ86 ὑμιίηρϑ ν Ὠ10}} 
ΓΘ ΘΧΟΘ]]θηΐ, δηὰ το ργονο ψ δῦ 18 {Π6 ροοά, αηὰ δοοθρίδῃ]θ, ἀπά ρδῦ- 
ἔοοῖ π}} οὐ αοἄ, (Φοδη χνὶϊ. 8.; ῬὨ]]. 1. 9, 10.; οιη. χὶϊ. 2.; ΕΡΉἢ. 
ν. 17.; ΟἹ]. 1. 9, 10.; 1 ΤὨθ88. ν. 2]1.; Τίς 1. 1.) ΕἼΏΑΙ]Υ, Ὁ 18 τὸ- 
αυϊγοα οὗἨ υ8 {παῖ γα τβκθο 1Ὁ ΟὟΥΓ ΟΟὨ 6 α δ ἀΘΑΥΟΌΣ ἴο Ρ,ΟΝ [ἴῃ 
δίϑοθ, πα 1 ΘΥΘΙΥ αἰνὶη6 νἱγίῃθ ; [Ὁ τ ΠΊΟΙ ῬυΓρΟΒΘ γ16 τηιδὺ ᾿ἶνα 
δη4 τ8}1ς Ὀγ ἴδ: ἢ, τσλίοὶ ἐδ ἐδθ διιδίαποο ΟῚ ἐδῖπσε πορεά ἔογ, απὰ ἐδο 
ευἱάοποο 9 ἐλέησε ποὲ δβεεσπὶ.0 Ἀπ 48 ιΐυσο 16 δῃηα ἱτωτηουίδ! ῦ ΔΥΘ 
ΠΟΥ͂ Ὀγουρῇῃῦ Ἰ᾿αΐο {Π6 πιοϑὺ οἶθαῦ δπὰ ὀρθῇ ἰἰστιῦ, γ6 ἃγ τϑαιιγθα ἴο 
ΟΔΓΤΥ͂ ΟἿΓ ἀαδβῖγοϑ δῃηὰ νἱοῦγβ ραυοηα {18 ὑΥΔΏΒΙ ΤΟΎ ΜΟΥ δηα 4} 118 
ΘὨ]ουταθηΐβ, δηα ἰο β6οῖκ [πὸ ίηρδ ΠΟ ἀγθ ἀρονθ, δπὰ ρῥίδοα ον 
οδοϊοοδϑὺ αἰδούϊοηβ ἴμοσγο. (2 Ὅου, νυ. 7. ; Οὐ]. 1. 1, 2.; ΗΘ}. χ!. 14.) 
Ασοογαηρὶν, [ῃ6 ΟἸγϊβιύδη [1{6 18 σοργοθοηίθα ὑπάθγ {μ6 πο ]6 Ἰπιδρθ 
οὗ ἃ οομπγοιβαίίοη τ ἢ ποάνθη, δηά σοχηιηλιπίοη Ὑ1 τ86 ΕΔ ον, δῃὰ 

ΨΟΙ,. 1. : ΒΒ 
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αι ἰτἢ εἶν σοι «6808 ΟΠ γῖδῦ: 10 15. ἃ σοπύππια! ἀβριγησ ἑονγαγ 9. {ἢ 6 
μογίδοιίοη οὗἨ ΟἿΓ παίαγθ ἴῃ ἃ ΘοπίοσιΥ ἰο {μ6 αἰνῖπο σοοάῃθ88 δπά 
ΡυΓΥ, δπα δὴ οπάθανουγ ἴο 40 {Π6 «1]}} οὗ (οἂ οα φαγί, δ 1 18 ἀοῃθ 
ἴη ποάνθη. (ΡΆ]]. 111. 20. ; 1 Φοδη ἱ. 8.; ῬΏ1]. 11. 12---1 4.) Τὸ 48}} 
αν ΙΟἢ ταῦ 6 δἀάρα {μα 10 18. {π6 ἀἸΒε!ηρδηϊηρ ομαγδοῖθν οὗ {Π6 στὸ - 
Ἰσίοι οὗ «6808, (παῦ χιὮ}1}6 10 ἀἰγθοῖβ 8 [0 δβρίσθ ἰο (π6 Βἰρμμιοβί ἄθσγθθ 
οὗ πηογαὶ δχοϑϑίϊθηοθ, ἃ ἤθλοθδ υ}8 10 πηδϊηἰδὶη 4 σοηϑίδηϊ Β6η86 οὗ Οὔ 
οὐ ΘΑ ΚΏΘΒ868 ἀπ ἀοίδοίβ, δηᾶ οὐ ΟἿΣ ᾿πβυ ΠΟΙ ΘΠΟΥ ἴῃ ΟὈΥΒΘΙν ΘΒ. 
Τη τῃ6 οβραὶ 41} θοδδίηρ' δῃᾷ οοηβάθηοα ᾿π ΟἿ ΟὟᾺ τἹρ θοῦ 8η 688 
Δηα ταϑυῖ 8 18 δχοϊυάρᾶ; δηὰ νὸ δῦ ᾿πβίγαοιθα ο ρΐδοθ Οὐγ ὑγῇ0]9 
ἀερομάδποθ ἀροὴ [Π6 ρστδοα οὗἩ ἀοἀἂ ἱἰῃ “6605 ΟἸ τὺ οὐν Τωογὰ, ρἰντηρ' 
Βῖπι {Π6 ρΊΟΥΥ οὗὨ ΘνσΥ φορά (μϊηρ ἐμαῦ 18 ἴῃ 18, ΟΥ̓ ΠΙΟΒ 1 ΔΓ6 6ῃ- 
Αϊοα το μοτίογμ 

4. Τὴ τανϊθινίηρ (16 ᾿οράϊηρ; δαίυγοβ οὔ ΟἸγϊβύϊαπ Μογα! γ, (86 
λοϊϊηιο55 οἵ 118 ῥγϑοθρίβ ἰ8β ἃ οἰγουμηβίδποα {π8ὺ ἀδπλδη 8 Θθρθοῖαὶ Θ0Π81- 
ἀογαύίϊζοῃ, δπᾶ 18 ἃ ργοοῦ (πδῦ {86 το] ρίοη τ ΒΊΟΝ Ἱπου]οαίθβ 10 οᾶΠι6 
ἔτοιῃ αοα, ΑἹ] 19 ργθοορίβ δίτῃ αἸ ΓΘ Υ δ {π6 μϑατῖ, [10 ΠΘΡΟΓ σῸΘΒ 
αδουῦύ ἴο ἴογπι {Π6 οασέογον οὗ τῶδῃ. ΤῸ σηθγ οὶ Υ οσχύθγῃαὶ Δα 168 ἰὐ 18 ἃ 
Βίγδηροσ. [Ὁ ἔοστηβ (86 1ἰνθ8 οὗ τβϑῃ 20 οὔδεγνβ [Πδῃ ὈΥ ἔοτταϊησ 
{πον ἀἰθροβιθίομβ. [Ὁ ποῦοῦ δάγοββοθ 1361} ἴο {πεῖν σϑηῖ, 861Η8}}- 
Ὠ6588, ΟΥ̓ ΔΩΥ ΟἾΒΕΥ οΘοΥγταρύ ργορθηβιίυ. ΟἿ ὑπὸ Θοπίσατυ, 1 ἀθοίαγο8 
ΟΡΘἢ ὙὙΥ δῃηα ᾿γγοοοῃ : ]6 0 ]6 ΘΗΠΉΠ Υ δσαϊηδβί ουεγν 61] ἀἰδροβι ϊοπ ἰπ 
1Π6 Βυμηαη ἢοαῦί. [{ τΟ]αγαῖθϑ ποθ, ΟἿ τΠ6 πιοϑὺ Οαϊου 5108, βιοἢ 45 
ἀϊδοδεοάϊοποα ἴὸ ραγϑηΐβ, ἀἸβϑῃομθδίυ, 1π] 8.166, δηα πηυγά ον, 1Ὁ Βρθακ8 
αὶ δΌμούγθηθοθ. [Ὁ βᾶὺ8 ἐπαῦ {Π60Ὺ οὐρῃΐ ποΐ δυϑὴ [0 δ6 ῃᾶπιορά 
διηοηρ (Ἰ γϊϑίδηβ. Βΐύ {118 18 ποῦ 411. [Ὁ ἀδβοθηαβ ἰηίο {π6 Ποατγί : 
10 ρΡυΐβ ἔογιἢ 118 απᾶ δῃᾶ ῥ᾽ υο 8 ουὐ ΘΥΟΥῪ τοοῖ οὗ δ᾽ 06 ΓΠ 689, τυ] οἷ, 
Βρτϊρὶπρ ΠΡ, που]ϊὰ ρο ]αἴα {Π6 808] ἀπά ἀςῆ]ς 186 1168. Μάδηγυ ρυΐη- 
ΟἾΡ]68 ψϊοἢ 186 Μοῦ] ἀρργονθδ, δΔηα ΟἹ ΠΊΔΏΥ ΟΟΟΑΒΙΟΏΒ ΘΟΠΒ᾽ἀΕΓΒ ἰὸ 
6 ΠΑΓΙΆ]688, --- 88 ΔΙ ΟΠ, {Π6 οᾶρσοὺῦ Ῥυτβα ΟΥἹἨἁ 641, ΤΟ ἀπο 88 [ὉΓ 
Ὀἰδαβαγο, ργά6, ΘΩΥΥ͂, τοσθηρθ, οοηΐοιρύ οὗὨ οἰπογδ, δηα ἃ αἰϑροβί(ἰοη 
ἴο ΑΙτην 6ϑέϊησ, -- 6 (ἀοϑρ6ὶ οοῃάθιηπηβ ἴῃ ΘΥΘΣΤΥ ἔογη δη4 ἀδρτεο. 
Τὸ Τουθιὰβ (86 ἱπά]ρσαηοο οἵ ὕποια ὄνθα ἴῃ ἱπουρμῦ ; 10 τοὶ 118. {Π6 
Δ] ΠΘΣΥ ΟΥ̓ [Π6 6γ6, δηα [86 τηυγον οὗ [πΠ6 Βοαγῦ; δηὰ σοιημδηαβ [86 
ἄδβῖγα ἴο Ὀ6 βίγδηρ) θα ἴῃ 18 τ. ΝΟΙΠΟΡ {πΠ6 παηά8, 1π6 ἰοησιιο, 
[Π6 Βαρά, πος {πὸ Βοαγύ τηυδὺ Ὀ6 συ] οὗ οπο ᾿πἰαυϊέν. Ηονοτνοὺ {Π6 
ψγοσ ἃ τηᾶν Δρρίαυά {ῃ6 ἤΘΓΟῖΟ δα ιυοη οὗἩ οπθ, {Π6 ἰονα οὗ ρίουυ 1π 
διυοίῃον, {Π6 ΒιιοΟΘ ΒΒ] ρυγβαϊί οὗ δυδμοθ ἴῃ ἃ {μϊγὰ, (Π6 ᾿Ἰσἢ- 
τηϊπἀρα ῥγιάθ, (π6 ρονίπρ ραϊγοὐϊβη ἡ Ώ]Ο ἢ σου] σοταροὶ 411} 186 
πο ΠουτΙηρ' πδΙ]Οἢ8 [0 Ὁ {Π6 πϑοῖ, [Π6 βύθδαυ ρυγδβαϊ Οὗ τουθῆσο 
ἔῸΓ ᾿ἰπ͵]υτγίο8 τϑοοϊνοα, δηά 8 βονογθῖρῃ οοπίθαιρ οὗ {πΠ6 τυᾶς διά 
Ἰσῃοῦϊα νυΐρϑγ, --- ΟΠ ΡΒ ΘΠ Θοηάθιηπβ (ἢ 6πὶ 4]1, δη4 οη]οὶπβ ἐπ 
ἀἸβοῖρ]68 οἵ «δϑὰ8 ἴο ογυου ποθὴ ἱἱβουΐ ἄοῖαγ. Νοῖ ομθ 18 ἴο δ6 
ΒρΡαγϑά, ἐπουρῇ ἀθλν δδ ἃ τσῃῦ οΥ6 [Ὁ '86 ΟΥ̓ Ρ]ΘΑΒΘΏΓΟ, ΟΥ̓ ἜΥ̓ΘῊ Π6668- 
ΒΑΙΎ 88 8 ΤἹρῃϊ μαπὰ ἴῸγ ἀδέδβποθ οὐ ἰδθουγσ. Τὸ (ἀοβϑρθὶ ἄοβϑ ποῦ 
ῬΓΘΒΒ τη θῃ ἴο ΘΟ, ΒΘ Ρ δύ {πρὶν ἔθ᾽ ον - 6 ταν (ΒΙηκκ οὗὨἁ ἔδοτη, οὐ 
ἴον ἴἰ ψ1} δἴοοῦ Ὁμ6ὶν ὑθηιρογαὶ ᾿μύθγεϑι  Ὀὰὲ τ μαΐ 18 τὶρῃῦ, δπὰ τυ ]ιδῖ 
8 ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ [0 {πεῖν γι 6}1-οῖησ. “1 γοὺ ΘΟΙΏΡΙΥ ἩἸΓ 118 ργθοαρῖϑ 

᾿ Ἰοϊοκὰ Αἀγδηίαρο δηὰ Νϑοθββῖον οἵ ἐπε ΟἸιγίβιίαι "Προ νοϊδίίοη, νοὶ. ἐΐ, ρρ. 2909---219. 
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τοῦ τπιυδὺ δέ, Δα ποῦ ΠΊΟΓΘΙΥ δοθηι ἰο ὅθ. [Τ18 (86 Ποαγὶ ὑπαΐ 18 σγ6- 
αυϊτοα ; δηὰ 411 {86 ἀ"Πδγθηῦ Ῥγθϑουι θα ἔοστηϑ οὐ ὑνοσεβῃὶρ δπὰ ομϑάᾶϊ- 
666 816 Ὀυΐ 80 ΠΔΗΥ͂ ψΑΓΙΘα ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙΒ ΟΥ̓ Τ]0α ΠΟ Δ οη8 οὗ 1{.ἢ} 

Νονν, 18 δὴν {πηρ {κ 1Π18 ἴο 6 ἰουπα ἴῃ {π6 τυϊεηρδ οὗ 68 
ΟΡΡΟΒοσβ οὗ σϑνοϊδοη ῦ Νο. ὙΠΟΙΡ ΤΔΟΓΆΪ ΠΥ, γ1ὁ Βαγ6 866, Β88 ὯῸ 
Βίδαπάαγα ἢ δηὰ {6 ]γ οοᾶθ οὗ πιούδ]θ 'β, ἴῃ ἔδοί, βυρνογϑῖνο οὔ 4]] 
τηογα  γ.2 ὙΠΟΙΡ ἀοΙΥ Βθοπιβ ἴο ἴακθ Ὧὸ οορῃίΐίδαμοθ οὗὁἩ [86 Ποαγί. 
᾿Αοοοτγαϊηρ ὕο 186π|, “ {Π6γ6 18 ΠΟ τρϑυϊῦ ΟΥ ΟΥἼΠ)6 ἴῃ {86 ἰηἰδηίοη.ἢ 
ΤΉΘΙΣ ΠΟΓΑΙ ΠΥ ΟὨΪΥ ρΌ68 ἴο ἔοττηῃ {Π6 δσίθυιου οὗ ἐδ6 τηλῃ. [Γ{ 8110 ν08 
116 υἱπηοϑύ ΒΟΟΡΘ [ὉΓ ψιοκοα ἀ68᾽γ68, ργον: θα {Π6Ὺ Ρ6 ποΐ οαγτιθα ἴηΐο 
δχθου οι ἴο 186 ᾿Π)ΌΓΥ οὗ βοοϊοὶν ; δῃὰ, ϑδοοοσάϊησ ἰὸ {μοὶγ οοᾶβ (848 
ΤΘΟΘΗΟΪΥ ρῥχοπΐϊραί 64), [ἢ 6 ἀΒΒαββϑ Δ ΟΠ οὗ ἃ Ῥϑύβοῃ, ΨΠῸ ΤῸΓ ΒΟΙῚΘ 
ΡΟΪ 68] ΓΟΑΒΟΉ ΤΥ ὈΘοοΙη6 ΟὈΠΟΧΊΟΙΙ8, 18 ἃ ἰδ 40]6 δο; (86 ῥγο ὶ- 
Ὀϊίοη οὗὨ {π6 υπϊανν ἃ} ̓ πιθγοοῦγβο. θούσγθθη ὑπ 6 86 Χ 68 '8β ἃ ρογνοσγείοῃ 
οὗ (86 “ ρῥ]αἰπεβί ἀϊοίαίθβ οὗ παίιγο ; ἢ δηὰ ἀδθοαγϑρᾶ οἷά ἄρα 18 ποί 
στ ἢ (η6 ρ41η8 δῃ ἃ Ἔχραηϑα Ὀδβίουνγοα ἴῃ Βαρρονγίην 101 

ΤῸ 16 πόουίδγ οὗ ποῦϊ!οα {μα {πΠ6 (ἀοΒρ6ὶ που !οδίθβ ΑΝ Ῥαγοδϑῦ τνοσΒ ἢ ρ 
οὗ ἀοά, δηὰ 8114] σϑιϊαποθ ΡΟμ [18 ΤΩΘΥΟΥ δηα σοοάῃ688β; Ὀαὺ δια 
8411 16 αἰϊδοογάδῃῦ {ΠΘοΥ]68 οὗἁἨ τηογα}]8 ὙΪΠΟἢ ἤᾶνα Ὀθθὴ σοηίγινθα ὈΥ͂ 
πη ἰθγ ΟΡΡΟΒΟΙΒ οὗ σϑυθίδίοη, ΠΘΥ ΔΓΘ ἈΠΘΗΪ ΠΟ. ἴῃ ΘΧΟΙ ἀϊησ (86 
θινίης Βοϊηρ' ἔγομι {πον βυϑίθιῃβ οἵ οἰμιῖοβθ, (8 δυϊποίηρ {παῦ {ΠῸγῪ 
ΓΘ αἰοἰείς ἴῃ (ΠΘΟΥΥ, ρασαηϑ ἴῃ Ἰποϊ δύο, δηα αέλεὶδέα ἴῃ ργδοίϊοθ. 
“ΤΏ ψογὰβ οἵ βδουιρίυτθ ασγὸ βρὶγιῦ απὰ 116. ΤὙΏΘΥ ἀγὰ {86 Ϊἰδη- 

δυδρο οὗ ἴουθ. ἘΣΥΘΤΥ δχβογίδίοη οὗ (ἢ γιβὲ δηα ἢ18 δροβίθβ 18 ᾿τη- 
Ργοσπδίοα τι (ἢ 8 δρὶτιῦ. [ωμ60 [86 γολάον ἴἀγῃ ἴο ἴπ6 ὑνγ 6} ἢ ΟΠαρίου 
οὗ 1[η6 ΕἸ ΙΒ|19 ἴο {π6 Ἐβοιλδῃβ [Ὁ δὴ δχϑῇιρθ, δῃὰ τοδά [0 ὀδυθίι!ν : 
Ιε δὶπιὶ Ηηα, 1 6 681, ΔΗΥ {ϊηρ ἴῃ {Π6 ρυταοδβί ρατγὶ οὗ {π6 ὙΣΙΏρΒ 
οὗ ἀοϊδίβ ἰπαὺ 18 ΟΣ οὗ Ῥοϊῃρ σοιμραγοα τι ἢ. Νο: νἱγῦιθ 
186} 18. πο ἸΟΏρῸΓ νἱγίαθ ἴῃ {Πϑὶνῦ ἤδη 8. [{ ἰοβ68 118 οἤδστηβ, τ ΒΘἢ 
{δον αἴἴδοὺ ὑο ϑιβθγαοθ 1, ὙΤΠοὶν ἰουοἢ 18 ἐμαί οὗὨ (ῃ6 οοἷα δαπὰ οὔ 
ἀοαίῃ. ὙὍΤῆα πιοβὲ Ἰονϑὶυ οδ͵]ϑοὶ 15 ἀδρσεινθα ὃγ 10 οὗ 1 αηὰ Ὀδϑιΐυ, 
δὰ τεἀυοοά ἴο ἃ βῃ τὶν] θα τηδ88 οὗ ᾿πδοῖνο ἔοστηδ νυ." ᾿ 

ὅ. ΤΏ6 ᾿αβέ οἰγοιπιβίδησα (0 Ὀ6 Θοπβι ἀοσοά 1ῃ στον ηρ ὑΠ6 τηο- 
ΤΆ] οὐὗὁἨ 186 ΟοΒρεὶ 18, {π6 πιαλπϑῦ ἴῃ ΨΏΙΟΝ 1Ὁ 18 ἀ6]Ινογθα 0 τ|8. 
ὝΨὮ16 106 δηοϊθηῦ βηαρθθ οομῆμποα {μοὶγ ὑγθοθρίβϑ ἰο {π6ὶγ σϑβρθοῖϊνθ 
ῬΌΡ118, {ΠΥ ἀϊβγοραγάθα [16 τυ! ϊααθ, Ὁ  ΒΟΒ6. πιοσαὶ 1πϑίγυοίίοη 
ὯΟ ὈΓΟ βίοῃ 788 Τη846 ; Δη4 ΠΟΎΘΥΘΓΙ ΘΧΟΘ θη Δ ΠΥ οὗ {Π61Ὁ ργϑοθρίϑ 
ΤΟ, 801}} {Π6Υ στ το ἀδϑ δυο οὗἁ βιυβιοιθηΐ ποῖ ῦ δπα δι ΠΟΥ ἴο 
Θηΐοσοο {Ποῦ ᾿πδίσγυοίδομβ, δηα ποῖ υπίγοα Ὠ.Υ {Ποῦ οοπάμο νγϑὰ 
αἸΡΟΟΥ ορροβοᾶ ἰο {ποῖγ ργθοαρίβι Βαΐ 10 ργϑοθρίβ οὗ {86 (ἀοβροὶ 
δῖα ΡΘΡΘΟΙΪΥ παίαγα!, δηα ΘΠ ὨΘΉΠΥ δαἀδρίρη (0 {Π6 βύιϊ6 οἵ δνθῦν 
οἶδββ οὗ βοοι δύ, δια οαϊουϊαίθα ἴο Ῥχοιηοίθ {Π6 γϑὰὶ Ἀδρρίῃμθββ οὔ αδἱὶ 
ΙΏ6 πη. ΠΡ ΙΟΥ δηα ρ]αἰππθθ8 ἀγὸ {Π6 ομαγδοίθυ βίϊο8 οἵ 4}} (ἢ γῖβι 
(αἰἸἰβοοῦγβοβ; δηἃ Δρρϑᾶγ ποῖ ΟὨΪΥ ἴῃ {88 ἰαπσύαρα ὃς διηρἰογρά, Ραυΐ 
αἶδοὸ ἴῃ {Π6 4]}υϑΐοῃβ δηᾶ 1} δ ύγαύϊοηβ ΟΥ̓ τ: οἢ. ἢ6 θη ογοθα ΟΥ̓ ΣΘΟΟ.- 
τηΘηαοιὶ Π18 ἀοοίΓ 68 ΟΥ̓ ἸΏΟΓΔΪ ὈΓΘΟΘΌΪΒ. 

" Βορυθ ἘξΒΑΥ οὐ ἴδ Ὠἰνίπο ΑἸ ΒβογΙΥ οὗὨ ἰμ6 Νονν Ταεβίδιηοηι, Ρ. 74. ΕἾ]1οΓ᾿Β αοδ- 
ῬῸΙ 8 ονη ὙΠ Ππ668, Ὁ. 27. 

3 ὅδο ΡΡ. 238, 39. σειργὰ. 
5. ἘΠΠ]ΟΥ 5 Ορβροῖ 9 ον ὙΠ Π6585, Ρ. 42. Ἢ 
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ΟΥ̓ ὅ}|6 βἰπιρ!οἱἐν δηᾶ ρ]αίππθββ οὗ ἰδηριαρα τ ιοἢ ρογνδᾶθβ (Π6 
αἰβοουγβοβ οὐ ὕϑβιιβ ΟἸ τἰδί, 848 τν6}} ἂ8 οὗ οἱϑδσ δῃὰ ἀθῆμηιιθ Ἰηβισυοίομ: 
ἴῃ τηοτδὶ ἀαΐγ, γα αν ἃ σορἰοίθ πη06] ᾿ῃ ἢ18 Βαστῆοῃ οἡ [Π6 τηοπηΐ. 
Τη (μα ἀἸΒοοῦγβα ἢ0 δγί]ο]6 18 ̓ πίγοἀυσοά π ΒΊΟΝ ΒΘ Ἰοαν68 οἰἰμογ ἀουδύ- 
[Ὁ] οὗ διηδίσυαουβ. Νοῖ ΟὨΪΥ ἄοθβ 6 αἀἰβποι Υ Ἔἐχρουπα {μ6 ῥγο- 
ΣΙ οη8 οὗ {[π6 δποϊθηΐ ἰανγ, Ὀὰὲ πὸ 8180 ρ]8668, ἰὴ ορροβι ἤοῃ ἴο {Π6 
{πρδ Ῥγο 164, ἃ γαγϊοίν οὐἩ ἀπϊ88 τ μῖο ἢ ποι τ 6. [86 ἰθττοβ οὗ {Π6 
Ἰδνν ποῦ (86 ἜΧρ]απαίϊοηβ οὐ {π6 «678 Πιδὰ ΘΥῸΓ ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ ΣΘΟΟρ ]δ6. 
Ἠς Δρρ]168 {π6 ἰὰτν οὗ ἀν ἴο {86 βοοσοὺ {βου σηῖβ δῃα ἀϊβροβιμοπβ οὗ 
{π6 Ποαγί, 88 το 88 (0 1η6 οοῃίχοὶ οὐ τορπϊαίίοι οὗἨ οδχίθγῃδὶ 6Θοῃ- 
ἀυοῖῦ ; δηα Ορροβββ ἴδ βθῃ0}}6 ᾿βρὶ γῖῦ οὗὨ Ρρυγα δῃα ῥγβϑοίϊοαὶ του ΕΥ 
ἰο 81} [π6 Ἰοοβ6 δῃ!ᾷ ρογηϊοίουϑ ἰθῃθίβ, ὈΥ σι Πῖοῦ ἴα]86. οὐ Ἱποοτηρούθηϊ 
Ἰηβίγασίογβ ρεγνογίθα {86 ΡΘΟΡ]6, ἐθδοῃιηρ' ἴον ἀοοίσ 68 [86 σοταηπηβηά- 
τηθηΐβ οὗ πιῆ. Τὴ6 βδηδ μ]αἴππ688 οἵ ἰδηρτιαρθ οἰαγδοίθγῖβθ8 84}} (Π6 
οἴμον ἀἰβοουγβαβ οὗ “6βὺ8 ΟἸγὶβί, δ ψ6}} δ (86 ῥγδοίάοδὶ ραγίϑ οὗ [86 
ΔροβίοἹο ψυΠρ8. 
ΤῊ βαρ] ον δᾶ Ρ]αἰηηοβα οὐ ΟἸἾγ 50 Β ἸΏΔΠΠΘΡ ἅτ ΠκουσΒα 60}- 

Βρίσαοιιβ ἴῃ {Π6 παίυγο οὐ 818 Δ] 8:οὴ8 δηα ᾿πβίγι 088 ; 4}} οὗἩ ψ Βιοῖ 
ἌΓ ἀοενοα ἔσοπι οὈ]θοίβ ἔΆτα 18 ὕο {Π6 Δρρυθμθηβιοη οὗἉ ππδηκὶηα δὲ 
Ιατσθ. ΤῊ 18. ον! ουβ ἤο δυθσΥ σοδάοὺ οὗ ἢ18 ἀϊδοοῦσβθθ. 7016 οἱέψ 
δοξ οἡ α {ι1], ---- ἐξ βαἷέ 97 ἐδ φατέ, ---- ἐδθ σαπαϊο τοῆϊοῖι ἐ8 ποΐ ἰο δὲ 8εΐ 
μπάον α διιδλοῖ, διέ ροπ α σαπαϊοδέϊοκ, ---- ἐλ υπό απαὰ {ἐι6 δγαποΐεϑ, ---- 
ἐλ Ξλερλονγά ἀπά ἐδι6 5}166, ---- τὸ Ἰηβίδμοοβ ψ ἈΙΟἢ οδηηοῦ 6 ἔοχροίίθη. 
ΤΉ686 8Π4 β᾽ παῖ] αΓ ΘΧΘΙῚ 0168 ἃγ6 {Π6 Βαρμὶοϑὺ οὗ 8}} Δ]]βίομβ, πὰ {86 
βμαβὺ οἵ 811] 1" ϑἰγαϊζοπβ. ΤΉΘΥ δῦ παίυγαὶ Ὀυΐ ἔογοῖθ]6 ; ΘΥΘΙΥΥ ΜΏΘΓΘ 
οἴετίπσ, {(Βομλβοῖνοβ, 8ηἃ ΘΥΘΥΥ 6 γα Ὀδδαθ αι] ; ἔΆμαΠ1αγ, Ὀαὺ Ροδ- 
868864 οὗ βυβηοϊθηΐ αἱρηϊν ; δηᾶ δἰναυβ αἰὐοπάθα σ ἢ} (818 ΠΙΡᾺ 
τοοοιηπιθηἀδίοη, ταὶ [ΠΟΥ 8ΓΘ ΘΑΒΙΥ υπαογβίοοα ὈΥ ΤΘῃ 1Π ΘΥΘΤΥ͂ 
βιυπδίϊοη οὗ ᾿ϊ6. 
ΤῊ βδτηθ Ὀ]ΠΠ688 ἈΠ ΒΡ] ΟἿ ΤΥ ΟΥὗἨὨ ΤΔΠΏΘΓ ΔΓ6 8180 δυϊποθα ἴῃ 

[6 ρΑγΑὉ]68 ἀοἰνογθα Ὀγ ΟἸγιδῦ, [πβίγυούϊο ἈΡρΘΔΣΒ ἴο βᾶγθ ὈΘΘῺ 
οομτηπηϊοιίοα ἴῃ 8]]ΘρΌΓΙΟ4] αἸΒΟΟΌΓΒΟΒ σΘΠΘΓΑΙΠΥ͂ ΥΘΒΟΙΩΌ] Ωρ ἢ 686, 
ἔτοιῃ {π6 ϑαυ δδὲ ἀρθ8: δαΐ Π0 ᾿ῃβίγποίου ον ῦ ἔγϑιηθα {Πϑῖ 80 ΠΔΡΡΙΥ 
δϑ ΟἸ τι, ΤῈ ἐπ δ ἴο ψ Β1ΟΝ 6 ΔἸ] ἀ68 ἀγὸ ὁμόβθη 1 {ἢ ΒΌΡΓΘΙΩΘ 
ΟΠ ΟΣ γ ; δηᾶ {π6 4ἰ] βίο ἀγ οοπααοίθα νὴ {Ππ6 αἰτηοβὺ 811}} δηά 
ϑοοα88. ΤἼδ Δ] ροΣ 8] ρατὺ οὗἉ {Π6 ΒύΟΥΥ 18 δἰνγαυβ υδὺ ἀπά ᾿Ἰταργοδ- 
ῖγ6, ΘΟΙΩΠΊΟΏΪΥ θαϑα [], ποῖ ππέγθα ΘΠΕῪ ΒῈ] 16, ἃπα ἴῃ βονογαὶ 
Ἰηϑίβῃοοβ δ ὩΘΉΟΥ ραίμβεῦο. ΤΠ τηϑδπίηρ, ἡ ΒΙΟἢ 1.18 Ἰη παρα ἴο 
ΘΟΠΨΘΥ, 1Β δὖ {86 ββῃγ6 ἔπη ἀθδηϊίο, οἰθαγ, ἀπα οονίουθ. Τὴ6 ΡαΓΘΌ]6, 
1ηβίοδα οὗὨ βῃδαϊηρ [π6 Τῃουρπί, ΠΠυταϊη 68 1Ὁ ; δηα, ᾿πείοθδα οὗ ᾿θδνίηρ' 
{Π6 τοδᾶθυ ἴῃ ἀοιδί, σοη τ θυ 68. ποῖ ἃ 1{{16 ἴο {π6 βα ἐδίδοίοι οὗ ἢΐ8 
᾿ηαυϊγῖθ8.  ΠΘη γγα ΘΟμΒΙ 46 {π6 Ρουρ] χὰ δῃα θηϊρτωδίϊοαὶ ΔΉΠΟΥ 
1η. ἩΒΙΟΝ Π6 9 νΒ8 δηᾶ (ἰθηθ}]6 ἰθδοθοσβ, αἱ ὑπαί ἐἶηθ, σοηνουϑᾶ 
ΤΉΔΩΥ οἱ {ποὶν Ἰτηρογίδης ᾿ηβίχυ οηΒ, 16 88}8}} ου {π6 οὔθ μαῃά 866 
{818 οΠαγδοίουιβθα οὐ ΟΌΣ βανίουν Ἐ ἀἸΒΟΟΌΓΣΒΘΘ ἴῃ 8. ΒΙΓΟΠΟΘΥ Πρ ῦ; δηά 
οὨ {86 ΟἾΠΟΥ 81.8}} 6 ἰοα ἰο δάιαιγα {ῃ6 ψνϊβάοσῃ ψ1 ὙΒΙΟἢ, πὶ (ἢ18 
τοδβρϑοί, 6 ἰδυριὺ ταδηκιπα. 

1 Ὀνίρ! 8 ϑγοίθαι οὗ ΤἬΘΟΪΟΡΥ, το]. ἰΪ. Ρ. 3800 Τ6 ἴἰγθο ἀϊβοοῦγθοθ ἰη ἔπδὶ νοϊυτηα 
οὐ [ἢ6 ΟΒδγβοῖοῦ οὗ ΟΠ γίβὶ 88 ἃ ῥγοόρμοὶ δύθ Ῥδγ  ]ΑΥΪΥ ν᾽ 80]6 ἔοσ τΒεὶς οὐ ἰδ γ οἵ 
ἐβοῦχδι δαὰ 1116 ἰπιογοϑο ΠΣ ΤΏΔΠΉΘΥ ἴῃ ὙΠΟ ἢ {Ππ6 Βυ Ὀ)οοὐ 18 ἰσχοαϊθά, ΜδΗΥ͂ Ὀοδυμέαϊ οὗ- 



ΑΙ ΤΛΟΟΓ Ὁ ἐϊ6 Ἰοὶοῖπο Ἰπερίταξίοπ. 918 

26 ρὑγῖὰθ δῃὰ νδηϊν σοῖο [Π6 ρὍΠΟΓΑΙ οδαγαοίουιϑίλοβ οὐ {Ππ6 
“ οἸὙἸ8ἢ δηα (6 η|116 ἔθδοθογθ, ΟΝ γῖδὶ Ἔχ: ἱ ρα 1ἢ Ὦ1Β ΔΉΠΟΥ οὗ ὑθδοἢ- 
ηρ {6 τηοϑί ρογίδοί τηοάβδβίυ δηά ἀθ]οαογ, Ὀ]Θ μα οα 1 {86 τὐὐταοϑὲ 
ἬΝ ΠΆΡΙΝ δηα 1ηΐορτῖγ. Ὑ 116 Π6 Ἔχροβρα (86 δσοστιυρίϊοη οὗ ἀοοίχη6, 
Δηα ΒΥΡΟΟΣΙΒΥ ἴῃ Ὀγϑοῦϊοα, οὗ {86 ϑουῖθθθ διὰ ῬΠαγῖβθθβ, τ ἢ βυοὶ 
ΟἸΘΆΓΏΘΒΒ οὗ δνϊάθηοθ δπα βιὰ ἢ ρυαηρΘ ΠΟΥ οὗἉὨ τορτοοῦ, {πὲ [6 Υ 1Π6η}- 
Βαῖνθβ οὔνδῃ βσυμκ ἔγοτη (Π6 ἀοίοοίίομ, δηα ἰγθιῃ]θα ἔὸγ {Π|6 νΘΎῪ 
δσχϊβίθηςθ οὗ {86 }0 ὈγΙ ΠΟΙ Ρ]68 δπὰ {Ποῦ ρόνοσ, ποῖ ἃ ογά, ποῦ ἃ 860}- 
τηθηΐ, [6}} ἔγομῃ 18 1105 νν ΒΙΟἢ ΟἸΠ6Σ σου] οΥ οδη σῖγα ραΐῃ [0 8 τωϊηά 
οὗἁἨ (μ6 τηοβὲ βηβηῃθα τοῆβησηηθηΐ ἀπ νἱτγίαα ; ποῖ 84 ᾿γοτά, ποῖ 84. βοηϊ1- 
Ιαθῃΐ, Ὧδ8 θ6θη υἵίετο (Πλὺ οδῃ ἄγ θη ΟΠ6 ᾿ΩΡΤΟΡΟΣ ἱπουρσμί, οΥ 
ΔΙ]υγα 1π {{π6 Ἰοαϑύ ἄθσγθα ο ΒΗΥ͂ ἸΠΠΒΓΟΡΟΙ δοίϊοη, 
ΤῊ ψορὩῦ οὗ Π18 ργϑοθρίβ, ἀπά τπ6 Ὡδηποῦ 'ῃ ὙΙΟΝ (Π6Ὺ 66 1η- 

ου]οαίοά, ᾿πιραγίαα το ΟἸΓΙβι᾿Β ὑθδοῃϊηρ ἃ ἀαστγαα οἵ δυῦμουι νυ ρϑοῦ Ὰ 
ἴο 1 η1501, απά οχίογίθα ἔγολ ἢ18 δάυθύβασιθβ (ἢ6 οοηΐοβϑιοι, δίουεῦ 
πιαπ βραλο ἰΐλο ἐλὶ8 πιαῃ. (ΦόΒη νι. 46.) Αἱ {Π6 Βαιὴδ ἴἴπη6, 6 ὑπὶ- 
[ΌΣΤΑΪΥ αἰβρίαγοα ἰοναγβ 8 ἀ!8οῖρ1 68 (86 υἱπλοϑὺ Κἰπάμθϑβ, σϑηί]6- 
Π688, δηἃ ραίίθποα; Ὀοαγησ ὙΠῸ {Π6ῚΡ νγθαϊςθββοθ δηα ἱΒγιη 168, 
οἴξρη σοι δγαϊπρ᾽ {Π6 βαῖμθ ᾿ηβίγυοίζοῃθ, γοιλονὶηρ {86} ΡΓΟ 1668, δηά 
σινιπρ [Ὁ]} ἴογοα δηὰ οἴϊδοι ἴο 411 ἢ18 ἀοίγι 68 δια ργθοορίβ. 
ΤΟ οἰιαγδοίον οὗ «6808 ΟἸ γχὶβί, Ἰπάθο, ἔοσιηθ δῇ βββθη 4] ραγί οὗ 

(86. πηογα] γ οὗ [86 (ὐοβραεῖ. Τὸ {6 Ἄὁμαγαοίου οὗὨ αἰγηοδὺ ΘΥθΥῪ οὐ σ᾽ 
ἸΔΟΏΘΙ ΟὗὨἨ τρυγα]8 Βοὴθ βίβϊῃ οὐ ἀοίδοι αἰΐδομοϑ: ὑυῦ 6 18 Ομαγροᾶ ΄ 
ὙΠ} ΩΟ ὙἹ66 ΘΙΓΠΟΥ ὈΥ ΓΘ ΗΒ ΟΥ̓ ΘΠ 6Π}168.: 

Ιὴ ϑδοῖὺ οὗ {6 ουῦ παγγαίνοβ οὗ ἴμ6 [ἴα οὗ ὑδδι.5, Ὀοβιἀθβ8 [86 8ὺ- 
ΒΘΏΟ6 ΟὗἨ ΘΥΘΙῪ ἈΡΡρΘΆΓΑΠΟΘ οὗ νἱοθ, νγ8 ραγοοῖνα ἰγϑθθθ οὗ ἀθυοίϊοῃ, 
1}, ὈΘΠΊρΥ, τα] ἀη 688, ραϊΐθηοθ, δπα ργυάσδποα : ψ ΠΊΟἢ 4 08}1{168 
ΓΘ ἕο θ6 οοἸ]δοίοα ἴτγοτῃ :ποϊἀθηίαὶ οἰγουϊηβίδῃμοθβ, 848 (ἢ 6 ἰθυτὴθ 8.6 
1Πολβο γ68 ΠΟΥ Ὸ υϑοα σοποογηΐηρ ΟἸγῖδὲ ἴῃ {πὸ (ἀοΒρα]8, ΠΟΥ 18. ΘΩ͂ 
ἔοστηδλὶ ομαγδοῖοσ οὗ δῖπὶ ἀγάγῃ ἴῃ ΔΩΥ ρατί οὗ (ἢ ΝΕῊῪ Τοδβίδιμθηΐ, 

Βογυ δι 0η8 ΟἹ ἐπ ΟΠΔΓΔΟΙΟΣ ΒΠ ἃ ΤΙΏΔΠΠΕΟΡ οἵ ΟἾγὶϑὶ 88 ἃ ἴθδοῃοῦ οσοῦῦ ἴῃ Βρ. 1 Οοη- 
δἰ ἀδγδεϊ δ οὐ ἴ!6 ΤὨΘΟΥΣΥ οἵ ἘΠοϊϊχίοη, ΡὈ. 339---83.64, ϑνο. Τωοπάοπ, 1820; δπὰ αἰβὸ ἱπ 
Μτν. δι ρδοι᾿ δ Ιπΐογπαὶ δηὰ Ῥχεδυμιρίίτο Ενίάσποοβ, ΡΡ. 332 ---524. ὅ6ο δἷδο Βρ, Νδϑνυ"» 
ἴοη᾿ 8 ΠὨ᾿εβϑοσίδιϊοη οἱ ἴπΠ6 ΕἸοαθαηςα οὗ Φ68ι8 (Ὁ γίϑι (  οσκβ, νοἱ. ἵν. ΡΡ. 86---104.}; ΛιΙοὴῆ- 
Ὀἶθθονρ Νοινοοιηθ᾿ Β ΟὈδοσυδίίομδ οἡ οὖσ [τὰ δ Οὐπάμυοϊ 88 ἃ 1λ}νίηο Ιηοἰγποίογ, δηὰ οἡ 
1Π0 ΕΧΟΘΙΪΘποο οὗ πἰβ Μοσαὶ ΟἸδγϑοίοσ, ἐϊο. οὐ ὅνο. ; δηὰ οδρϑοία! γ ΒΡ. βυταποῦ δ ΌΥΚ, 
ἱπει]εὰ “ ΤΠο ΜΙιηϊδιίοσίαὶ ΟΒδγαςεῖον οὗ ΟἸγῖδὺ ῬγΒΟΕΙΟΔΠῪ σοη δἰ 6. 66.᾿" ὅνο. 1οπάοη, 1824, 

1 Νοιδίης οδὴ 6 τἸῃογ6 ΒΟΠΟΌΓΘΌΪΘ ἴο [26 σοῖο οἱ 6888 ΟἾγῖδὲ ἴΠδη [Π6 ΟΠΔΓΒΟΙΘΥ 
δηὰ Ἄσοπάυςϊὶ οὗ Φυἀδ5 Ιδοαγίοῖ, νυ οἢ ἔαγη 8 τ5. ΠῚ ἃ ϑίτοηςς ἀὠἀὐιοης ἔον ἴἢ6 ἐτγυ(ἢ οἵ 
1η6 οερεὶ. --- Ηονν ἐδη6 ἰΐ ἴὸο μᾶβ8, ἔπδὲ ᾽θ ἢσγβὲ Ὀοϊγαγϑα ἢ18 [6Γ, δηὰ [Πθῃ νγ88 80 
δίθης ΜΠ ΓΟΠΊΟΥΒΟ, 88 ἴο ραϊ 8η θηὰ [0 ἢϊδ οἴῃ ᾿ἰἴε ὉΥῚ ἢδηρίης πἰιθε 7 Ηονν οδπλο ἢ6 189 
10 ονγῃ ἢἰπηβ6 1 συ οἵ 6 νἱ]εδὶ βίη, ἐἴ δ κῆονν [Παᾶὶ ἢς ἄοπο 8ῃ δεῖ οἵ ̓ πϑιϊοθ ἴ0 [86 
του], ὈΥ ἐγεοίης ἰδ ἴγοπι δὴ ἱπιροδίογς ἢ ΕὟΧ, ᾿ Φεδυδ νγγ88 ἢοῖ ΓΟΔΠΪ Ν᾿ δὶ 6 ῥτγοίοβδοα ἴὸ 
6, 6 ἀεϑογυθα 4}} δπὰ τῦυςῆ τπογὸ ἰθδὴ 9088 γγὰδ 186 τηθδπε οὗ ὈΓΙΠρΊ Πρ ΠΡΟῚ ἢ Ϊ πὶ. 
Νον, 1 τπογὸ δὰ Ὀθεῦ ΔῊ ὕδδε ῥἱοῖ, ΔΩΥ ὑδ ἀεί ζη, ΟἹ ΔΠΥ Κἰπα οὗ ἰϊπροβίαγο ἴῃ ἴπὸ 
6886, ἰδ τημδὲ ἢᾶνο Ὀδοη Κποῦγῃ ἴἰο 748, γι ῆο δὰ ᾿ἰνοὰ δο ἰοπῳ νι ΟἸγίβι, δηὰ μδὰ ὄνθη 
Ὀεθη ἱπιγυδίεὰ τι 106 δας (ΥΊς ἢ δηονβ τπαὲ ἢ6 νγδϑ ποὶ ἐγεδίθα ἢ ΔΠΥ ΓΟΒΟΓυ 6), δὰ 
ὙΠΟ νὙγᾺ8 δοαυδίηιοὰ τι Οὐν βανίουσΒ πιοβῖ ῥγίναϊο [{; δὰ ἱ ᾿'ὸ δὰ Κηόῦγῃ οὗἉ δῇγ 
ὈΙ ΟΠ 88} ἰπ Π18 ΟΠΑΓΒΟΙΟΣ ΘΓ οοπάπςεΐϊ, Βα οὐρῶξ τὸ μαᾶνο το]ὰ ἰδ, αηὰ ννουϊά ἢδγο ἰο]α ἰΐ : --- 
ἀπ  ἴὸ Οοά, ἴο δὲὶβ οὐγη σμγΆΟῖΟΥ δηᾶὰ τὸ τῆ6 ποτ], ΟὈ]ροα πἶπι ἴο ἴδ; Ὀπι 8 Β.]6Π66 ἰπ 
115. Ταβροοῦ ὈΘΆΓΒ [Π6 τηοβὲ ἀδοϊβῖνθ ὑθδι ΟΥ̓ τὸ ΟΠ γί δι ἰπηόοσθηοο ; Φπ4188᾽8 ἀθδῖἢ δηὰ 
Ρεσαϊείοθ. Ῥγονο ΟἸγιβιβ αἰνίηθ διϊμουῖγ, 866. )γ. βδηκϑη᾿β 1πβιϊζαϊο8β οὗ ἸΠΘΟΙΟΡΎ, 
ῬΡ. 8370---3879. 8βηὰ εδἰ50 τἴῇ6 Βον. Φοἢ π Βοπασβ Οὐβογνυδιίοηβ οἡ ἴῃ ΟΒμαγαοῖοῦ δπὰ Οοη- 
ἀυοὶ οὗ δυἀ88 Ιξουτίοι, ϑνο. ἘΔ πθυγρῇ, 1750, οΥ 12π|ο. 1823, ἴοτ ἃ οἰθδὺ 8δπα τοδϑίου Υ 
Υἱεὺν οὗἉ (6 Γοδι ΠΟΥ οὗ Φυάδε, ἃ8 δ ουὐϊάςπορ οἵ Οἢγίβ. 8 ἱπηοοοηςο δηὰ αἰν ΠΥ, δηὰ οὗ 
180 (χἢ} δῃα ἱμδρίγα οι οἵ δογ το. 

Βν ὃ 



474 Τουεέγἴμο5 απ Δίογαϊ γεοορίϑ 90 ἐμ 2 ἰδῖε, 

“ ΤΊια8, τνὸ 866 {Π͵6 ἀευομέπε88 οὗ Ὠῖ8 τ] 4 ἴῃ ἢϊ8 Γγοαυθηΐ το γοιηθηΐ 
ο ΒΟ ΑΡῪ ῥγϑγοῦ ( Νίαιί. χῖν. 23., ΓὺΚ6 ᾿χ. 28., Μϑῖι. χχνυὶϊ. 80.); 1ῃ 
818 ΠΑΡ ἐκ αὶ μι εἴας οὗ ὑπληκβ (Μία. χὶ. 26., Μδὺκ νι. 7., Φοἢπη νυ]. 
28., Κα χχῖϊ. 17.); ἴῃ 8 γϑίθγθημοα οὗ [6 θθδαί68 πὰ Ορογδ 0 8 
οὗ παίασε ἴο {π6 Ὀουηΐγ οὗ Ῥτγονιάθηοα (αι. νὶ. 26---28.}; 1π ΠῚ8 
Θαγμθδύὺ δἀάγοβθθοβ ἴ0 ἢ18 ΕἈΙΠΟΓ, τόσα ραγΟ ]ὩΥ]ΥῪ ὑπαὶ δῃοσὶ Ὀυΐ 
Βοϊθιηη οὔθ δοίογα {Π6 ταϊβίησ οὗ 1μζαγιβ ἕγοτη (86 ἀοδὰ (Ψομη χὶ. 
41].); δηὰ ἴῃ {Π6 ἄδθρ ρῥἱϑίυ οὐ μῖ8ϑ Ῥθβδνυϊουῦ ἴῃ ἰπ6 χαγάθη, ου {6 
αϑῦ ϑυνθῃίηρ οὗ 18 16 (Μίαι(. χχνὶ. 36-- 47.}; 18. ἀμρι έν, τὰ Ἠ18 
οοηῃδίδηῦ σοργοοῦ οὗ δοῃίθηςοπβ [ῸΣ δΌ ρου ουν (Μαγκ ἴχ. 838.); (86 
δοηῖσηπϊέν ἀτα αἰ δοιομδύθηθϑϑ οὐ Εἷβ ὑθιρϑυ, 1ῃ 818 Κη )688 ο ΟὨ] ἄγθη 
(Μδῖκ σχ. 16.): ἴῃ 186 ἴσαγβ ψ θοῇ μ6 βῃθα οὐδὸν ἢῖ8 (Ἀ]ΠἘ1πρ' ΘΟΌΠΊΤΣΥ 
(μικο χῖχ. 41.), ἀπά ἀροι {μ6 ἀοαίῃ οὗὨ 8 ἔγιοπα (Φόδη χὶ. 83.) ; ἴῃ 
[18 ποίοϊηρ οὗ [Π6 ψιάον Β το (Μαῦὶς χῖϊ. 42.); ἴῃ 8 ΡΆΓΆΡ]68 οὗ. 
{πε ροοά ϑαιπιαυιίδη, οὗ {86 ὑπρταΐοία! βογυδηΐ, δὰ οὗ 6 Ῥμαγῖβθο 
δηα ρυθ]οδη ; οὗὁὨ τῇ ]οἢ ρΑΓΔΌ]68 πὸ ομ6 θυ 8 τηδη οὗἉ Βυμπη ΠΥ οοὐἹά 
αν 66 {Ππ6 δυΐδβου. Τῆς πιϊϊάποδ8 διὰ θη οἵ 18 Ὁμαγαοίοσ 18 ἀ18- 
ΟΟΥ̓ΘΓΘΑ ἴῃ ἢΪΒ τοῦυκο οὗ {Π6 ἔογνγαγά Ζθὰ] οὗ 818 ἀ 186 1}0168 αὖ {π6 δ'ιεαπχα- 
τιίδη ὙΠ]Π]ὰρὲ (10Κ6 ἰχ. δδ.); ἴῃ Β΄᾽5 Ἔχροβίυϊαίδοι ψὶ Ῥιϊαίθ (Φομη 
ΧΙχ. 11.); ἴῃ δἷ8 ῬΓΆΥΘΙ ῸΣ Ὠ18 δῃθιῃῖθθ δ {86 τηοτηθηῦ οὗ 88 βιιον- 
ἴῃ (υΚ6 χχλϊ. 34.), ψ Ποῖ, Τμουρ Ὁ μᾶθ ὈΘΘῺ ΒΊΠ0Θ ΘΓ ΡΤΟΡΘΟΥΪΥ 
δηά ἔγθαυ ΒΟΥ ἱπαϊ αἰαὶ, να θη, 1 ΔρΡργθμθπα, πον. Ηἱβ ργμάεποε 
18. ἀἰβθοουη θα, γβ γα ργυάθηοο 1Β παοδὺ πϑηϊοᾶ, τη Βῖ8 οοπάποί οἢ ΕΥΥπα 
ΟΟΘΟΒΒΙΟΏΒ, 8ηα 1Π ΔΗΒΎΘΙΒ (0 ΔΥ([Ὁ] αυοϑοηβ. ΟΥ̓ 8686, ἴπ6 ἔὉ]Π] ον πρ; 
ΔΙῸ ΘΧΔΙΏΡ]68: --- Ηἰθ ψ  μάγανηρ᾽, ἢ νΑΥΙΟῸΒ 1ηδβίβῃοοϑ, ἔγοια {Π6 ὅτι 
ΕΥΤΩΡ[ΟΙΩΒ οὗ ὑπηλῦ (Μαίί, χῖν. 22., 1 ν. 1ὅ, 16., Ψόδη ν. 18., νἱ. 
156.), Δ ψιῖὰ 186 ΟΧΡΥΘΒΘ ΟἝΓΘ, 88 Δρρϑᾶτβ ἔγοα ϑαϊηΐ Μαδίίμον 
(χ|!. 19.), ΟΥἮἨ ὀΑτΥγῖηρ᾽ Οα. 18 ταϊηϊδίγυ ἴῃ αυϊοίῃθ88 ; [8 460] πη οἵ 
ΘΥΘΓῪ ΒρΘ6Ο168 οἵ Ιηἰογέοσθποθ πὰ {π6 ΟἾΥἹ] δἰἴδιγβ οὐ (86 δου ΠΙΓΥ, 
ὙὨ16}} αἀΙροβι οη 18 τηδηϊοδίοα ὈΥ δ18 ὈΘμδνουῦ ἴῃ [μ6 σαβα οὗ {π6 
γνοηδῃ ΟδΌρὨὐ ἴῃ Δ] θυ (Θομη νη]. 8.---]10.), ἀμά ἴῃ Π]Β γθρυ]δβε οὗ 
1Π6 ΔΡΡΙΙοδίοη πιο νγαβ ταλθ ἴο ΐτῃ, ο Ἰπύδγροβα ἢ18 ἀθοϊδίοη ἀρουΐ 
8 ἀἸβρυϊ θα ̓ ππουϊίαποο. (υΚκ χὶϊ. 14.) Η!8 }υαιοίουβ, γοῦ, 8 1ὑ Βῃοι]ά 
8661, ὈΠΡΓΘΡΑΓΘα ΔηΒ ΘΓ, {01} Ὀ6 οοηξεββοα ἴῃ {Π6 ο486 οὗἉ {Π͵ ᾿ϊόηιδῃ 
{ρθυΐε (Μαῖι, χχϑ. 19.); ἴὼ 186 αἰ ΠΟΙ οοποθγηῖηρ {86 ᾿ηἰογίοσιησ 
ΓΤ Ἰ Δ ]0η8 οὗ ἃ ἔπιζυγα βίαίθ, 88 ργοροβθα ἰο ἢὶπὶ ἴθ ἴπ6 ᾿ηβίδησα οἵ κ᾿ 
Ὑγοηδ ὙΠῸ Πλα τηλγγὶοα ϑαύθη Ὀγοίῃγοι (δαί, χχὶϊ. 28.}); δηά, πιοσα 
ΟΒΡΘΟΙΔΙΪΥ, [πὶ ὨῚΒ ΣΟΡΙΥ ἴο ἐῃο86 ]10 ἀοιηδηαθα ἔγοπι δὶπὰ δὴ δχρίαπα- 
τοι οὗἨ 16 δυυ βοῦν ὈΥ͂ ὙΔΙΟἢ Πα δοίθά, ΒΟ ἢ ΤΟΡΙΥ σομῃβὶβίβα ἴῃ ῥγοὸ- 
Ροιῃαϊηρ' ἃ αυοδίϊοι ο ἴμδιι, βιϊυλίθα θαύνθθη [Π6 γϑγΥ αἰ ΠΟΘΙ ΕἾ 68 
1ηἴο ΜἈΙΟΝ ΠΟΥ ἩΓΕ. ᾿πβι ἀἸο ΒΥ Θημἀοανουγίηρ [0 ἄγαν ἀίπι. 1 (Μαΐί. 
ΧΧΙῚ, 28, δὲ 864.) 

νΥ 6 δομποϊιᾶδ {ἢ 686 τοπλαγ 8 οὐ ἰδ τηογαὶ Ἕπαγδοίου οὐ 76βὺ8 ΟἸ γιδί, 
τ ἢ (Π6 ΤΌΠΟ ὶηρ δυ]ορῖθθ οὐ 1Ὁ δηἀ οἡ δῖπι, ἔσομαι {Π6 γθῃ8 οἵ ὕνο 
σου ταίθα ἀμ θ 6] ον τ οἵ [6 Ἰαδύ σοηίαΓΥ, ---- ([Π6 ἀτον δα ἀοιδοὶ ΟΠῸΡ, 
ἀπά (Π6 φημ ΠΕ} Υ ἰα]οπ θα Ὀαΐ ργοῆιραῖο Ἐλουββοιι, ἢ τυ ο86 ὈΟβΟπὶ 
Ὑγ88 ΟΘΘΡΙΥ Ππαρ]δη θα ἃ Βθη51: Ὁ 1γ (0 (86 Ομδτγιηβ οὗὨ ἰσυϊῃ ν μΙοἢ Π61- 

1 ῬΑΪογ δ Ενίἀοποθ8, νο]. ἱ. Ρῃ. 74---716. ἘΠῚ] ἀπά Ἄὀχοο!]θηὶ δἰ γαιοπ8 οὔ π6 ἘΠ Ατγαςίοῦ 
οὗ Φεδβιι8 ΟἸγίϑι δἵὸ μίνοη ἰῃη Ὁγ. ΑἸοχδηάοτ᾽β “" Ομυΐδὶ δπὰ (γι ϑιϊδηϊν " (ΕΟ θυγρῆ 
1854), δηὰ ἴῃ λῖτ. Υοιπκ᾿δ ἰγοδῖϊδο, “ Τὰς ΟΒγίβι οὗ Ηϊδιοσυ." ([οπάου, 1855.) 



4 ΓγοΟΟΓ ὦ ἐΐς διεῖπε Πιδρίγαζίοῃ. ϑ1τὅ 

1πογ {86 ΠΟ] ἰρ ἔγοβίθ οὐ βοορίοἶβιλ πὸ 0Π6 Ῥοΐβοποι!β ᾿μΠ ΘΏ 568 οὗ 
ἃ ἀἸββο!αἴο 116 οου]ά ὐΐογγ οχύησαυ!βῃ. 
“7 ἢ γῖδι, βαγϑ Μγ. μα ῦ, "να πᾶν δὴ δχϑρ]ο οἵα αυϊοῦ δᾶ 

ΡΘΆΘΟΔθ]6 βρὶγιῖ, οὗ 6 Ὀθοομηϊηρ τποάοβῦυ ἀπα βοδιυϊοίυ, }ι8ὲ, μοῃοϑί, 
ὩρΠρ , ἀπ βἰηοογο; δηα, ἀρονθ 8]}, οὔ ἃ τηοϑδὲ ρτδοίουβ δπα θθη6- 
φοϊοηῦ ὕθροΣ πα Ὀομανίουσ. Οπθ, ψη0 ἀἸά ἢ ΜΙΟΏΡρ,, ΠΟ 1) ΣῪ ἴο 
ΒΔΏΥ͂ ΙΏ8}, ἴῃ ὙὙΠΟΒ6 ΤΟ νγἃ8 ΠῸ σι] ; προ ψοπί δρουὺ ἀοϊηρ σοοά 
ποῦ ΟἿΪΥ ΒΥ͂ 18 Πι]ΠΙϑίσυ, Ὀμπῦ 4180 ἴῃ ουτίηρ 4}1 ἸδημΠΣ οὐ ἀ!βθαβθβ 
δι οηρ ἦπ6 ρθορὶθ. Ηἰβ 18 γγὰβ ἃ Ὀθαα ἃ] ρῥἱοίαγο οὗἩ Βυτηδη πδίαγο 
ἴῃ 118 ὨΔΕγΘ ΡΌΓΙΓΥ Δπα Β᾽ πὰρ οὐ ; ἀπα βῃον θα δῇ ὁποθ ψμαΐ δχοοὶ- 
Ἰοπί ὀγδαΐασοβ θοαὶ Του] Ὀ6, ἤθη ἀπάογ {π6 ᾿ηῆἤμθποθ δηᾶ ΡΟΥΘ οὗ 
ἰδὲ (ἀοϑρ6ὶ ποῖ ἢ6 ργοδομβοα ἀπο {μ6πλ.᾽"} 

“41 νν}}} οοπίδϑβ ἰὸ γου, βαγ8 Βόυδδοδι, “ ἐμαὶ {Π6 τη) δίυ οὐ [86 
ΟΠ ΡίαΓαΒ βίσῖ Καθ τὴ6 Ὑ1Π δα τα γα 10, 88 {μ6 ρυσγτν οὗ [86 (ο8ροὶ 
[88 1(8 ἱπἤιπιαποθ οἢ ΤῊΥ ποαρ, Ῥόγαβα ἴΠ6 ὑγοΥ 8 οὗ ΟὟΥ ῬΒΙ]ΟδΟρἤοΓ8, 
ὙΠ} 411 (ποθ ῖγ Ρομρ οἱ αἸοίίοη : ΒΟ τρθδῃ, μον ΘΟμ ΘΙ ΡΟ 0] ἀγὸ {Π6γ, 
ΘΟΙΡΑΓΟα ἢ 1Π6 δοτιρίιτα [8 10 ροββι]6 {παῦ ἃ ῬΟΟΚ, αὖ ὁπθ6 80 
Βα ρὶΘ πὰ 8.0]1π|6, δμῃουὰ 6 τροχόν {π6 ὑσοσῖκ οὗ τδη ῦ [8 1Ὁ ροβ- 
8: 0]6 {πα [ῃ6 βαδογθὰ ρβουβοῆδρθ, σψἤοϑθ ΠΙΒίΟΥΥ 10 οοηίΐδίηβ, Βῃου]ἀ Ὀ6 
ΒΙμ861 8 πλοῦ τη ῦ 8)0ὸ τὸ ἢηά {Πα ἢ6 εβϑιηγοα (Π6 ἴοπο οὗ δῇ 6η- 
{πυδίαδί ΟΥ ἀπ ου8 βοοίαιΥ "Ὁ Υ̓δῇ βιυυθθίῃθϑθ, συ μδῦ ΡυΣ ΠΥ ἴῃ 8 
ΠΙΔΏΠΟΙΒΙ ἮΠαΐ δὴ δδοοϊηρ συδοθί 688 πὶ ἢ18 ἀο νου ἡ ἩΠαΐ 
ΒῈ ΠΤ 1 Ὠ1Β τηαχῖηβὶ ὙΥ Πα ῥζγοίουπα υϊβάοτα ἴῃ ἢΪ8 ἀἰμοδὰ οι ἱ 
Ὑ Πα ργύθβθηοθ οὗ τιϊπα ἴῃ ἢΪβ το ρ 168} Ηον ρτοαὶ [Π6 σοτμμηδηα ΟΥοΥ 
ἢ15 βαβαίοηβ ἱ Ἦ μοσα 18 [ῃ6 τῇϑδῃ, ΘΓ (6 ΡΠΣ]ΟΒΟΡΠΟΣ, τὸ οου]ά 80 
ἔνα δηᾶ βμο ἀἄϊς, σι ποὰυΐ το θββ, δὰ πὶζους οϑἰθηίαίίοη Ὁ Ὦ Βθῃ 
Ρ]αῖο ἀδβου θα ἢ8 ἸπΔΟἾ ΠΑΤῪ φοοᾶ τηδ ὙΠῈ Αἱ] [πΠ6 βδπλα οὗ ρυ}}ῦ, 
χοῦ πηουπρ' {π6 Εἰσμοδὶ τονγαγαβ οὗ νἱγαιθ, ἢὯ6 ἀθβοῦῖθθβ Ἔχ οίν (ἢ 6 
οἰανασίον οὗ “9688 ΟΠ γτὶδὲ : [Π6 Ταβθι  Ὀ]Δη06 18 80 βί ἰκιης (μα εἢ [ῃ9 
(Ἰγϊβίδῃ (δίΠογ8 ρογοοϊνϑα 1ἴ, 
“ὙΥ α ργοροββϑβδίοῃ, ψδῖ ὉΠ: πάη 688 πχυϑί 10 ν6 ἴο Θοιηράγο( Βοογαῖθβ) 

(6 βοῃ οἵ δορῃγοῃΐβουβ [0 (.[6888) {86 βοῃ οὗ Μαεαιγ! ὙΥ̓́μαὶ δὴ ἰπ- 
πἰΐθ αἰθργορογίίοι 18 ἱμβοσα Ὀούσοοθη ἰδοιΐ ϑοογηῖθβ, ἀσιπρ τνἱδουΐ 
ῬδΪἢ ΟΥ̓ ἸΘΠΟΠΆΙΏΥ, ΘΔΘΙΪΥ Βυρροτγίοα μἷθ Θμαγαοίου [ο (πὸ 88 ; δηᾷ 1 18 
ἀραίδ, Βούγουοῦ θᾶβθυ, ᾿δα ποῖ ογονποᾶ ἢ15 116, 11 ταὶ μανο ὈΘΘῃ 
ἀουδίοα ψΠοίμον βοογαίθα, πιὶῖϊὰ 411 ἰθ νυϊϑάου, ν'8 ΔΠΥ {ΠῚ ῊΡ᾽ ΤΔΟΓΘ 
{88π ἃ ναὶῃ βορμϊϑβ, Ηδ ἱπνυθηίοα, 1 18 βα]4, (86 (ΠΘΟΓΥῪ οὗὨ τηογδἶβ. 
Οἰδοτβ, βόσονοσ, μα δοΐοσα ρυΐ (ποῖα ἴῃ Ὀγδοίοα ἢ 86 Πιδα ΟΠΙΥ͂ ἴο ΒΆΥ͂, 
{πογοίοσο, σἢδὺ {Π6Υ μαᾶ ἀομθ, δῃὰ ἰο σϑάιποθ {μ6ὶν Ἔβχϑιιρ]68 ἴο ῥγθ- 
οορί. Ατίβιίδαβ δά θθθθ ἰιδὺ Ὀεΐογα ϑοογαῖοβ ἀθβηθα Κιδίϊοθ. 
Τ,θοη 428 μβδὰ ρίνθῃ Ρ δῖ8 116 ΤῸΓ 8 ΘΟΙΠΙΤΥ Ὀδίοσγθ ϑοογαύθθ 46- 
οἰαγοᾶ ραϊγοὐΐβπι ὑο θ6 ἃ ἀυαΐγ. ΤΏ ϑρατγίδῃβ 66 ἃ ΒΟΌΘΥ ῬΘΟρὶθ 
βδίογθ βοογδίββ σϑοοιῃτηθηραά βοργοῖυ : Ὀοίοτα μ6 μδᾶ δνυϑθῃ ἀεῇῆβποά 
γὶγίαθ, ασθθοθ δϑουπαθα ἴῃ νἱγίαθουβ πθη. Βυῦ ψμοτθ οου]ὰ εΓ6ϑι18 
Ἰθάγη, διμοηρ [ἷ8 οοτηροίϊίοτα, ὑπαὶ ραγα δηά βι πλθ ταόγα ν οἵ 
ὙὨΠΟἢ ἨΘ6 ΟΠΪΥ 88 αἴνϑῃ 08 δοίἢ ργθοορὶ απα δχδιηρὶοῦῷ 186 ργοαύαδί 
ΙΒ οπὶ νγ788 πιδά8 ΚΟ ἀπηοηρδβί [π6 ταοϑὶ Ὀϊσοίοα ἐληδίοϑιῃ ; δῃὰ 
186. δ᾽ πιρ] ον οὗὨ [ῃ6 πιοϑὲ μϑγοῖο υἱγίιθβ ἀἸἃ μοποὺγ ἰοὸ {86 νἱ]θϑί 
ῬΘΟΡΪΘ ὑροι οασίῃ. Τμ ἀραῖῃ οὐ δοογαῦθβ, ρθδοθϑΌν ΡὨΜΟΒΟΡἸβιην; 

1 ΟΒΠΌΡ ΒΒ Ττιθ ΟὈΒρο] οἵἉ ζοδιιΒ ΟἸ γὶσὶ, βεςῖ. 8. Ρρ. δὅ, δ6. 
ΒΒ4 



376 Τοοίτίπο5 απά δίογαϊ Τγοοορὲς οΥ ἐλ ΜΒ ζἴο, 

ὙΠ} 818 [τ] ἦβ, ἈρΡροδγΒ ἢ τηοϑὲ ρτθθαθ]ο ὑμαῦ σου]α Ὀ6 τὶβῃθα ἴον; 
{ῃαὶ οὗ 6818, Ἔχριγίηρ ἰπ [16 τηϊάβὲ οὗἁἨ δροῃϊβιηρ ρϑίη8, δραδοα, 1η-᾿ 
εὐ]τ64, δΔηα δοουβοα ἈΥ͂ ἃ γῇοἶα παίίοη, 18 {Π6 πηοϑὺ ΒΟΥ ]6 παὲ οου]ά 
Ὀ6 ἔδαγοα. δϑοογαῖθϑθ, ἴῃ σϑοϑινίηρ {π6 ΟῈΡ οὗ ϑ ροΐβοῃ, δ]οβϑοά {86 
ὙΘΘΡΙΠρ ΘΧΘΟΌΠΟΠΟΥ 1Π0 δἰπιϊηϊβίογοα ᾿Ὁ; Ὀαὺ «6888, ἴῃ {Π6 ταϊαϑι οὗ 
Θχογαοιαῦπρ ἰογίαγοβ, ρυαγϑᾶα ΕΣ 18 ΤΠ Θ ΓΟ 688 Τοσταθηύοσα. Ὑαβὶ 1 
16 116 δῃὰ ἀθδαῖι οὐ ϑοογαΐθβ σοῦ {πόδα οὗ ἃ βαρ6, {86 {Π| πᾶ ἀρδαίῃ 
οἵ Φε88 ψόγο (ποκα οὔδ αοά. - 5|14}} νγθ ΒΌρροββα {π6 δυδηρϑιο ἢϊ18- 
ἸΟΥΥ ἃ πιθγὸ βοϊϊο ἢ [Ιηἀοο4, ΠΥ ἔγιθπα, 10 Ὀθδγβ πού {Π6 τρδυϊκα οὗ. 
Βοίίοι ; οὐ {π6 οοπέγαγυ, {π6 ᾿ιἰδίοσυ οὐἩ βϑοογαίβθ, ψΒ]ΟὮ ΠπΟΡΟΑΥ ργὸ- 
ΒΌΠ,Θ6Β ἴο ἀουδύ, 18 ποὺ δὸ τ. 6}]} αὐϊοβίβα 848 {μαἱ οἵ 6βὺ8 Ὁ γῖϑί. ϑυθμ 
ὃ ΒΙρΡροβιοη, ἴῃ ἔδοῖ, ΟἾΪΥ δ 18 {πῸ ΔΗ ΠΟΥ πὶ πουΐ οὈνϊαίϊηρ [Ὁ : 
10 18 ΙΩΟΥῈ ἱποοποϑῖνβθϊο [παῤ ἃ πα Ὁ οὗὁἨ ΡΘΥΒΟΩΒ ϑῃου]α ἀρτθθ ἴο 
Ὑτῖία δι ἢ ἃ Ὠἰϑίουυ μδη ἐπαΐ ομ6 ΟὨΪΥ ϑμου]ὰ ἔιγηϊδ (π6 δυδ]θοί οἵ 
1, Τῆς Φον βἢ δας ΠοΟΥΒ ΤΘΓΟ ἸΑδενοβ οἵ {Πε ἀϊοίίομ, δηα βίσαῃρογδ 
ἴο {Π6 τροΥΆ] ΠΥ οοπίαϊηοα ἴῃ [86 (ἀοΒραὶ], [Π6 τρᾶγκβ οὐ Ὑδοβο ἰγυτῃ 
ΔΓΘ 80 Β γΚῖπρ' δηα ᾿π᾽ μι 48]6, ἐπαΐ {π6 ἱπνθηΐοῦ που Ὀ6 ἃ ΠΊΟΙΘ 
αϑίοη ϑῃϊησ Θμαγδοῖον {Ππ8π (86 Πατο.ἢ} 

ὙγΠαῖ ἃ πιϊηάΐ ἰο οοποοῖνα ἰάθαθ 80 Ὀθδυί ] δηα 80 7180 }] ΤΠ6 
αἰ νι πγ οὗ [86 Νὸνν Τοβϑίδιηθπέ 18 ἀἰβρίαγοα 88 στ ἢ ἃ διηθοδα ἡ Βαϊ 
ὙΠδὺ ἃ Ποαγί ἰο γοϑιϑί {ἢ6 όγοθ οὐ 41} {18 ουάθησο, ἰο Ὁ] ηα 8ὸ πα 
δ ὈΠαοΥβίΔ Παρ, δηα Ὀ6 8016 ἴο Βυ])] οἱ, 85 Βουββοδαυ ἀ14, 7 σαπποὲ 
δεοίϊουο ἐδλς αοδθρεἰ 3 Τθ ᾿μΠΔ 6] ΠΥ οἱ {818 τωϑῃ, ΠΟΎΘΥΘΙ, ΤΑΥ͂ 6 
ΤΟΔΙΪγ δοσουηίοα ἔοσ. Ηδ τοομά ποί ὈδΙῖονα {παὶ (ἀοθροὶ πο (88 
Ὑ6 ἤᾶνα ΔΙΓΟΘΟῪ 8661} ΡγΟΒΙ ΙΒ. 811 ᾿ταρυγΥ δα ἰη]υβίιοθ, οί ἴῃ 
ἐπουρμῦ δηὰ ἴῃ δοῦ; δ ΤΟΥῈΕΌ ἀαγάπεια γαΐλον ἐλαπ ἰἰσἠϊί, δεσαῖιδε 
λὲς αρθαβ ἰρογὸ ουΐϊϊ, ΗΐΠ “ΠῸ]6 [11ἴ6, δΑβ ἢ6 ὉΠῸΪΒΗΙΠΡῚΥ δνονοὰ 
1ῃ 18 ““ (οι  ββίοηβ, γγαϑ ΟὯθ οοῃίϊηυρα βου οὔ 24]βεῃοοά δῃὰ 
Ῥτοῆ ρδοΥ. 
τ ΡΠ ΡΒΩΣ ΟΕ ΤῊΒ ΜΟΤΙΨΕῈΒ ΤῸ ὈΤῪ ρῥγοβϑηΐθα ὈΥ {86 

Οϑθ6 
Βυΐ Πονγανοῦ 6χοθ]θηΐ δπα οομρ]οίθ ἃ σαὶ οὐ τρογὰ] ἀμ γ τλὰγ θ6 

ἴῃ 186}, 10 ψ}}], ἴπ π6 ργδβθηῦ βία οὔ τωδηκὶπά, μβαγά]γ θα βυιοϊθηΐ τὼ 
ΘΏΒΥΓΟΙ 16 Θηα ῥτοροδβϑα, Ὡ}]688 1 θ6 δη)οϊπϑα ὈΥ͂ ἃ ῬγΌΡΟΣ δυιβουν, 
Δηἀ οδηΐοτοοα ὈΥ {Π6 πηοϑί ρου ΘΓ] πηοίϊνοθ. [ἢ {Π18 γοβρϑοῦ, [Π6 Γ6- 
ΠρΊουδ δ πα πλΟγᾺ] ργθοθρίβ οὐ 116 (ὐοβροὶ παν δὴ ᾿πῆηϊ6 δἀνδηίασο. 
ἘῸΣ {ΠΟΥ ἀγὰ πού ἴο Ὀ6 τοραγ θα 88 {Π6 ἸὩ6γ6 ΘΟΊΠ8618 δηα αἰοίαίοβ οὗ 
186 ἸΏΘΠ 8ΠΑῚ ΤΩΟΓΆ]18Βῖ8, γῃ0 οδἢ ΟὨΪΥ δᾶνίϑθ δπα δῃἄθανοιῦῦ ἴο ρῖ- 
Βι 846, Ὀυΐ οαπηοί ργθίθῃα ἴο ἃ ῬγΓΟΡΟΥ Δα ΠΟΥ ΤΥ ΟΥ̓́ΘΡ ΤηΔ ΚΙ Πα ; ΠΟΙ 88 
186 1η]υποίϊοπβ οὗὨ {81110]6 Βυϊηδη Ἰορ]β]αΐογβ, δγηχθα τι οἷν! δὰ- 
τΠοῦγ, σσῆο οδπηοῦ ργοίθπα ἰο ἡᾶσα οὗ {86 Ποαγὺ οὐ οὗ τηϑμ αἰβροβὶ- 
ἘΙΟΏΒ, ἃπὰ ὙἘῸ Πανο ποι μϊηρ ΓΥΊΠΘΓ ἴῃ σίου {μΠ8ῃ 1Ππ6 οσχίθσηδὶ οὐ 
8Πα γα] Αγ οὗ βοοϊθίυ, δῃα ἔγΘα ΘΩΟΥ παρ {Π6 τ]68 οἵ τ σ ΠΥ 
σῖνθ ὙΦἈΥ ἰο {Π6}Γ ΡΟ] 168] ᾿Ἰη οί. Βαΐ (ΠΘῪ ἀγα ὑγσοᾶ ὩΡΟῊ 18 88 
1Π6 οομηπιδηά8 οὗ (ἀοά Κἰτηβο  , [Π6 βονθγοῖρῃ [,μογὰ οὗ τπ6 υπίνογαθ, 80 
Κποῦβ ΟἿΓ τηοϑὺ βϑογοῦ {μουρῖβ, δπὰ ἴο ψῃομὰ γγ6 ταιδῦ ρῖνθ 8ῃ 86- 
σουπῦ ποῦ ΟὨΪΥ οὗ ΟἿΓ οὐἱνγατα δοίϊοπβ, θαὺ αἰδὸ οὐ {6 ἱηνγαγὰ αἴἴδο- 
41 0η8 δηά αἱ βροβιιπβ Οὗ ΟἿΥ ΒΟ 8. 

1. Τβουρᾷ [86 Οὔβθσγνδμοα οὗ ἰἢ6 τρογαὶ ργθοορίβ οὗ ΟΣ δ Δ ΟΥ̓ 19 

δ Ἑουδεοδυ, Επηο, ὑντὸ ἦν. ἰοσα, 11. ΡΡ. 91, 92. Ἐτδηοίοτι. [ἀϑηδγα.] 5763, 
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ποὺ τϑοοαπιθη δὰ ἴῃ {μ6 Νονν Τοβίαμηθηῦ ἔγουα ἃ δοῃβι ἀϑγαίζοῃ οὐ (89 
βίποββ οὗὨ [Β1ηρΈῈ,---ἰ βαύ ραϑγρδϑίυδὶ βυδ)θοῦ οὗ ἀϊβραΐα διηοηρϑὲ ρῇῃ]- 
ἸΟΒΟΡΠΘΓΒ, --- ΟΥ ἔγοπι τηοῦϊν 88 οὗ δχρϑάϊθηςυ, τ οὶ του] Ὄρθῆ 4 ψἱᾶθ 
σϑίθ ἴο ΘΥΘΓῪ ἱπηηογα Υ, γα {πΠ6 (ἀοβραὶ ἄοο68 ποῦ σο͵θοῖ ββΆβοῃ 88 ἃ 
τηοίνα ἴο οΟὈθάϊθηθθ. (ὐπ {16 ΘοΟΠίγαυυ, γθάβοη απ 7υδίϊοσθ ἃγ (ἢ 8 
Ὀα5818 οὗἨ [6 “8016 τηογϑ τ οὐὗἨ ΟἸ γι ϑυϊδηϊγ. αὶ], βρϑακίῃρ οἵ ἀ6- 
αἀϊοαῦπρ' ουγβοἾνοϑ ἰο (ἀοά, διηοηρ' ΟἴΘΥ ρον γα] πλοίϊνοα ὑο ὑπαΐ ἀαΐγ, 

, ΟὔΒοσυϑβ ὑμαῦ 10 18 8 γεαδοηαδίε βεγυῖσο ΟΝ 6 οὐσα ἰοὸ μἴπη (Βοηπι. 
, ΧΙ, 1.); διὰ Ῥοίογ ἰδυβ Ὁ ἀονῃ 88 ἃ πιπάδιηθηίαὶ ρυϊποῖρ]6 Ὁπαὐ [Ὁ 15 

γίσἰέ ἰο οὗόψ αοά ταΐϊεν ἐκαπ πισπ. (Αοίβ ἵν. 19.) [6 18 ἱμάβοά [τ6- 
ΔΌΘΒΕΙΥ τοιμαγκαα ἴῃ {Π6 ἀροβίο!ο ορὶδίΐ68, {παὐ [Π6 οοτημημαηἀηχθηίβ οὗ 
(ἀοά δγὸ δοῖυ, δύ, αῃα ρυγθ, δηὰ (Πα ἔμ6 υ οὐρὰ ὕο θ6 ορβογνϑα ἔγομπι 
δτδλίυάθ διμὶ βυ τη ϊϑβίοη ἴὸ Εἶπα; ἀπα οὐ {μ6 οἴμοῦ παπᾶ, ἔμαὺ ἐμ 6 Ὺ 
ὙΠῸ ὑγδηβρυαβθ ποῖ ἅτ ὙΥΠν οὐὗἩ ἀδαίῃ. Τηδ δροβίϊθβ αἷδο τθ- 
αυθηί]ν αἰβρίδυ, ἴῃ βίγοηρ ὑθγίηβ, {π6 ᾿πα ΡΥ δ πα ἸηΐαμΥ οὗὨ Ῥβϑύβοιβ 

- Δααϊοίϊησ ἐΠδιηβ ν 68 ἴο ραυ ΠΟΥ γἱο8Β ΟΥ βίη8:; δηα αδβϑβογί ὑπαὶ ταο- 
ἀαβΥ πα ἀθοθηοῦ σϑαυΐϊγα ἰπαΐ ΟΥ̓ τηογϑὶβ Ὀ6 ἀδοογουβ δηά νὑγ6]] 
τοσυϊαίοα,. Ζ7ῆῪο πιὶσλὲ ἐδ Κὰγ δροηέ, ἐλο ἄαγ ἰ8 αἱ λαπά, 7,εὲ ω5 ἰλογεξογε 
οὐδὲ Ὁ} ἰλε τοογὰϑ8 0 ἀαγάπεβ5, απα ἰοὲ κι8 ιοαϊᾷ λοποερίϊν ας ἵπ ἐδ ἄαν; πο 
ἐπ γιοέϊπφ απά ἀγιπάεπηοδε, πο ἐπ σπμαγιδεγίπσ ἀπά ισαμίοπηο85, ποί ἴῃ 
Ζίγ 6 ἀπά ἐπυψίπφ. (Βουλ. ΧΙ. 12, 13.) Ὑλαΐδοουονῦ ἐλίπσβ ατὸ ᾿οπεϑέ, 
τὴ αἰεοεῦεῦ ἐλέησε ατὸ μέ, ιολαΐςοευοῦ ἐξίηφα ατὸριιγε, ιολαίδοευεῦ ἐλίησε 
αγὸ ἰουεῖψ, ισλαΐδοουεν ἐλίπσϑα αγὸ 07 φοοά τεροτέ; ἐῦ λεγο ὃς απν υἱγέιιο, 
απα ἐ ἐΐεγε δε απ »γαΐδο, ἐλξίπλ οπ ἐδόδε λίπα. (ῬἈ]]. ἵν. 8.) 

2. Βυύ {86 Θνδῃρβὶϊοαὶ πσιίοσβ ἀο ποΐ ΘΟμῆμθ {μϑιηβονγοθ [9 [86 
ΘΘΏΘΓΑΪ τηοίν68 οὗ ΥΘΆβΟη, }πι8[106, ΟΥ̓ ἀΘΟΘΠΟΥ ; {ΠΟΥ ἸΔΥ 1ὲ ἀοτγῃ 88 ἃ 
ΒρΡΘοΙδὶ τηοΐγθ Ῥθου αν ὑο ΟΠ γιβίϊδηβ {ΠαὉ (ΠΟΥ οὐρῇί ο ᾿ἶνα βυ δον 
ἴο [86 Β'ὨΡΌΪΔΥ νοῦ ὀοηΐοΥγοα οα ἰπθπὶλ ὈΥ ἴΠ6 ἔτεα στᾷσθ δῃὰ 
ΤΩΘΙΟΥ͂ οἵ ὅσα. ΘΙη66. Β6. ἢδ8 νοποῃιβαίρα ἴο 081} τθὰ ουΐ οὗὨ ἀδγκ- 
Ὠ688, 8η4 ἴο ᾿πρᾶτῦ ἴο ποῖ {Π6 Κηον]οᾶρσο οὗὨ Ὠϊτη56}1, ᾿μβογοίοτο {ΠΟΥ 
οὐρῇ ἰο Ἰοδα ἃ τλο γα ΒΟΪΥ 16 ΤΠδη {Πο86 ψγῆο ἤν ποί γοῦ τοοοϊνθά 
[Π6 δαπλ6 Κπον]θᾶάσε. ὅὅϊποα (ὐοα Π88 80 ἰονθα {ποτὰ 88 [0 ρῖνα {ῃθῖὰ 
1π6 6]|6 οἵ ἷθ8 σμ]άγοη (1 Φοδη 11}. 1.), ΤΏ οὐρῃῖ ἴο δα ἢ]8 
ἸἸηΔρ6, Δπα σλοισ ἡογίλ ᾿ιὶβ υἱγίμοε.32 86 γὸ ἐλογοζογο, βαγ8 Ῥδὰϊ], ἐπιΐ- 
ἑαίογβ 0. Αὐοά, ας ἄεδαν οἰὲϊάγεη. (ἸΡἈ. ν. 1.) δῖίποθ (ἀοᾶ ᾿ὰ8 ρὺγ- 
ΟἰΑ864 08 ΔΠ6 Ὶ ὈΥ [86 Ὀἰαδβίηρ οὗἩ τϑάθιηρίίοη, τγ ουρῃΐ ἴο Ὀ6 ἀουθν 
σοπϑοογαίβα ἰοὸ ἢΐπι, --- ἢγϑί, 88 ουὐγ ΟΥ̓θδίου, δηᾺ, εεοοπαΐν, 48 οὐσ 6- 
ἀδοιμοσ. γε αγὲ Φοιισὰλέ ιοἱϊδί[ α ργίοο: ἐλογοξογε σίογι ἐν Οοά ἐπ γοιν 
δοάψ απά ἐπ ψοιμν «ρίγὶξ ιολίοῖ αγὸ Οοα᾽ 5. (1 (ον. νὶ. 20.)ὴ)ὴ Οοά, μαυΐπσ 
γαϊδοα ἂμ ἀὲβ δοπ «6διι5, 8ὸοπί ᾿ΐηι ο δ[685 ψοιι ἵπ ἐμγπῖπο ουϑνῳ ὁπ6 9} ψοῖι 
ὕτοπι λὶβ ἐπί φεὶ(ἴε6. (ΑΟοἰἴδ πὶ. 26.) διιοῃ 18 [86 ἴγιιθ ἐπα οὗ ἢ]8 δοτηϊηρ, 
Δα {Π6 ῥγῖοθ ψΠοἢ Π6 ΘΧρθοίβ [Ὁγ 41] {πῶ ἢ6 88 ἀ0η6 ἴῃ ΟἿ ἔλνουγ, 
ΟἸγὶβὲ σαῦο ἀϊπιϑοὶ  ΚῸΥ τι8, ἐμαὶ ἠδ πιϊσὶιξ γεάθοηι κι ἤσοπι αἰἷ ἐπιφιϊέψ, 
απὰ μετ πηπίο ἠϊηιβοὶ α μεσμϊίαγ ρεορίο, ζοαΐοιδ 9} φοοά τοογἕδ. (ΤΊ. 
11, 14,7) Δεεαιι8ε αοα ον Οἠιγὶβθι 5. εαλο λαίὴ Κογσίυόπ ιι8, (μϑτοίοσθ 9 
οὐυρῶὺ ἰο δό ἀὐπά ἰο οπ6 αποίλεν, ἑεπαστ-ἠεατγίεα, γογσίυϊπ ὁπὸ αποΐέλεν. 
(ΕρἈ. ᾿ἰν. 32,)), ϑίποε αοά λας 90 ἰουοί τι5 ἀξ ἰο βεπά ἠϊΐς οπἶψ δεφοίξεη 
ϑοη ἱπίο ἐλ τοογίά ἐδαΐ τσ6 πιϊσὴὲ ἴἴυε ἐλγοισὴ ἀΐπι, {ΠΟΥ ΟΣ τσὸ οισλξέ 
αἶϑο ἰο ἴουο οπο αποίλογ. (1 Φομπ νἱ. ϑ. 11.) Απά Ὀθολαβο Οοά ἡπαλείς 

. 566 ρδγ συ Ποῦ Υἱ1]. 12. δῃὰ ἱ. 32. 3.1 Ῥοί. ἱϊ. 9. Ἰηαγρίπαὶ τοηάοσίηρ. 
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λὶδ διιὶ 0 γίδο οπ ἔδι6 ουἱΐ απαὶ οἠ ἐ7ι6 σοοκ, απαὶ ξδοπείδι ταΐπ ὁπ ἐδ 78 
απά οκ ἐδο πη)ι5, (Πποτοίοσθ να δα ἴο ἰοῦθ ΟἿ Φποπ 65 ΔΒ ΜῈ 61} 8 ΟἿΓ 
ἔτιθηάβ. (Μαίί. ν. 44, 46.) Μοῖίϊνοβ ἴο οὐϑάϊθηοα ἀγαιῦῃ ἔγοιῃ ἰονβ 
ἅτ Αἰϊοα ἴο τοῦ οὐ {Π6 Ὀοβῦ ῥυϊηοῖρ]685 οὗἩἨἁ ΟΣ παίῃσα ; ἃηἃ ἤΘνΟΓ 
Ὑ28 πόσα 800} ἃ ἀἰβρίαν οὗ {π6 ὑγοηαογα! ἰονο οὐ (ἀοα ἴο πηληκιηᾷ, 
88 ἴῃ 1ῃ6 τηοίποα οὗ οἷν χϑαδιῃρίίοη δηὰ βαϊνδίϊοπ ὈΥ̓͂  68ὺ8 (γῖϑί. 
ὙΝΏοσο {Π18 την βίου οὐ ρα 1 η688 18 ΒΘΑΙΌΪΥ γοοοϊνοα, εοὐδἦ ἃ ἐνμο απα 
ἰἰυοῖν γαϊίλ, τι ψ11}} πᾶν ἃ ΒΔΡΡΥ ἱηῆθπθησθ ἴὸ δηρασα δηᾶ αἀσγαν 18 ἴ0 ἃ 
ΠΟΙΥ δπαὰ ἀυ] οὈοα!θησα ; βδίποα Ὁ 18. δυοτυ ν ἤθγ ἱπου]οαίθα 1. {Π6 
(ἀοβρεϊ, ἐπαΐ {π6 ἀδεϊση οὗὨ βοηάϊπρ ἰδ οὐ βοὴ ᾿ηΐο (6 ψου]ά, απ 
οἵ 411 {ῃ6 στοαῖ {ῖηρθ ψ ποῖ ἤανα Ὀ6θη ἄομθ ἔογ 18, 18 ἰο ΟὈ]σΘ ἢ8 ἴο 
416 τῦογα δῃα τοῦ πο δβῖ:, δηα ἴο ᾿ἴγα αηΐο σἹρη θοῦ} 688. 

8. Αποίμον τοϑῦ ρον Ὁ} τον ἴοὸ ονδηροὶ οι] οὈθαϊθμσα 18 
ἄγαν ἴσοπι {86 ραϊίογηι ργθϑοηίοα ἰοὸ ἃ8 ὈΥ «6808 ΟΠ γῖϑὲ, ῃο86 βδοσγοὰ 
18 δηᾷ ργαοῦοο 1] υβίγαύθα δμα οχθιημ]1ῆΕοα ἢΪΒ Οὐ ΠΒΟΙΥ ἰαννθ δηᾶ 
Ῥγδοαρίβ. “" Εχαιλροβ ἰθαοῦ 6 γῸ ῥγθοορίβ [81], Απᾶ ναὶ 6χ- 
ἉΠΆΡΪ]6 8 ΤΠΟΓΘ 80 ῬΓΟΡΟΙ δηᾶ δησαρίηρ 88 ἴπ6 δοῃ οὗ ασᾷ ἴῃ ᾿υτηδπ 
Πεβῃ, (ῃ6 τηοϑὺ ρογίδου πᾶσα οὗὨ 186 ᾿ην:β:0]6 Ποῖῖγ, ἴῃ ποτὰ {Π6 
ἀϊνιπο ρογβουοηβ ἅγα Ὀσουσ ἢ ὨΘΆΤΘΡ [0 ΟἿΌΓ ΥἹΟΥ͂, Δηα βοἢ οἵ ἰποιὰ 
88 σδη δὲ ἱτηϊαἰοα ὈΥ [66 00]6 τηϑῃ ἃγθ ρἰδοθα σι ῖη {πο τοδὶ ΟὗὨἨἁ ΟἿΓ 
᾿πι] αοη Ὁ [ἢ Ὠίη γ16 τηΔΥ ὈοΘΠοΪά {Π6 σοτηρ[οἰοβί ραίίογῃ οὗ πηϊνϑσεαὶ 
ΒΟ] π688 ἀπᾷ βροί!θϑβ ρυσιγ, οὗἨ {86 πιοβὺ ἀγάθηϊ ἰονα οὗ (οἄ, {Π6 τηοβὲ 
ὙΠΟ] ἰονα (0 τηδηκιηα, {Π6 τηοβὲ ρογίθοῦ οὐθάϊθηος δηά γοδιρηϑ- 
(ἴοη ἴο 86 ἀϊνίπα ν.1}}, {Π6 τηοϑῦ δ σου ] ἉΓῪ Ραῦ Θἢ 6 ὉΠΟΥ͂ {Π6 σγοδίαϑίε 
Βυ τη σ8, {Π6 τηοϑί ΔἸ γα Ὁ]6 Πα ΠΆ 1 Υ, τη ΘΚ 688, δη ἃ ΘΟ ἀΘΒΟθῃβιοη, 
δη4 οὗὨ ΘΥΘΥΥ Δι 806 νἱγῖθ. Απά βῃοιυ ά να ποίΐ 6 ἀθϑίγοιβ ἴο ἰχεδά 
ἴῃ ἢΪΐ8 1] ϑίγίοιβ ἐοοϊβίορβ ἢ ἤοαγη 9 πιθ, Βαγ58 ΟΠ γιβί, ὃ 1 ἀπὶ πιοεὰ 
απα ἰοιοῖψ πὶ μοαγί, απά ψο 5]ιαἰΐ νὰ γεδὲ ἐο ψοιν βοιῖβ, (Μαῖί. χὶ. 29.) 
ἩΡαϊᾷ ὅτι ἰουθ, ἄτσοβ [86 Δροβίϊς δι], ας Οἰιγὶβέ αἰδο ἰουεα τι8, απα φαῦυὸ 
λιϊπιδοῖ ον μα. (ἄρῃ. ν. 2.) Ζ.οὲ ουεγῃ ογι6 0 πι8 νίθαδο δι ποὶρ δυοῖν 
ὥῶν» πΐδ φοοά ἰο οαὐπεοαίίοπ; γον Ολγὶβέ ρίοαβει ποὲ ἀϊπιδοῖῇ, (οηϊ. χν. 
2, 8.) 7.εὲ ποίλιίνσ ὃ ἄοτιο ἐϊιγοισὶι 8ἰγὶο οΥὁ υαΐπ σφίοτψ, δμέ ἐπ Ἰοιοϊέ.- 
π688 ΟΥ πιϊπά ἰοὲ φαοίι φδέοοπι οὐδεν δείον ἐλαπ ἐποηιδείυεΒ. 7,οοὐ ποΐ εὐοῦν 
γιαπ ὁπ ἢϊς σιση ἐξίησε; ᾿οῖ Ἀϊπὶ αἰπὶ ἢοῦ αἵ ρῥγοιηοίησ; 18 Οὐν βϑραγαῦβ 
Ἰηϊογοβίβ, ΘΟ νυ ΘΙ ΘΠ068, ΟΓΓ Δἀνϑπίασαθ, Ὀὰΐὺ εὐεγῳ πιαη αἶδο ὁπ ἐδ ἐξῖπρε 
9. οὐδόν, αἷτὴ δὲ ργοστηοίίπρ ἴμΠοε6 οὗ οἴῆθγβ. «Ζ.ὁοὲ ἐἰιὲβ πιϊπα δδ ἐπ ψοιι 
ιολϊοὶ τοας αἶθο ἵπ ΟΠ γἱδὲ “έδιι8. (ῬὮ]]. 1. 8----ὅ.) 4,5 λὸ ἐδμαὲ μαίῆ οσαἰϊεά 
ψοῖι ἐβ Ποῖψ, δᾶγ8 Ῥαίβι, 80 ὅθ ψὸ λοῖψ ἵπ αἰϊ πιαππεῦ 0} σοπυογϑαξίοη. 
(1 Ῥεῖ, 1. 1δ.) 

4. Α ἔγτΠο. τιοῦνα 18 θη ἔτομπ, [Π6 βδῃοίοηβ οὗ ἀυσίγ πἰποῖ ἐμ6 
οἷν] το] ΠΟ Π8Β ἈΠΊΟΠρ' ΤΏ αν σϑοοὶγοα ἔγοῃ (ἀοα. ΤὮι8, τηαρ᾿δϑίγαίαβ 
ἃ ἴο Ὀ6 Οὐδθυ θα, ΠΟΙ ΟὨΪΥ 207 τογαίή,, Ὀαΐ [ῸΥ Α ΑΘ κα μαθόβηῖς εόμυδὴ 
{Π6 0 16 {86 ογαΐπαποε 9. αοα (Βοτϊ,. ΧΙ. 2. δ.}; δῃὰ {Π6Ὺ τασδὶ αἶβοὸ 
οσοάποῦ {ΠοιηΒοῖνο8 ἰοτγαγαὰβ {Π6 ΡΘΟΡΙΘ, ΟΥ̓ΘΣ ὙΠΟη (Π6Υ̓ ΤῸ ρῥ]αοοά, 
Ὧ8 1868 πιϊηἴδίογ8 9. Οοα ἰο ἐζεπι 0. σοοά. (Βοτα. ΧΙ]. 4.) Ηβθαπάβ 
ἈΠ ψῖνϑ8 γα ἴο δά! οσα 1ν] Ὁ] ἰὼ ϑδοὴ οἴου, Ὀδοδϑιιβα ἘΠ6Υ ΔΓγ6 
Ἰοϊῃμεά τοροῖμοῦ δπᾶ τηδᾶθ ομθ ὈΥ (ὐοα, ΠΟ αἕ ἐλ δεσίπηίπα πηαάε ἐΐοηι 
ἔδιο πιαῖε απα ἐλε ξεπιαίε (Μαϊι. χὶχ. 4. 6.), ἀὰ Ὀγ ν᾿ οὶ ᾿Ἡ υΓοιποη- 
σΟΓΒ δ Δ] 6 ΓΟ ΓΒ ν7}}} Ὀ6 Ἰυαροά. (Η ον. χι!. 4.) βδαγνδηΐβ ἄτα οοπη- 
τΔηἀρα ἴο θ6 οὈδαϊθηΐ ἴο {Π6}Ὁ τπηϑβύδγβ, ἐπ δίπσίοποθς ο πεατγέ, ξεαγι γι 
(ἰο(, ιυἱλ φοοά ιοἰϊξ ἀοίπιφ δογυΐοα αϑ ὠπίο ἐδ Τογά, απα ποὲ μηίο πιθη; 
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8.1.1 πιαϑίογβ (0 6 }υδῦ δηα τηοτολι]} ἐο ἘΠ ῖς βουναηίβ, 48 ποι ηρ {81} 
(ΠΟΥ αἶκο ἠατ α πιαϑίεν' ἐπ ἀσαφῆ ιοἱξῃ τολοηι ἰβ πὸ γοβρεοΐ 97 ρεγϑβοης. 
(ρ]". ν!. ὅ---Ἴ. 9.; (]. 11, 22.) Απά ἴῃ ροποσγαὶ, Ῥιαϊδοευετ τσὸ ἄω, 
{π6 (ὐο8ρ6] 6Π]οἿ 8 ὰ8 ἴο (0 ἐξ ᾿ἀεαγέϊῳ ὧς μριίο ἐδ 7ογά, ἀπά ποί τιηΐο 
ἡπόη (ΟἹ. 11}, 28.): δῃὰ {παι τοὐλοέλον τοθ ὁαΐ οΥ ἀγίπᾶ, σα ἐο αἰἱϊ ἐο ἰλὸ 
γίογψ 9. Οαοὐ, (1 Οον. χ. 31.) 

ὅ. Τ6 τορατὰ πῃῖοῃ ΟἸ ΓΒ δ η8 οὐγα ἰοὸ {π6ὶγ ΠΟΙΥ ῥγοϊθβϑίοη ἤμιγ- 
ὨΐΕΗ68. Δηοῖ πο ταοίῖϊνα ἴο οὐδαϊθησθθ. Ἰπιπιογα 68. οὗ 4]} 
Κιπάβ δῦὸ ἔογθιάάθη (θαι, Ὀθολι86 ΠΥ οὐρ ῦ ἰο τοαῖϊᾷ τοοτίδῳ ὁ ἐλιο 
υοοαΐϊοπ ιολογειοϊέ, λον αγὸ σαἰἶοα, εοἱἐλ αἰϊΐ ἰοιοϊίποδα ἀπά πιεοΐποϑα, τοι 
ἰοηφεδι)ονίης; ζογδεατίπῳ ὁπ αποίδέγ ἐπ ἰοῦ, ἐπαδαυοιιγίπο ἴο ἄφορ ἐδ6 
μηϊίψ ΟΥ ἰλε ερίτὶξ ἴπ ἰλ6 δοπά 90 Ῥεαοο. (Ἰὰ ἢ. ἵν. 1--- 3.) ὙΒΘΥ ἃσγὰ ἰο 
τραϊᾷ τοογίν 9.0Γ]͵ Οοα, τοῖο ἦας οαἰϊεα ἐλεπι ἐο ἠὲδ ἀΐηφάοπι πα σίο 
(1 Ὑμοβ8. 11. 12.}, ἀπα αδ ολίϊάγεη ὁ ἐδ ἰἰσὴέ. (ΕΠ. ν. 8.) Τοῖς 
οοπυογδαΐοη ηιι5ὲ δε οπἶψ ας δεοογιοίδ ἐἠ6 σοςροὶ ὁ ΟἸινῖϑι. (ῬΊ}]. 1. 27. 
ΤΠΟΥ πχιδὲ αάογη ἐλό ἀοοίγῖπο 9 Οοα Ομ ϑαυίοιν ὧι αἰϊ ἐλμῖπφε (ΤΊϊ. 11. 
10.); ἀπᾷ ἰαἶκθ σᾶγ {πα ἐλε παπιδ, ΟΥ τουτί, ωΥΓ αο(ἷ δὲ ποὲ δίαδρλοπιοά, 
ΟΥ̓ 601} βροΐζϑῃ οἵ, ἰῃγτουρῇ πολ. (1 ΤΊη. νἱ. 1.; ΤῊΣ 1. δ.) 

6, ΤΠ 6 ΔοσορίδὈ] η688 οὗ ἔγὰθ τορϑηΐδηοα δηα {ἢ 6 ἀϑϑθγβησα οὗ ρϑγ- 
ἄοη, Ὑ ΒΟ [ῃ6 (ἀοΒρ6ὶ οὔἶδυβ ἴο 4}1 ννυβο ἐγαῖν τορθηῦ, ἀπά κηγοϊσποαϊῳ 
θα] να δηα ον (ἀοά δ ΠΟῪ ψογὰ δθα οομπηηδπαιηθηΐβ, ἃσα ἃ [σι Πο 
τηοϑύ ῬΟνΘΓ[Ὰ] τηοίϊνα [0 815} δηα ἔγϑι! ογθαΐαγοθ, ἴο δποοιγαρα απ 
ΒΌρΡρογί ἐπθηλ ἴῃ 186 ρτγϑδοίϊοθ οὗ {π6ὶρ ἀυΐγ, Νοιδίηρ οδπ 6 ΓΤ ΟΓΘ 
δα ἰϑίδοίο Υ ἴο 1Π6 πα οὗ τηδῃ, ποίπιπρ' ΠΔΟΥΘ σΎΘΘΆ}}]6 ἴο {Ππ6 ᾿ἩΙΒάΟΤΔ 
οὗ ἀοά, ἐπδῃ βυοἢ 4 ἀθοϊαγαίίοη οὐ {116 δοοορίδὈ]θηθαβ οὗ ἔσῃ τορϑηῦς- 
8Π66, πα βυοῖ δὴ Δ μι οη 16 ἀβϑαγαηοα οὗ ρδγάοῃ ὑπογθαροι, 88 ὑηο Γ 
(ῃ6 (ἀοεροὶ ἀϊδροηβαίίοη (6 αἰνὶπθ ΤΩΘΙΟΥ͂ ἢ88 ἔοιιπα Ἰηθδη8 ἰο αἴογά 
αηΐο 8, πὶ Β0 ἢ ἃ ΤἸΏΔΏΠΘΙ 88 18 δ΄ [Π6 8816 {1π}6 Δι ἀα ΠΕ} οοπβιβίθης 
ΜῊ {Π6 αἰ ρσπ Υ οὗὨ Ὠ18 ἰαννθ δηα ἢ18 μαϊγοα ἀραϊηβί βίη. 

7. ΕοΥ ΟΌΓ ρστοαΐθυ δποουγασοηθηῦ, ἀἰν: 6 Δ Βϑ᾽ βίῃ 68 ἃγα του οά 
ἴοῦ 8, ἴο Βῃρροτγί 8 ἴῃ {Π6 ργβϑοίῖοα οὗ οὖν ἀπίγ. ΤῊΐδ 18. ἃ ΘΟΠδΙ 6 Γ- 
[0 οὗ στοδῦ πηοπηθηῦ, 88 ΘΥΘΥΎ ΟΠ6 τηϊιδὺ Δοκη ον] θᾶσα νι 80 δ88 ἃ ατι6 
Β6η86 Οὗ [86 ν᾽ οαΐζῃθββ δῃα οογγαρίοη οὗ πυμηδη παίατγα ἴῃ 118 ργοϑβοηῦ 
δἰδίθ, δῃά 1ῃ6 τηδη! ο] ἃ ἰοαιρίδι!οηβ 0 ΠΙΟΝ ψγν6 ΓΘ Βογο δχροβϑή. 
ὝΥ 6 ἅγὸ πού Ἰοΐῥ ἰο ΟΣ οὐγῃ υπὰδϑιϑίθα βίγοηρίῃ, Ὀυῦ αν δ τηοδί 
ΘΧΡΓ688 ὈΓΟΠλἾδ08 ΔΠ4 ἈΒΘΌΓΆΠΟΘΒ σίνθῃ 8 ἴῃ {π6 αοΒρεϊ, {πὶ αοἄ ν}}} 
βϑηᾷ 18 Ηοὶγ ϑριγιὶ ἴο θη] σμύθη δηα βαπ ΟὟ 18, δηα ἴο Βίσθηρίῃθη 
ΔΑ δβϑιδί τι8 ἴῃ [86 ρουζοσιμηδηοα οὗ οὐῦ ἀαίγ ; 1ξ, Ἰγοῖὰ ἃ ϑθῆβα οἵ ΟἿΣ 
ΟΥ̓́Τ 180 ΠΟΙ ΘΠΟΥ͂, γα ΠΟΙΔΌΪΥ ΔΡΡΙΥῪ ἴο ᾿ῖπὶ ΤῸ ἢ 18 σγδοῖου 8 8ϑϑ]βίδηοα, 
δ αἱ ὑπΠ6 δβϑιὴθ {ἰπ|6 ἀγα αἸΠσϑηΐ τῇ [Π6 86 οὗ 411 ῬΓΟΡΘΙ πιθδῃβ δηῆ 
Θημἄθαγοισθ ΟἹ ΟἿΓἿ ΟΥ̓ Ῥαγίβ. (Φοἤη χῖν. 16.; 1 Οου. 11. 18., 1. 16.} 
Κα χὶ. 13.;: 2 Οὐν. χῖν, 14.; ΗΠ οὉ. ἴν. 16.) ΕῸΣ (ποβο ἄϊν!ηα ἴη- 
ἤυθποθβ δῃα δ᾽ ἀ8β ἈΓα δοπιπληϊσηϊθα ἴῃ βυοῇ ἃ ὙΔΥ 88 18 στ 6 8006 [0 
186 πεῖ ογᾶδν οὗἨ οἷν γαϊϊομδὶ {Ἀο]}} 168, ἡΠα ποῖ 80 88 [0 γοπᾶθγ οὐῦ 
ΟΥ̓́ ΘΠ ΥΟΌΥβ ΠΟΘ 688, Ὀυῦ ἰο 88815ὺ δηὰ δῃηϊηγχαΐθ ΟἿἿΓ Θηἀοα γ ου 8. 
7ὲ ἐδ αΟυά ωοἦὐο τοογἀοέϊ, ἐπ τι5 90 ἐΐξ φουά ρίφαδαγε; ᾿ὨΘτοίογα τα ᾶγὸ 6χ- 
πογίοα ἰο τσογά ομξ ΟἿ" βαϊυσαξίοπ τοϊ ἔξοΥ ἀπά ἐγοπιδί πο. (ῬὮΪ]. ἢ. 12. 
13.) Τῆς οἴἶξοι οὐὨἨὨΎ ()}8 ἀϊνῖπο αβϑίδίδμοθ γὰ8 ΥΘΥῪ ἡ ΟΠοΥία] ἴπ ἢ 6 
Ἀγ ἶν 6 ὕτηθβ ὈΥ (86 βυάάδη ταξογιμδύίοη οὗ το ψ]οΚοα τηθη {Πδη 
411} (Π6 Ἔχμονίαίομβ οὗ ρΒ]ΟβορἤΟΥΒ ον σ Ὀγουσὰῦ το τορθαίδποθ Απὰ 
οὐ ἢ ἴῃ {{Π|56 ἄδγβ, τ βθη ᾿μΠ 6} δηα ὑγοΊ ΔΟΥ δοοιηά, ἈΠΟ ΔΓΡ 



380 Τροοϊτίπες ἀπά Ἰοναὶϊ γοοορίβ Ὁ ἐδ Μδιδίδ. 

ΤΩΟΣΤΘ ΘΧΘΙΏΡΙΆΓΤΥ ΠΟΙΥ ΡΘΟρΪο μη νοῦ σγογα ἰοαηὰ ἴῃ {16 Ὀαδβὺ ἀρ68 οὗ 
186. Βοαίμϑη ψου]Ἱά. 

8. Ουτ τοϊδίϊοῃ ἰο θάνθῃ Μ 8116 ΡΟ ϑαγίἢ 18 ΚΟ υγ1886 τοργαβοηΐθα 
88 ἃ ΡΟΥΘΣΙᾺ] τηοίϊνο (0 ΠΟΙΥ οδοᾶϊΐθηοθ. ΟἿ σοπυογϑαΐζζοη, οἵ οἸ[1Ζ6ῃ- 
ΒΆΙΡ, 8 ἐπ λεαυοη (ῬὮ1]. 11, 20.}); ἀπα Ὀδοδσβα γ7ἷὰ ΓΘ ΟὨΪΥ͂ βέγαΉ  . 78 
απὰ ριϊσγῖπιδ προπ σαγέν, 6 πιυδῦ αὐδίαϊ ἔίοπι͵ "οϑλῖν {ι8ὲ8 τολϊοὶ ἰσαν' 
αφαϊπδὲ ἴῃ6 Ῥθδοθ, (86 ρυγν, δπα ἀἰσηϊγ οὐἩ ἐδ δοιΐ, (1 Ῥεῖ, 11. 11.) 
78 δἃγ6 3 ΘΟ Υ Ρὰυΐ ἴῃ τηϊπᾶ {πδ΄ 76 ἅΓ6 ΟὨ]Υ͂ 50) γπεΥ 8 Ὦδγο, απὰ 
λαυό πο σοπίϊπμΐηρ εἰν, διιὲ ϑοοῖ ὁπ ἐν εοπιὸ (66. χὶ. 183., ΧΙ]. 14.}); 
{ῃαῦ νγὙ6 ΙϑΥ πού 866 ΟΌΓ χϑδί ἴῃ (ῃ18 γγ01]4, ΠΟΥ Ὀ6 ἴοο δβο]ϊοιίουβ 
δρουΐ {π6 ἐπῖησβ οὗ 11, Ὀὰΐ ΤΥ δἰ νσαγ8 ΚθῸΡρ ΟἿΓ ΠΘΆΥΘΗΪΥ ΘΟΙΠ ΡΥ ἴῃ 
ΨίοΥ, δηα πγαϊτα 1 ΟΟΓ σγδδίθϑυ σοηδοσῃ ἴο ἈΥΓῖν 6 βίο Υ {Π6Γ6. ᾿ 

9. 1,Δ8{1γ, {π6 τον ἃΓὰ8 ἀπα ρυῃἰβημαθηβ τ οι [ῃ6 (ἀοϑραὶ ργοροβοβ 
ἴο ΟὈΘάϊθημοθ οὐ ἀϊβοθθάϊθηοθ ἃγα ἃ πιοίνα ρογίθοι Υ Ἀρυθ Ὁ ]6 ἴο {116 
ῃδύαγαΙ ΠΟρ68 δηα ἴβαγβ οἵ τηθῃ, δᾶ ψογίῃυ οἵ (σοά ἴο τραϊκα Κπόΐνπ 
ΟΥ̓ ΘΧΡΥΙΘΒΒ ΓΟν ἰδ οη  ἔὉΣ ὈΥ {π6 οογίδιη Κπονίθαρα οὗὨ [Π686 ϊηρ 
18 {Ππ6 ρῥγδοῦϊοθ οὐ νἱγίαβ θβίδ ὉΠ 188ῃ64 ἀροη ἃ βυτα ἰουπἀδίϊοῃ; τη ἤᾶνθ 
Β Ποἰθηῦ το δαρροτγί {ποιὰ ἴῃ {πρὶν ὁβοῖοα οὗ νγίαθ, απ ἴο 680]. ἐἤοπὶ 
ἴο ΘΟΠΘΌ ΕΓ ἃ}} {π6 ἰορίδ οη8 οὗ {6 Ἰτοῦ], πὰ ἰο ἀδβρίβε ὄυϑὴ ἀθαίῃ 
1561} Ῥδὰ] δομοϊυᾶδδ ἃ ἰαγρα οαίβδίοριο οὗ βαρτδηῦ β᾽η8 ψ ἢ (15 δὲ 
Ῥυΐ τοΥΓΙΌ]6 βοηΐθῃσα : -- ΟΥ̓́ τοὐιοι 1 οἰ ψοι δοξογε, ας 1 λαυε αἶξο ἰυϊά 

ο ψοῖς ἐπ ἐπι ραβδί, ἐλαΐ ἐΐεν τολϊοῦ ἄο 5μεὴλ ἐλίπφϑε 8λαϊΐ ποὲ ἵπλοτίξ ἐδ 
ἀϊπσάοπι 9.7 αυά. (Ὁ α]. ν. 21.) Οἱ {π6 σοπίγαγγ, {Π6 (ὐοδρμθὶ γθοοπι- 
Ὠ16 48 [Π6 ργδοίϊοα οἵ ΟΠ γιϑάδη λιωπεν, ὈΥ Θαβαγιπρ' ἴο 10 ἐλε ἀϊπσάοπι 
οΓ λεαυεπ (Μαίί. ν. 8.); οἵ ηιεεΐπεββ, Ὀδθοδυβθ 1Ὁ 18 τη ἐλθ οἰσὶιὲ οΓΓ αυά 
0 φτγεαὲ ρτῖοο (1 Ῥεῖ. 11]. 4.); οὗ πιετοϊεἶπεδ5, ἃ8 {06 τηθλη8 οὗ οδέαϊπῖνς 
γιότο (Μαίι, ν. 7.); οὗὅὨ ἐοηιρογαποθ, ἃ8 ὩὨΘΟΘΒΒΑΙΎ [ἢ ΟΥ̓ΘΓ [0 σχῶ ΟἿ 
Ολινϊβέϊαπ γασθ νἱτἢ βυσοθββ (1 (ὐσ, 1χ. 24., Ηρ. χΙ. 1.); οἱ ρεγίέψ, 
8 ἃ ὨΘΟΘΕΒΑΤῪ Ῥγδρασγδίίοῃ (0 {Π6 βεεησ 977) αοα (αι. ν. 8.); δπὰ οὗ 
ῬαῦΘησ6 ἀηα ρογβανθύθηοα 1 {π6 (Ἰγιβίϊδη 116, Ὀοσαθδα οἱ σλὲέ αἕ- 
κείοη,, το]ιοίι ἐς δεῖ ΚῸΥ ἃ πιοπιοηέ, τοογλείϊ ομέ ΚὉΓ 18 α Κα πιοῦε 6ζ- 
σϑραϊπς απὰ εἰογηαὶ τοοῖσἠέ 0.77 φίογψ; τοὐῖϊο τσὸ ἰοοΐ, ποὲ αὐ ἐς ἐμέπισε 
τολϊοῖ αΥὸ 8θθη, διιὲ αὲ ἐλ ἐϊιηιφα τολϊοῖ αγὸ ποὲ 866η, ὄδοωιιδ6 ἐδ ἐμῖπρ 5 
τοὐἠϊοῦ α͵ὸ 86θἢ} ἀατὰ ἐειιρογαῖ, ὁμιὲ ἐλο ἐδιίπσϑα ιολϊοῖῦ αγὸ ποΐ β8έθπ αγὸ 
ἘΤΕΒΝΑΙ,. (2 (οὐ. ἱν. 17, 18.)! 
0 ΟἈ 18 ἃ ἑαϊηῦ οὐΠ]1πη6 οΥ̓ [Π6 ΡΌΓΙΕΥ δηα Ἔσο] ]θηοα οὗἩ {π6 τηογα 1 

οὗ [86 οϑρεὶ, δῃὰ οὗὁἩ {π6 τηοϊδνεβ ὈγῪ νμίοἢ 1Ὁ 18 δηΐοσοθα.5 ΑἹΙ {Π6 
Ομδσταβ οὗ (πα ἀἰνίηθ σο 688, σΊᾶ66, ΠΊΟΙΟΥ, δἃπα ἶονθ, δΓ6 ἤθΥΘ ΓΟΡΓ6- 

1 ΒΡ. Οἰδβοπ 8 Ῥαβίογαὶ 1ρίϊοτβ, Το, 2. (ἴπὰ Βρ. Ἐδηδο]ρη β Ἐποβ γι ἀΐοη, νοὶ]. 1. ν᾿. 
ῬΡ. 174---179.) 

5 ΤΏ γοδάοῦ, ΨἼ)Ὸ 18 ἀοβίγουϑ οὐὗὨἨ ργοβθοιτηρ [ἢ6 ἱπνοβιραιίοη οὗ ΟἸἢγβιίδη τηοσα]ῖγ, 
Ὑ1 βηὰ Ὁ δὺὶγ ἀρ] ποδιά ἰη Μτ. αἰδθογηθ 8 βϑυηοιβ οἡ ΟἿ γδιίδῃ Μογα γ. ὙΒΟτο ἰδ 
Αἶθο δῇ 6 χοο]]θηῦ ἀΐδοοιγβα, πε 168 “ ΤῊ 6 ὐδρεὶ τῃ6 ΟΪΥ Ἐουπάδιϊοη οὗὨ το! σίου δπὰ 
ΤΩΟΓΆΙ Τλατν.,᾽) ἴῃ της ἢγβὲ νοϊιπιθ οὗ ΒΡ. λίδην᾽ Β ϑοστήοηβ, ν ΠΙΓ ἢ πὶ Τϑην τορὶοβ οσοἰηοί 65 
Ὑ Ὁ} Μτ, Οἰβθογι 8 ἢγες ἀἰβοοῦσβθ. ὙΠ6 ναγίουϑθ ΓΒ ΟἾ 68 οὗὁὨ ἴ6 ΟΠ τ βοϊδη απ ροΓ ἈΓΘ 
Ὑ76}} ρουσγίγαγοα ὈΥ Ὦγ. ΕΔἢΒ ἴπ ἔνγο Ὑ ]υτη68 ΟΥ̓ ἀἰδοΟΌΓΒΟΒ οἡ ταὐ Βα] σοῦ, ̓ ς ἢ (ἸΒουρῃ. 
ΤΌΠΟΥ ΡΓΟΪΧ) ἤᾶνο Ὀ66Π οἴϊθη δηᾶ ἀθβογνθα!υ γοργὰ, 8.66 α͵8ὸ Ὦγ, 1,60 }}}᾿85 Τζβοῖιτοδ 
οη ἴδ6 ΟΠ βίδη Τοαροῦ ([ϑπήοῃ, 1822, 8νο.), πὰ ΘΒρθοῖα γ 1)γ. Μογὶβοη᾽ [,ϑοΐιγαβ οἷὴ 
16 Βεοείργοοδὶ Οὐ] ραίοιδ οὗ 1ἱἷδ ([πάοπ, 1822, 12τ20.). ἀπὰ Μετ, ΗοαΓο 5. ΘΟΓΙΏΟΙ 8 
ου ἴδ6 ΟἸ γίϑυίδη ΟΠαγδοίοσ, (οηάομ, 1821, ὅνο.) Τῆς ΟὨ γίβιίϊαη Μογαῖς, Ἐδϑαν οἡ {Ππ|6 
ΟΒαγβοίοσ δηιὶ ΥΥ γἰτἰπρ 8 οὗἁἨ δι, Ῥαα], δηὰ Μογαὶ ϑκοίο ῃοβ, οὔ Μιβ. ἤδιηα!) Μοτο, Πκοννῖξα 
11 αϑεγαῦθ ἐπ6 Ἰοδάϊηρ; ᾿Τορὶο8 οἵ ΟἸγίβίϊδη που! ΠΥ ἢ δαυδ] οἰθραηοο δηὶ δάο!Υ ; δυὰ 
ἰμ6 «μοῦ ραγῦ οἵ ἐπ βδεοοοπὰ υοϊυπιθ οὗ Μτ. ΤΥ δγά ἢ Β βυδίθιη οἵ Πδνοδὶοὰ δ! κίοη οοιλ- 
᾿ϑΐηδ ἃ αἰρουῖ οὗἩἨ βεπρίυσο ἸΔΟΣΑ ΠΥ, ἜΧΡργοδδεά ἴῃ ἐδε φέγν τοονά8 οὗ (ἰλ6 δαοχοὰ υυσιεη κα. 



Πεξιξαϊίοη ὁ Οὐ) οοίοῊ 5. ᾿ς 38] 

βϑηΐβα ἴο ΟἿ υἱϑιῦ, 1ῃ ἰθυτωβ {Π6 τηοβϑὲ οἷϑαΐ, θχρίἰοἱἑ, δῃᾷ δηραρίησ 
ἐπαῦ οδῃ Ῥοββίθ]Υ Ὀ6 οοποοῖϊνοα. Ηον {μ6 τυϊοσθ οὗ ἐδ6 Νονν 
Τεδίαπλθπῦ βμοι]α θ6 40]6 ἕο ἀγϑὺν ἊΡ 8 βυβίθια οἵ τβόγα]β, τ ἰοἢ {πὸ 
ΜΟΥ], δἴον (86 ἴ8ρ66 οἵ οἰσμβίθθη οοπίμσίθθ, οδθηοῖ ρσγονθ, ἡ 116 16 
ῬΘΙΟΟῖγῈ8 ΠΏ 6 ]688 ἔβα} 8 ἴῃ {Πο86 οὔ" (16 ΡΒΙΟΒορμοτθ οὗ [πάϊα, 
ἄτθϑοοο, δῃα Βοιλθ, απᾶ οὗἩ {6 Ορροβϑὲβ οἵ σϑνϑἰαίϊοη, ἴβ ἃ αυοσδβέϊοη 
οὗ ἔδοῦ, ον σοι {86 οαπαϊὰ ἀοὶϑὺ 18 ὀοποδγηθα ἴο δοοουηὶ ἴῃ 8 χὰ- 
ΤΙΟΩΔ] ΑΥ. ὙΠ ΟΠ τ βίξδη 18 8016 ἴο ἀο 11 τ θα86δ. Τὴ δυδηρο  δίβ 
τῶν {μ6 Δροβί]ϑβ οὗ “6808 ΟἸσῖβὶ δραῖδ ας ἐλϑν τοεγὰ πιουεᾶ ὃν ἐδε Ηοῖν 
γί γὶξ, β 

ἢ 4, Οη ἐλε Οὐγεοίίονις 9. Κὐηδοϊίουετα ἰο ἐλε Τοοίτέπεα απὰ Μοταϊίέν οἵ 
ἐλε Βιδίο. 

ΘΌΘΝ 18 [6 ἸΠΠΑΡΡΥ Οὔ] αυϊὺγ οὗὨ (88 τυϊπά οὗ (Ἀ]16 ἢ τηδη, ἐπαῦ {πο γθ 
ὭΘΥΘΙ γαὶ Ὅ7ὰ9 ὈΧΟρΟΘΘα ἴο 1Ὁ ΔῺΥ {π]ηρ, ΠΟΥΤΘΥ͂ΘΙ 6 Χο ]θηΐ ἴῃ 1861} 
ὙγΠΊΟἢ ἢδ8 ποῖ θη [86 βυ]θοῖ οὗ πρὶ ἢ ΟΘΗΘΌΓΘ, ΟΥὉ ΤΟΡΙΌΔΟΏ. ΤᾺ]}8 
48 Ὀθθῃ {86 ἰοΐ οὔ {π6 ϑδουιρίυσοβ ἴὰ ρα Ου]ατ, τ ΟΝ Βᾶνα 6θι 
δυγαϊσηθα Ὀγ {Π6 δηϊαροηϊβίβ οὐ ἀἰνὶπ σονϑοη δ8 ἃ ἰἰδβὰθ οὗ 8}- 
ΒΌΓΑΙΥ, ἔγαυα, ἀπ α ̓ τητποσ  γ. Οπ (π6 ὁη6 πδηὰ 10 48 θ6δϑὴ οδ]θοίοᾳᾷ 
{πῶ βοιηθ οὗ {86 ἀοοίγπεβ Ἡ ΒΙΟὮ {Π6Ὺ ῥτορουμπά ἴο οὐ Ὀ6]16--- δυο ἢ 
88 186 ΤΎηΥ, (86 Τησαγηδίοη οὗ 6518 ΟἸγὶβί, ὅτο. --- ἀγα ταγβίθυϊουϑ 
ἈΠΑ ΘΟΠΙΓΑΤΣΥ͂ ἴ0 τϑᾶβοῃ, δΔπηα (Πδὺ ὙΠΟΙΘ ΤΑΥΒίΘΥΎ ὈΘρΡΊΏΒ τα] ]σίοη οηάβ;. 
{παῖ (86 δοτγιρίαγο ἀοοίσιπα ο Γραἀ θα ρ ΟΠ. 18 Ἰῃοοηϑιείθηῦ τ] (Π6 146 88 
αὖ ργεβθηΐ δηὐοσίδι πθα οοποογηΐπρ' {1 τηᾶρηϊταάε οὗ ογεαζοη ; {παῦ {86 
Βογιρίυγα ἀοοίτσίηα οὗὨ ἃ αΐυτο Ἰπἀρτηθηῦ 18 αργΟΌΔὉ]6; {μαῦ 10 οϑίδθ- 
1180:68 8 δγβίοια οἵ ργιθδίουδει δηα βρισιτα] ΤΥΤΆΠ ΠΥ Οὐδ [Π6 τμλϊη8 ἀπά 
ΘΟΠΒΟΙΘΠ66Β Οὗ Τη6ἢ ; δπα (ῃδὺ ΟἸὨ τ βϑη 1 Υ ἀοΌΔΓΒ 118 ᾿τοΐθββουβ ἔγοση 
411} Ἰπαυ 168 ΘΟ ΟΟΓΏΩρ' ΓΟ] ρΊουΒ τυ [Π8, Δπμα ἀοιηδηαβ οὗ ἰθι ἃ [0]} 
δα ΣΡ] 1ο1Ὁ αϑϑοηΐ ἰβουὶ ἃ. ὈΓΘνΙΟὰ8 δχϑιηϊηδίϊοη οὗ {π6 ρτουπά ὁ 
τ οἢ ἰμον ἀγὸ ἴο θυ α δαί αϑδοηῖ. ΑἈπά, οἡ {86 οἰμοῦ παῃά, 10 18 
οδ]θοίοα ἰμαΐ {μ6 πιογαϊψ οἵ [Π6 ΒΙ0]6 18 ἴοο βἰγιοῖ, Ὀθδγβ ἴοο παιὰ 
ὌΡΟΩ ΠΏ ΚΙ, δηα ᾿ΔΥ8 τ υη ον ἴ00 βου 6 Γαβίγα 8; ὑπαὺ Ὁ ρσ6Π6- 
Γαΐθϑ ἃ {ἰπ1, ραβϑῖνθ βριγὶῦ, Δῃα 4180 δ ΓΟ Υ Ονθυ]οο κα {Π6 ΡΘΠΘΓΟΙΒ 
Βα τθηίβ οὗ ἔἸομάβῃρ δηα ραϊγοὔδπι ; ὑπαῦ 1Ὁπ6 ΒΙ1Ὀ]6 18 {86 τηοδὺ 'π- 
ΤΊΟΥΆΪ ΒΟΟΚ οχίαπε ἴῃ {86 σοῦ: δηᾶὰ ἰμδὲ 1{ Ἰπου]οαῖθθ ᾿η Ο σδἢο6 
Δηἀ ρογβθοαοῃ, βϑοἢ ᾶγὰ [86 Ῥγποῖραὶ οδ᾽θοίζομβ συ] ἢ Πᾶνα, αὖ νὰ- 
ΤΊοΟυ 8 ὕλπη68, Ὀ66ῃ τηϑαθ δραϊηβί (᾽6 ἀοοίγ 68 δπα Ῥγεσορίβ οοπίαιπϑα ἴῃ 
{π6 ΒΙὈ]6 : τ1Π6 οοπίχϑαϊοί!οηβ ᾿ῃγο]υ θα 1 βόπιθ οὗ {πθιὴ οδηποῦ [81] ἴο 
δίκα {μ6 τηϊηα οὗ {π6 αἰξοιῦνο σϑϑῦου. [Ὁ τϊσαΐῦ Ὀ6 8 βυβιοϊοηί 
ΔΏΒΥΘΙ ἴο τηοδβί οὗἩ ἴθι, ἴο ἀρρϑαὶ ἴο {π6 ἴδοίϑ δῃὰ βίδίθιηθηΐβ ΔΙ γον 
ΘΧΒΙ [64 ἴῃ {Π6 οουτβα οὗὨ [Π18 γουκ, δηα ΘΒ ρμθο δ! ν ἴο {π6 ἔογασυΐηρ 
βεσῆοῃ: δυΐ 18 {8656 οδ)θοίϊουβ ἤαυθ Ὀθθη γϑ-δϑβοσίθα δηᾶ οἱοίμῃοά 
ἴῃ [Π6 ρμαγὺ οἵ ΠΟΥΘΙ͂, ἴθ ΟΥΔΟΥ 0 Ἰροβθ οἢ ἰδ8 ὈΠΥΓΑΤΥ͂ ({Ππουρ]ὶ 
τηοϑὺ οἷ [θὰ δδνο Ἰοπρ βίποθ θθϑῃ τοβαϊθα), ΠΥ ἀοΙηδπά 4 ἀϊβιϊποὶ 
οοΟμΒΙἀδγδοῃ. 

λ ( Ῥαγίῃποββ δηὰ ἱβρπόγθηςθ ΤΩΔΥῪ αδὶς ἃ αποϑίίοῃ ἰπ τῆγοα 11Π68, τ αἰ ἢ ἰδ Μ11] σοβὲ Ἰοαγη- 
ἴης δηὰ ᾿ηροπι ον ἘΠΊ ΓΕΥ Ῥᾶρ68 ἴ0 ἀπό; διὰ, τ θ6 πη (Π18 18 ἀοπο, 186 βᾶτηθ ΘΒΟΪ ἢ 508}} 
Β6 ΓΙ ΑΤΩΡΉΒΠΤΥ δϑκοα ἀραΐῃ (ῃ6 ποχὺ γϑδγ, 85 ἢ ποιπίηρ πδὰ ουοῦ Ὀθθη τὶ θη οἡ (ἢ 
δι δ͵ος!." (Βρ. Ἠοτηθβ 1οἴίζοτβ οἡ 1πη8ἀ 6],  οτκβ, τοὶ. νυἱ. Ρ. 447.) Ὅτ. Ὑόουης (ϑυϊδοῦ 
οὔ τῇ “ Νίρῃι ὙΠοῦρ 8), δρεακίης οὗ Ιοτὰ ΒΟΙ Πρ τΟκΘΒ δγραπιθηὶδ δραὶπδὶ {0 
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1. ΟἸΈΕΟΤΙΟΝ 1. --- ϑόπιε οΥΓ ἐλ μοοιῖϊαν ἀοοίγῖπεα, ιο]ιϊοῖ ἐς ϑονὶρ- 
ἐπι γ65 ργορομηαά ἐο ΟἹ δοῖϊεξ, αγὸ πιψδίογίομϑ απα σοηΐγαῦν ἰο γεαϑοπ ; 
απά τολεγὸ πιψϑίογῳ δοσίπδ, γοϊσίον ὁπάϑβ. 
ΑΝΒΜΣΈΗ. -- ΓΒ Δ856ΓΓἸ0ἢ 18 ΘΓΤΟΠΘΟΌΒ, [ὋΣ ποίμϊηρ' 18 80 Πηγβίουϊοιϑ 48 (ἢ οἴδῦ- 

ἈΪ 8δηα 56] “οχ ϑίθησα οὗὁἩ σοᾶ; γεῦ, ὑο Ὀο να ἐμαὶ οχἑϑίβ 15 186 ἰουπήκδεϊοη οὗ 
8}} το σίου. Αονα οὐγ γθᾶβοῃ 686 δἰ τὶ θα 68 οὐ Π ΟΥ̓ παι οϑι ΠΔΌΪΥ το. ἘΕῸγ, 
ὙΠῸ 68} ΟΟΠοοῖγο μδ΄ οἴθγηιν 8} Α ἀυγαίίοη πίβουΐ Ὀορὶπηϊηρ, ΟΥ βυςοδββίοη 
Οἵ ραγῖβ οὐ' {ἰπιθὶ ΒΟ οδὴ 80 τωυο 88 ἱπλδρίῃθ ΟΥ ἔγαπιθ ΔΩῪ 1468 οὗ ἃ Βοίηρ, 
ΘΙ ΓΘ τηδάθ Ὀγ 86] ΠΟΥ ΟΥ̓ ΔΩΥ οΟἵποτ ὃ ΟΥ̓ ΟΠ ΡΓΘΒΟΠΟΘ, οὗ οἠπηηϊβοίθηςθ, ἀπε 
οὗ ᾿πιπηθηδιίγ ἢ Ηον, ἰπάθβα, οδῃ ἃ "πὶ σαρϑοῖγ, Π|κ6 Οὐγ8, ΘΟ ρΓ ΒΘ Πα δὴ 7η πε 
Βοίηρ πιοπὶ Ὠθανθ δηὰ {86 πδάνθη οὗ βθανθηβ οδηποί οοπίαϊη ὃ δίῃ πιοσίδ]! 
ἀοβὲ τοὺ ῥγθϑυμλθ ἤο βογυ τ ηἶδα {ΠπῸ παίουσα ἀπὰ ἴο οοιργομοηα 411 {μ6 σγᾶγβ οὔ 
1Π6 ᾿ποομιργο πϑὶ θα αοὰ Ὁ Οἰαπεί λοι, ὃν δεαγολίπρ, ἥπα οἱ αοα ἢ Οὐ απεέ ἰλοιι 
“πα οιέ ἐλ6 Αἰπιϊρλίν ἰο μογζεοίϊοη.» Ϊ ἰς ἀϊρὰ α λεαυθη, τοχαΐ οαπεί ἕλοι ἀρ ἢ 
Ἰορρο)»" ἐλαπ λοϊϊ,͵ ιολαΐ σωπεί ἑΐοι ἀηοιυῦἢ Μὲ κοϊβοιὰ δαοΐ ἐλο ζασο οὗ λὶα ἐλγόπο, απα 
δργοαάδιλ ᾿ὶδ οἰοιιά ἰροπ ἰ. Ἡζοιο {6 α ροτίϊοπ ἴ6 ἀδαγὰ 9 Ηϊΐπι 1 ὙΤλε ἱλωπάεν οὗ 
ἠΐδ ροισδτ' τοῖο σαπ μπαογϑίαπα ἢ διοὶ ἀποιοίεαρο ἐδ ἰοο τισοπάον ἱ 70. τᾶ, τὸ σαπποί 
αἰαΐπ ἀπίο ἐξ. αὶ τἈπουρὶ [Π6 οχίσύθηοα οὗὨ (ἀυὰ Ὀδ6 ἃ πιγδϑύθγυ ἴο υ8, Δ Δρονθ ΟὔῦΣ 
Χἰαν ἃ σϑαϑοι 0 σομιρτομοηά, γοῖ }0 18 ποῦ ΘΟΠΊΓΑΓΥ ἴο ΓΘδΒοη ; Ὀδοϑιιβα {Π6 τυϊθάοηι, 
οΥὐάοσ, δηα ΒαγΏλοηΥ, τ ἈΙΟἢ δΓα ΟὈβαγυ 8 Ὁ]6 ἴῃ {Π|ὸ πηΐνογβα, (6 δα τη γ Ὁ]6 δηὰ οχαυϊ- 
8:16 κἀδρίδιίοη οὗ ΘΥΘΥΥ μεν ἴο ῥγοάιϊοα {Ππ|6 οδηὰ [ῸΓ τ μ]ο [Ὁ νγᾶ8 ἀδβίζιοα, δηὰ {ΠπῸ 
Ῥγον! θη θα} οᾶγο αἰβρ᾽αγοὰ ἴῃ ργθβϑοσυϊηρ ἀπὰ ρονοσπίησ [86 ᾿ἘΟ]6, ἈΓ6 811 80 δεν 
Ῥγοοΐβ οὗ (86 οχἰβίθποα οὗ ἃ στϑαῖ ΕἸτβὺ ὕδυβο; δηὰ γθββ00ῃ ἈΣΒΌΓΟΒ Ὁ8 (πδ΄ η0 οἴἶεοὶ 
ἐδη οχ ϑὺ πὶ μου 4 οδ0.86. 

Βαϊ οὔν ἱφπογϑῃοα 8 ποὶ σοηβηφά (0 ᾿ΙΘαΥΘΏΪΥ τηγβίοτ θα ; το σδπποῦ σοι ργθμθηὰ 
116 σοϊμοη ΟρΘΓΑ οη8 οὗὨ πδίῃγο. ἘΟΣῪ ὑδιηρ ἀγουηᾶ 0.8 18 {1}1 ΟΥ̓ ᾿ηγβίρυ!θβ. 
ὟΥΒο οδῃ ἰ6}}, τ γ, οὗ ὑνο βαβὰβ βίη αὺ ἴῃ ΔρρΟΆΓΔΏΘΘ, ΟΠη6 Ὀτοάισοβ ἃ ἰδῦρα ἴγ66, 
δηὰ (δΠ6 ΟἴΟΡ ἃ 5Βπ|}}} βσα Ὁ ἢ οὐγ, ΟΥ {π6 ογιρίη οἵ 80 ἰγῶὸ ἃ Ὀοάγ βδουϊὰ 6 
οοηίαἰποα 'ῃ 80 ὨΔΙΤΟῪ ἃ Βρδοο ἢ 7])|1.6 στοντ οὗ 106 τηρδηθϑὶ ρ]δηΐ, (δ6 βίτυοίυΓο 
οὗ ἃ αταὶη οὗ βδπα, 18 88 τιον ἀρον 6 ΘῈΣ ΘΟΙΏΩΡΓΘὨΘΉΒίοΙι ἃ8 {Π|6 τη βίο ΣΙ 68 οὗἉ το] σίοη. 
Βοάϊ68 δοῖ οὴ ϑϑοῖ οὔδὺ ὈΥ αἰ γαηϊ ἔογοθβ, ἢ ]0}} ἅτ Κπὺπονῃ ἴ0 8 ΟὨΪΥ ὈΥ͂ ΒΟΙΩ6 
οὗ ἐΠοὶν οἴδβοιβ. 6 παίγαὶ μΒ!Π]ΠΟΒΟρΡΒ Υ Οὔδοσνοβ {Π 686 οἰἶΐδοίβ, δηὰ [86 τλδί πο πλ8- 
εἰςἴδῃ σδ]ου δίοβ ἵμθπ. Βυῦ ποῖ μοῦ οΥ̓ ὑπο) Π88 {Π6 8] σι ϊοϑῦ Κηον]οαροθ τ βδίονοῦ 
οὗ [8 σαυ,808 οὗ {π686 οβδοίβ. ΓΙῸ παίυγαὶ ἢ] ΟΘΟρΡ ΒΟ Οὔβογνϑβ δῃ ᾿ηβη}06 ΠΌΘΟΥ 
οὗ πιοίϊοῃβ ἱπ πδίαγο ; 6 ἰδ δοχυκίηϊοα ψιῖ} 1Π6 ζΘΠΘΓΆΙ 1Δν98 οὗ υἱοϊΐοπ, δηᾶ 8150 
νι (86 ρα ου Αγ ἰατνβ (μδῦὺ χορυϊαία 086 πιούϊοηῃϑ οὗ σογίδϊη ὈΟαΪ68: οὐ {8686 ἰανϑ 
{86 ται απιαι οἰϑη ἐγθοῖϑ Πδοσίθβ [Παὺ ΘΙ ὈΓΔΘΘ ΔΚ {6 δι} }}68ὲ ρασοςἶθβ ΟΥ̓ δὶγ οὐ 
Ἰαἶνῦ, 88. νὴ}} δ ϑαϊση διὰ [18 τωοομβ. Βαῦ πρὶ ε]Π6ν 086 παίαγα] ἐμ ]οδορίιον ποῦ {86 
τ Δ Βοπμδ ἰοδη 88 ἴΠ6 ᾿οδϑὺ ποσ]θᾶσο οὐ 086 σθὰὶ πδίυσο οὗ τοϊΐοη. Ἧγ8 Κῆον 
1Πδύ 411} Ὀοά 65 γα ὀοπῃροβοα οὗἉ δ᾽ θπιοηΐβ ΟΥ Ὀγϊ τ ἶνα ραγίο[68, πὰ 4150 ἐπὶ ἴΒ6ΓῸ 
Ά16 ἀἰδγοπί ογάθσϑ οὗ οἰ δηιθηΐβ; ἀπά νὰ ᾿ἰκονν 186 ΚΏΟΥ, δὖ ᾿ϑαϑὺ ὈΥ σθαϑοπίηρ, ὑπαὶ 
τοῦ παίαγο, ἴτοπλ {Π 6 δυγδηρθιμθηΐ ΟΥ̓ σοι ἰδ τοη ΟΥ̓ἁ 6] οπηθη8, ΤΟ] {116 ναγὶουδ 
Ομ Ρου "8 οὗὨἩἨἁ νοὶ [μ6 ΟΒδιμῖσαὶ ποιμθποϊαίαγοβ ἐγ ἶϑὰ ἃ8 ΠῚ ἃ ἰἸοησ ΘΔ ΔΙ ΟσΘ ς 
θυὶ ψῆδὶ ἀο γα Κποῦν Θομποογηΐης [6 γα παΐυγο οὐ {Π086 δ]εσμθπίβ, ΟΥΎ Θοποθγηΐϊηρ, 
{86 ῖγ δισδηροπιθηῦ ΟΥἩ ΘΟ Πα 108 ὃ ---- ΝΤοίΒίνς; αἱ 8}}.} ; 

1, ἔγοιῃ [86 ψζϑῆθγαὶ χοῦ κβ ΟἿ πδίυγθ τα ἀϑοοηά (0 {86 Θοηϑι ἀογα θη οὗ δηϊπιδίο 
οΥθαίΌγοβ, πα Ῥδγ οι τ] γ οὗὁὨἨ τηδη, τ 88}}}} πα λυ ϑίθγ 688 διῤυῤαι ΤΠ 8418. Ἧγὸ 
οδηποῦ ΘΟΣΙρΓΘ 6 ηἃ {Π6 διΓαοίαγο οὗ 8 ΤΟΥ, ΟΥ̓ οὗ ἃ 881} οἵ ΟΌΓ βοϑβ, ΠΟΥ σδῃ ὙὙ6 

Δα ΒΟΥ οὗ [86 δογίρίυγαβ, γον κ8 [ἢδὲ ἸΠ6Υ̓ ““πᾶνθ Ὀ6ΘῊ Ἰοπρ' δίηο6 δηβινοσοὰ, Βυΐ ἢ6 
ἦθ ποῖ ᾿νἱτπουῦ ργθοθᾶάθπς ἰῃ {18 ροϊπί. ΗΖ τεροι ἰοη οὗ δἰγεδάυ σγοίϊθα ἀρ ι ΘΠ8 ΒΘΟΙῺΒ 
ἴο ὃ6 ἃ ἀεἰδεῖοαὶ ῥγίνι σα, ἔγοπι ΒΊΟΝ ἕδνν οὗἉ τΒ6ιὴ 8.6 ἴγθο. Ευθῃ ϑοδοϑδ οἵ θοοοβ δσὰ ἴο 
Ὅο [οὐυὐπὰ ἀπιοης (6πὶ, ψ ̓ ΐοἢ ον! θη δῆονγβ [δὲ (ΠΟΥ ττὶζα ποῖ ἴ0 ἀἰβοουθῦ ἔσο ὄμέ ὦ 
Φργεαΐ ἱηεοίίοκ; ψΒϊοῖ οἱ ροΐβοῃ σϑ- ϑατηϊηἰδιαγοὰ νυ} ἀο 88 νν6}} δ ποῦν, ἀπά ἴὲ ν ἢ} Ὀ6 
βίγιιοἰς ἀθοροῦ ἰπῖο ἴΠ6 σοῃδιϊίυϊοη ὈΥ γοροδίηρ τπ6 8810 ἄοβθ. Βοδιθβ, ἢν ὙΓΙΓΟΓΒ 
ὙΠ αν ΠΘῪ Γοδάθβ. Τῃ6 ὈΟΟΚ ΠΙΔΥ͂ 181} ἰητο πδηὰβ υπίδἰηϊοα Ὀδέοτα, οὐ 106 δἰγοιὰ 
Ἰηοοῖθα ΤΠΔΥ Βύν Δ] ]ονν 1ΐ ΤΊΟΤΟ στοθα ἐγ 'π ἃ Ποτν γυθἢ]ς]6, ΟΥ ΓΠΘΥ [μδὺ ψοΓῸ αἰδραιδιοα νυν] 
᾿ ἴῃ οηθ γϑιἶοῖθ ΤΠΔΥ͂ το 8} ἰδ ἴῃ δηοίμον." (Ὑουπρ ΒΒ Οδηΐδυν ποῖ (Δ Ὀα]ουθ. [,ϑιζοσ οα 
ὨΠ4611:γ.} 

᾿ τε ἢ υἰαβἐδμὰ δα! ἴοπ8] ἰηβίδποοβ οὗ συ βίορί 8 ἴῃ [Π|ὸ πδίασαὶ πουϊὰ ἴῃ 18ὸ ἔσο Δ ἢ 
δηὰ τὨἰγίθοηι ῥᾶγίβ οὔ Μ. Βοηποῖβ Ῥαϊηχέπόδίο ῬΒ]οδορμίᾳθπο (Ορδιντοβ, ἴοπι, ΥἹΙ, 
ΡΡ. 3239 ---870. 410. οἀϊ.)};} Δ! ΟἹ πὸ δι )θοῖ ΟΥ̓ πὴ ΥΒύοτΊῈ8. ἴῃ τοὶ ρίοη, ἰῇ ρόπογαὶ, [Ππ6 
ΤΟΔΟΘΥ νν}}} δηᾶ 4 νδυδθ]α αἰββοσίδιίου οἱ ΒΡ. Νενιοπ᾿β, ἴῃ {᾿Ἰ6 ἰὍυΓΙΒ νο]ιπιὸ οἵ ἢ 18 
Ὕγοῦκ8. 2) 185. 85. ὑρ. 2320---2383, 
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πη Δοτβέδηα ὑδ6 σοτηἰπαίίοη οὗἁἨ ᾿πϑίξποῦ τῖοἢ Ὀτγαΐο ἔοσιβ. ἯΤ 6 οαηποὶ ἐθ}] πον ΟἹ 
Ῥο ο8 ΟΓΘ ἔΟΥπιθα, ΟΥ ἰῃ τ δῦ ΤΩΔΏΠΟΥ (ΒΟΥ ἀγα πουγίδῃοά, Ὑ72ἢ0 οδὴ (6}} νγ {86 
οΠβρεῖϊηρ, ΤΟΒΟΙΩ]6 (Βα ῖν ραγθηΐβ; ΟΥ ΜΕΥ Ῥατῦ Τ βου Ὁ]Ϊ6 Οη6, δπὰ ρατγὶ {86 οἴου ἢ 
Οὗ σγ, 85 οἴθῃι Βδρρθηβ, γεβθηι Ὁ Δ Ώ068 8 ΓΘ ὑγϑηβηλ ἐὑθὰ ἔροτῃ (μ6 ἢγδι ὑο 186 ἰμἰτὰ 

δγδίίοη, ὙἘ116 [86 Τα οστηθαῖθ ργθβθηΐδ πὸ ὕγδοαβ οὗ ὁ ἢ ΗΟ ἸΏΔῊΥ ῬἈΙἸΟΒΟΡΒΟΥΒ 
ἔινς (Ποογβοὰ 'π ναΐῃ ἢ {86 τηοάδ ἴῃ ἩΒΙοΝ [Π6 ἱπιργθββίοῃβ ΟἱΓ; {Π:6 Β6 568 8.6 60ῃ- 
γογοὰ ἴο 186 δοηϑουΐαπι, δηὰ ὁπ [6 ΨΑΥ ἴῃ ὙΒ1ΟΒ ΠΟΥ Ῥγοάμοο ἐβουρμῖς δηα ρ68- 
βίοῃβ ', Ὑδὲ [Π6 ΤΠΔΠΠΘΥ ἴῃ τ Β]Οἢ [86 ὈΓΘΙΠ Ορογδαῦθβ ἴῃ ἔ8686 ᾿ῃβίδῃοοϑ 5 ἃ8 0 ἢ 8 
ΤΑΥΒΘΥΥ ΠΟῪ 88 1ῦ Ὑγ65 ἴῃ [86 ἀδγ8 οὗ Ρ]αίο δηὰ Ατίβιοιθβ. ΨΥ οαπηοῦ Ὄχρὶδίπ {110 
πίαγα οὗ {86 Βυπιλῃ βου], ΠΟΥ 'ἴπ ὙΠΑῚ ἸΔΆΠΠΟΣ 1Γ 18. ηϊ ρα ὑο {π6 ὈΟΑΥ ; δηὰ γοὶ, 
παῖ δυο 86 υπΐοῃ ἀο658 δχὶβϑί, νγὰ ΔΓΘ σοῃηνϊῃοθα ὈΥ Δ} Θχρουίθηοθ ὙΏΘΓΘ ἰ5 
ΒΟΙΠηρ οὗ τ βῖο γ͵θ ΔΓΘ ΤΟΣ ἱπύϊπιδίθ Υ οοηβοίουβ ΠπΠ8ὴ Βυπιδη ᾿ΙΡΟΤῚΥ πὰ ἔγοϑ 
ΔΡΘΠΟΥ, ΟΥ ὙΔΙΟΔ ἰ8 οὗ ρτϑαίθν ἱτηρογίδποθ [0 {Π6 ΤΟυ Δ. ΙΒ οὗὨ ρονοσηπιθηῖ δὰ 
ΤΩΟΤΆΙΥ ; δηα γοῖ, 1 τὸ σοι ον 1ὐ πρκε ψρβὴ ἐμ μι ΠΟ Β0])6οῦ ι8 δἰϊθπαθὰ ψ 1} 
τοδίον αἰ Βλου 168, 88 (86 Δ0 680 το δρΒγβιοιδῃ8Β δηὰ ΡΒ] ΟΒΟΡΏΘΙΒ ἴῃ 8}1 ἄσοθ Βδυθ 
δοκηονϊοάσοα. ὙΒογοίοσο, τηὉ}} τὸ δῇ δοιμιργομβθηὰ Οὐγβοῖνϑα, ἰὺ ἰθ δοϑυγὰ ἴο 
ΟὨ θεῖ ἴο δα ϑϑρυα ἴῃ [8066 {πΐηρβ νιοὶ γοϊδθ ἴο [86 6] -οχ βίη, Εἴοσπαὶ, δηὰ 
Ιηδηϊ8 ᾿ 

Ἐυγίδον, 1’ ἤοπι [86 οοποϊἀογαίζοη οὐ Οὐγβαῖνθθ 6 δϑοθηὰ ἰὸ (80 δίἰρθον ἀδθρατὺ- 
τοθηΐδ οὗ βοϊθῃοθ, ουύϑῇ ἴἰο 186 βοΐθῃςα οὗ ἀδπχοπδίγαιίοη 1086} --ς [86 τηδιΒοιηδίϊοϑ ---- 
Ὑ6 8}|4}} πὰ ἰμαὺ πιγβίοσίθβ Ἵχὶδὺ {Π 6 γ6, δπα {παὖ {ΒΘΓΘ ΔΓΘ ἸΏΘΗΥ ῥυϊποΐρ]οα οὐ ἴδοῖϑ 
ἦπ ἐδ βοΐθῃσθ, 88 ὙΠ] 88 ἴῃ ἴ86 ὑγοσΐκα οὗ παίυγα, ὙΠΟ ἀγα αῦονα ΟἿΓ σϑᾶβοῃ, Ὀας 
ὙΓΒἰΟ ΠΟ ῬΘΓΒΟῚ ἴῃ δ15 βθῆηβ68 που] δνϑὺ γθηΐιγο ἴο ἀϊδραῖθ. Εον ἰπβίδποο, ἱβουρῃ 
6 δοαυΐγα ἴΠ6 Ηγβὲ ῥυΐποῖρ 68 ΟΥ̓ τηϑὶ Βθιμαίῖοθ, Ἀμα Ἰοασῃ (0 ἀΐσοιῦ (μ6 ἰάθα οἵ 8 
Ῥοϊηΐ πιδδουΐ ρϑγίβ, οὗ 8 11η6 πιπουὶ Ὀγοδαίῃ, δπὰ ἃ βυγίβοο ψὶτδουὺ ἐἸιῖ Κηοββ, γοὺ 
ἯΘ 58|8}} ἤπα Οὐ γβοῖνοθ δ ἃ [058 [0 Θοργοϊιθπα (86 ρεγροίυδὶ ἀρρτγοχἰπιδίϊοῃ οὗ ̓ ΐμ68 
ἩΞΙΘΝ σ8Π ΠΟΡΟΥΣ τηροῦ ; (86 ἀοςίτῖηα οὗ ᾿ἸῃΠΟΟΠΙΣΩΘΠΒΌΓΔΌΪΟΒ, δηι οὗ δὴ ἱπδηϊν οὗ ἰπ- 
βη 69 Θδοῖ ἸΏΒ ΠΙΕΘΙΥ 1688, ποῖ ΟΠΪΥ ἴῃ ΒΗΥ͂ Ἰῃβη 6 αυδηιῦγ, Ὀὰϊ 1Π8η ἐδοῖ οἰδβον. 
Ὑοἱ, 411 8686 δγὸ πιαΐξέεγ 07 7αοί; τοῦ τ πο ΘΟ ἀογδίου 16 ἃγα θα ἴο Ἰηΐον, ἐμδὲ 
ἴῦ 16. ποῖ οοπβίϑίβηὐ τὶ (σὰ ΡΒΠΟΒΟΡΆΥ ὑο ἄθηγ {Π6 ΤΘΔΠ ΠΥ ΟΥ̓ Δ ἐδὶηρ᾽ πιΘΓΟΪ Ὀ6- 
6886 ἰΐ ἰς τηγβίογίοιιδ. Ηδποθ, ὈΘΙΌΓΘ γ͵ὸΟΔ Ο8 ἢ ΟΟΠΒΙΒΌΘΠΟΥ δοῖ {π6 βοδροϊο ΘΟΠΟΘΓΠ- 
ἱηρ (86 ἱποοτηρτοβθηθ:} 6 ἀοοίτ 68 οοηὐἰδίποα ἴῃ 186 βοῦοπια οὗ ΟἿ βι Δ γ,) τὸ τπιδὲ 
ΤΟΠΟΌΙΟΘ {86 Πδηη6 Οὗ ΡΒΠΟΒΟΡΈΘΓΒ, δηὰ Ἀν νὰν (86 βγβίθηι οὗ παΐυγα ; 0. (88 Ὀοοΐὶς 
ΟΥ̓ παίογο [88 118 ἸποοΙ ΓΘ ΘΠ 51 0168, 88 νγ6}} 88. (ἢ 6 Ὀοοὶς οἵ τονοϊδίΐοη. ΤῊ (ὈΓΠΊῈσ, 
ποῖ οὐϑη (86 ροηΐυβ οὗ Δ Νοπίοη οουἹὰ Ἔχρίογε: [86 Ἰδίψεσ, ποὺ δυθὴ δὴ δῃηρβὶ 'β. 
Βοίδ, χὰ Ἰηΐθηβα ἀθβῖγ, ἀθαῖτο ἴὸ ἰοοῖς 1πΐο ὑἰθπὶ : ὈΟΪΒ ἃγα ἰοβὲ ἰῃ ἀθρίῃβ ὑἢ- 
Γι Βοσαδῦϊο : Ὀοΐ ἀσεὶβί, Ὀ6] αν, ἰονο, γοπᾶάθγ, δηιὶ δάοτχγα 

Τηάοοά, “16 186 δι ]θοὺ Ὀ6 ἀυΐν οοπδίἀεγοα, δὸ (ὯΓ ἔσομη 1ΐβ8 Δρρθασίπρ δυϑρίεἰουα 
ἐπαὶ (οτο δου ἃ Ὀ6. τηγβίθυθβ ἰπ ὑ86 ΟἸγἰ βιΐδῃ σοὶ σίοι, ᾿ξ τ }} σαι μον Ὀ6 ἘΕΒΆΣΟΟΙ 
83 ἃ Ῥτγοοῦ οὗὨ ᾿8 ἀἰνῖπο οσγιχίηῆ. [{ ποι ηρ' ΠΟΥ τγᾶ8 οοηίαϊποα ἴῃ (86 Νοὁ  Γοβία- 
τηϑηῦ ἔῃ γγχ ΚΗΘ Ὀθίοτο, ΟΥ ποίησ τηοτο ἰπδῃ τὴ σου]ὰ ΘΑ, ΠΟΙ ργ θη, 1 
ταῖρῃί ᾿π50}γ ἀουθδὲ ἰἴ [0 σδπια ἔτομι (ἀοὰ, πὰ τ ποῖον 1Ὁ νγὰβ ποῦ σῦν δ νουῖς οὗ 
ἸΩΔΠ 8 ἀονίοο, Ὑοσο (ΒΟΥ τγβίθγίθϑ ἴῃ (86 ἀμέέδα οἵἨ ΟὨΥἰ δια γ, ἀπ οὈ)θοίίοη 
τισὶ Ὀ6 7.Β}}γ ταἰβο, θὰ ποῦ 80 τι τοδρθοῖ ἴο 186 ἀοοίγίποα. ΤΒδὶ μα γο γὰ}}} Ὀ6 
ΒΌΙΩΘ ἰδίησδ Τοβρθοίϊησ {86 παίυγο δηὰ ρονοσπιηθηῦ οὗ ἀοά, ἩΒὶοῖ ἃτὸ ποὺ [Ὁ] 
γον Ια ; ϑοπλα ἰδίηρσβ, τὶ ἢ ΓΘ ΠΔΘΓΕΙΥ πιο δα, οἢ δοοουηῦ οὗἁ {πον σομῃοοίίο ἢ 
ὙΠ οἴδονῦ Ῥησίβ οὗ αἰνίηθ ὑγας ; δπα βοπὴθ (μλπρθ, νι ἰοἢ ΤῸ 7188 τηοπεϊοποά δὺς 
ποὺ οχρίδίπθα, Ὀδοδαβα ἱἰμ6Ὺ Ἔχοθθὰ [886 ὑταὰβρ οὐ (μ6 Ἰιυπιαι υπάογβίαπαϊηρσ, 11 18 
ΠΑΌΓΑΙ [ὉΓ 18 (0 ὀχροοῦ: δῃὰ πδαΐ 7υδὺ σγοιπα ἰ8 ἴ[Β6τὰ οὗ ςοτηρ  αἰπὸ [ἢ ἃ ποσὰ, 
1, ἴὰ 1Ἀπ6 ῬΒεποπιθηὰ οὗ παίαγο, δπὰ ἰπ {Ππ|| τπογὰὶ σογογηιηθιῦ οὗὨ ἔα Ποἰγ, ἐμ 6 γΘ 
ὉΤῈ ΤΩΔΗΥ͂ {Π] 98 ΟΟΠ (ΕΒ Ϊγ πιγ βίο ἸΟ 8, ἰ8 1ἢ ποῦ τηογα {Π|8ῃ ῬΤΟΌΜΡ]6 παῖ 1818 ν|}}} 
6 1π6 ο888 ἴῃ 8 τανοϊαχιίοι οὗ Ὁ18 ψ||}}, τ ΒΟΤΘ {Π6 80] 6 οἱ 18 4} 8}}}7 νϑβδὶ δηὰ ἌΓ ἸΏΟΤΘ 
ἘΠΕ ΕΡΗΒΒΝΙΥΕ Ῥ Ῥηλοιιξ πινδίογίθ8, 186 (ἀοβροὶ σουἹὰ ποὺ Ὀ6 [ἰκ6 [886 τοῦθ οὗ 
χοᾶ." 

Ευγίβον, {π6 ταγϑέογϊεβ, τυ ΙΟ ΔΡΡΘΩΓ πιοϑὺ ΘΟΠΤΔΓΥ ἴο ΓΘΆΒΟΙ, ἅΓΘ ΟἸΟΒΘΙΥ 601" 
ποοίρα νὴ [86 {Γυ}}8 δπα [Δεῖ οὐἱἠ τ ΒΟ ΓΟΘΒΟῚ 8 οοηνίηοοα, ἘΕἿΌὉΓ ἰηβίβποο, {16 
τηγϑίονίουβ ἀοοίτπα οὗὨ [η6 7 γίπέΐψ, τ ὨΪΟΝ 18 80 ἱποοποθῖν Ὁ ἴο ΓΘΆ9ΟΠ, 18 ΠΘΟΘΒΞΔΥΪΥ 
οοπποοίοα πὶ 186 ψοτγκ οὐ οὐγ τοαθιηρίίοη, νυ μον σου] ΟἾΪΥ πᾶν Ὀθθη δοσοτη- 
Ῥ ἰϑμοα ὈΥ {88 ἱπολγπδίίοη οὗ δὴ ἰηθηϊ ρούδοη. ΤὍΤὨθ ΠιγβίογΥ οἵ οὔὖῦ γραρηιρέοη ἰ8 
ἀυρολα οοηπροῖθη ψη ἢ [Π6 ὨΘορβδίιυ οὐἉ βϑιϊβίγιησ ἀϊνίπο )υβιῖςα. ὙΠ ἀοοίσϊπθ 
οὗὨ {86 πϑοεεεὶίῳ 90 δαῤὶε  ασέϊ ΟΉ. 18. ἸΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ σοηποοίθα τὶ (ἢ {16 ἀοοίτπα οὗὨ {16 πηΐ- 
ΨΟΥΒΑ] οογγαιρίίοη οὗὨ ταθη, γὙ80 δδὰ ῥγονοϊκοα αἰνὶπο ᾿πδίϊο ; δηὰ {μδὲ οογγερίίοη ἴδ ἃ 

ἱ Βορτιθ᾽8 Ἐπ 5ΔΥ οἡ ἰἢς Τ)ῖτ πα ΔΙ ΠΟΓΠΥ οὗ 6 Νονν Τοδίατηοηΐ, Ρ. 3.49 



᾿ 

384 Μεβείαϊίοη Γ᾽ Οὐ)οοξίοπϑβ ἐο ἐδι6 7)οοίτῖπο8 

ζχοὶ ΛΠ τοοοση θθα ὈΥ τϑάϑοη, 8π4 σοῃβγμποα ὮΓ σχρογίθποθ, 88 νγ6}} 88 ὈὉῪ {μ6 ὁπ - 
[δβϑίου οὐ τηϑη ἰπ 41} ὥθβ. 

“ 7]16ὲ πιγϑίου 68 οὗ δογίρίαγθ ΔΓῸ Β0Ὀ] τη6, ἱπίογαϑίίησ, 8πὰ υδϑοέα] : ΓΠΘΥ αἰ ΒΡ ΑΥ 
186 αἀἰνίηο ροτιίδοιτοηβ, ἰΔΥ ἃ Ἰουπάδίοι ὉΓ ΟἿ ΒΟρΘ6, δῃὰ ἱπουϊοδία Βα Υ, Γανο τ. 
666, ἰονβ, δηᾶ ρτδιίτὰ6. Ὑ δῦ 18 ᾿πΠΟΟΙ ΓΘ ΘΏ51016 πηϑὺ Ὀ6 τηγβίογίουδ, θυΐ ἰδ ᾿ 
ΣΩΔΥ͂ δα ᾿πι6 1 Πρ} 016 48 ΓᾺΡ 88 τονβαὶ θᾶ ; δηὰ ᾿δβουρὰ ἰδ οοπηθοὺ τὶ ἐπ ρΒ ΔΌοΥα ΟαΥ 
ΤΘΆΒΟΙ), ἰδ ΤΊΔῪ ἰΏὨΡΙΥ ποι ηρ' ΘΟΠΊΓΑΓΥ ἴ0 '(. ὅδὅο {πδΐ, ἴῃ 41} τοβρθοίβ, [μὲ οοπίθηϊβ 
οΥ̓́ΊΠ6 ΒΙΌ]6 σὰ βυϊοὰ ἰο σον ίῃοθ ἴΠ6 δουϊουβ ἱπαυΐϊγοῦ ὑπ0 10 16 116 πογὰ οὗἩ ἀοᾶ."Σ 
ἼΠ6 τονογβα ΟΥ̓ 4} (ΐβ 18 ἴο Ὀ6 ἰουπα ἴῃ ὑμ6 Ῥτὶποΐρ]οβ οὗ ᾿Ἰηδά 6} }γ, ψ ἢ δρουπά 
τῖσαι οοη γϑα!οίίοπδ {86 πηοϑὺ βοβυγὰ δηὰ ἱποοπιργθιθηβὶ}]6.2 Βα ἐμουρῇ βοπια οὗ 
{6 ὑγα 8 γανυθαὶθὰ τὴ (ἢ 6 δου ρίυγοβ ΓΘ πιγδίοτιουβ, γοῦ ἴπ6 ἐθηάθπου οὗ ἐδ πηοβὲ 
δα] θὰ οΥ̓ [8 πιγβίθσιθϑ 18 Ὁγαοέϊοαί. 1, ἴῸΓ δ χδιαρὶθ, γ σδπηοῦ οχρίδιη [86 ᾿πῆυ- 
6ῃο68 οὗἩἨ [μ6 ϑριγὶῦ, ΒΒΡΡΥ 1} 10 Ὀ6 ἕογ “ϑ, ὨΘνογΌΒ6 1688, "Ε νγο θτρογίοποα ἰἢαὶ 186 
7 οὔ ίλο ϑριγὶξ αγὸ ἰοῦ, 7ον, ῥέαοο, ἀξ δς ἐήκῃ τ βεπίζοπδεοδ, φοοάπνδ84, ζαϊίλ, πιδελ- 
τιθ18, (ΕΠ ΡΟΥαποθ. 1 “6 σβπποὺῦ ΘΟΙὨργο θη 4}} ὑπᾶῦ Μ͵ὸ γϑδὰ ἴῃ [ἢ ββογϑὰ τ 
Ια τα, ποὰν ἢ Πεϊδηάϊηςσ, βαδιιΐι, δάογα, δὰ Ρτοῆι Ὀγ ἴθι ; τϑοο ]θοῦπο (δαὶ {1 
8 Ὁ ̓Ππιθϑῦ {σῖι 8, δηα {86 ργοξουπάοϑί τηγβίθσ!θβ οὗ σοϊρίομ, ἃγΘ 85 ἰδνϑὶ, ρούβαρβ, ἴο 
{Ππ| σαρδοὶί οὐ (88 πιθδποβὶ 88 οὗ 116 δίμῃθβὲ πυμδη ἰπίθ ]θοῖ. ΒΒ. ποῖ μο ν δῦ ΤΠ6Ὺ 
ἴο Ὀ6 }}γ ιβομιοα. Ἔν δοίλ ἐλθὸν πιαν ὃ6 θαεῖϊῳ ΒΕΙΛΈΥΕΡ, 05 Ὺλδ διιγὸ ἰεδίϊπιοπν Οὗ 
εἰϊσὶπο γουοίαἰίοπ. ΑΔΒ βίτωρ!6 δπὰ ἱπιρογίδης ἔδοίβ, τ ΒΊΟἢ σομποοῦ ἰπη6 ἢ} οἰδγη Υ, 
δηὰ ποάνϑη ψῖ τ οαΥγί, (Β6 γ Ὀοϊοηρ Θαυδ!} }Υ ἴο θη οὗὨ ἜΥΘΓῪ ΟΓΟΣ, δηὰ δτὸ ἀΐγϑοιὶγ 
οαδἰου]αϊοά το ρεοάμσα ἴμο86 βπιοι!οη8 οὗ αὐγ 8πα γϑνϑγθῃοα, οὐ ζδ1}1 δὰ Βορϑ, δὰ 
γο διοα οὐ {}6 ἀϊνίηθ ργοϑθηοθ, ργονίάθηςθ, ᾿υδέδοθ, δηὰ Ὀδπονοΐθηςσ, οὗ νοὶ τδ6 
ΘΟ Βοαυθποθ τ δὺ Ὀ6 ἴῃ 186 δἰριθοδὶ ἀθῦτθα ΜΟΒΑῚ,. 

11. ΟΒΈΟΤΙΟΝ 2. --- ΤΊ 6 ϑρογίρέιγο ἀοοίγίηθ 907 τεαεπιρέϊοῃ ἐξ ἱποοπ- 
δἰδίεπέ υοὐδῇ ἐδ ἑάδαϑ ιολιἑοΐ, ατὸ ποιῦ φεπεγαίψ γϑοεΐυοα σοποογπϊης ἐΐέ πιαφ- 
πιίίμαο 07 ογθαξϊοΉ. 
ΑΝΒΎΕΕ. --- Εγο ἡ μδὺ 18 ΚΠΟΎΤΩ ὈΥ Β6 8016 οχρογϊπχθηΐ οὗ {π6 που] ὰ ἢ νοὶ 

Ὑ6 ἵνα, [δ 'β ποῖ ὩΠΓΘΑΒΟΏΔὮΏΪΘ [0 ἰηξοσ, (πᾶὺ ἰη ϑρδοθ {Π6Γ6 τη υϑὺ Ὀ6 οοηίαἰ θα ἃ ταυ]- 
(ας οὗὨ δ ]ὰν γογ] 8, 80 χτϑαῦ (Πα, ψν 10} ταθρθοῖ ἰο ον 1ἰπιδὰ ἐκοι ἶ68, ἐδ τπΔΥ 
Ὅδ ἰογιηοὰ ἱπβηϊία.5 ὙΥ 6 τῇδυ δοποϊαάθ, ἀροη διταὶϊαῦ στουπά8, ἐπαΐ, πῃ 6δο οὗ 689 

᾿ δ ΟΟΙ 8 ΟΟΤΩΓΩΘΠΙΑΓΣΥ οἡ (Π6 ΒΙΌ]ς, νο!. ἱ, ῥγοί. Ρ. χίν. 
2 8366 ΡΡ. 31-:Σδ. δωυργὰ, ἴῸΓ 8. ΒΠΙΓΊΔΥΥ Οὗ [Π6 σΟΠΙΓ ἀΙΟΙΟΤΥ ἀοοίσίπο68 ργοροβοὰ ὉΥ (ἢ 6 

Τιοδὴ δι ηῦ ΟΡΡΟΒΟΓΒ οὗ τγανοϊδιίοη, ἰπ ὁγάοσγ ἴο ἐνδάο ΕΠ16 τθοθριίοῃ οὗἉ [86 ϑδοεγρίογοβ 88 
ἃ διδπάδγὰ οἵ γοϊμίουβ θο] 16, ΤΠΘ Δυβυγα ν οὐ τη οἷγ ποιίοηβ ἰ8 νγ6}} ὀχροβαὰ ἴπ ἴδ ἔο]- 
ἰονίης οοτηροηάϊιτ, Θχθουϊ δα ὮΥ {πὸ δυῖῃοῦ οὗ [Π6 “ ΟΟΠΠΟἰβδουΣ "ἢ (0π6 οἵ [8066 ΠΌΤΆΘΓΟΙΒ 
οΟἸ]θοιϊίοη οἵ ροσϊοάϊοδὶ θββδυ8, ἡ δῖ. χοβθοῦ 80 τυ οἢ ΒΟΠΟῸΓ οὐ ΒΥ ἰβἢ ᾿ἐογαῖαγθ)ς τῇ ο 
88 ᾿γονση ἐμ έΠοΓ ἃ ἔοι οὗὨ [16 ρῥγίῃοῖραὶ ὑθιοῖβ 6] ἃ ὈΥ ἔγθο- ἘΠ, κοσβ, πη ον [86 Ε0|6 οὗ 

“Φ ΤῊΒ ὉνΝΒΕΙΙΕΥΕΒ᾽Β ΟΒΕΕΡ, 

41 Ῥο]ΐονο ἴδδὶ [ΠΟΓ6 5 πὸ αοά, Ὀαὶ (Πδὲ τηδίίοῦ ἰ8 αΟοά, δηἃ Οοἂ ͵ἰ8 τηδζίοσ; δηὰ ἰπδὲ ᾿ξ 
ἦβδ ἼῸ ἸΠΑΙΟΣΥ ἩΒΘΙΠΟΓ [ΠΟΤᾺ 8 ΔΗ αΟα ΟΓΥ ΠΟ. 

41 θο]οενο (δὲ τὴο του! ὰ ψγὰ8 ποὺ τηδάο; (δαὶ ἴῃ6 ὙοΥὰ τηϑάθ ἱιβοῖ; δηὰ ἐδδὲ ἐξ δὰ 
ΒΟ δοχίπηΐϊηρ ; ἔπαῦ 10 νἡ0}}} Ἰδὲ ΤῸΓ ουθσ, νου] ὰ ψβοῦΐ θηά. 

“1 Ὀο]ονο [πδὲ πιδὴ ἰβ ἃ Ὀ6Αδ᾽; [Πδὺ [10 8080] 8 ἴπ6 Ὀοάγ, δηὰ [Π6 ὈΟὰΥ [Π6 δου]; δηὰᾶ 
τὶ δῇοσ ἀθδι ἢ {πεγὸ 18 πο ἤΟΓ ὈΟΔΥῪ ΠΟΙ δου]. . 

“41 Ὀο]ΐονο τὲ τπ6γὸ 18 πΠῸ τοὶ χίοη; ἴπδὲ δίιγαὶ γο] χίοη 18 (6 ΟὨ]Υ τοὶ σίοη, δηά ἐπδὲ 
4}1 το! χίο 18 ππηδῖογαὶ. 

41 Ὀοϊίονα ποῦ ἰῃ Μοβοδ; 1 Ῥεϊΐενο ἴῃ {πὸ ΕἸτδί ῬΕΙΟΒΟΡΏΥ; 1 Ὀσ]ΐονα ποῖ ἴπ6 Ενδησο- 
Ἰδί8; 1 6] θυ 'ῃ Ομ, (οἸ] 8, Τοϊδηὰ, Τίηά δ), Μογρβδη, ἐ αράενίιο. Ἠοῦθοα, Β᾽ιδἴϊεβ- 
ὈΌΓΥ; 1 ὈΘΠανο ἴῃ Ἰωογτὰ Βο] ρΌτοϊτα," {Ἐμπε, ψοϊιαίγο, Ὀιάογος, Βουϊδηροῦ, Υ ΟΙΠΟΥ, δηὰ 
ΤὨοπμδ8 Ῥαΐπο;] “1 Ὀεϊίονα μοὶ 8ι. Ραιυ. 

41 Ὀεϊΐονα ποῖ Ἰονοϊδιίοη;  Ῥεϊίονο ἰὼ δά ίοι; 1 δα] αν ἴῃ [πΠ6 Ταϊπιυᾶ; 1 Ὀοϊανα ἴῃ 
[16 Κογδῃ; 1 Ὀοϊΐονα τοὶ {π6 ΒΙΌ]6; 1 ὈοΙονο ἰῃ βϑοοζαῖοβ; 1 Ὀο]ΐονο ἴῃ Οοηϊιοίαδ; 1 Ὀ6Ι ον 
ἴῃ δαῃοϊμοηϊδίμοῃ; [ θοϊΐενο ἰη Μαδποιμοῖ; 1 Ὀοϊΐονο ποῖ ἰῃ Ομ γίβῖ. 

“4 1ΑΒΌΥ,  υδ] αν ἴῃ 41} ὑπο] οἴ," 
Οοννοιδβεῦξ, Νο. 9. (ΟΠ δἰ πηογβ δἀϊίίοη οὗ (6 Β γι εἰ5 ἢ Ἐδβαυ βίβ, νοὶ]. χχχ. ἢ. 48.) 

8. « }) βοουθσίοδ ἰη [86 τϑιηοῖθ γε! ἢ οὗ δρδοθ, ογῸ ΠΟΥ δ ἱμπουδϑηὰ {{π|68 ΤηΟτα ἢπ- 
τηογοῦδ, ψουϊὰ ποῖ ἰῃ {0 Ἰοβδὶ ἀθστοῦ αἴοοϊ [Π6 σψοῦκ οὗ γϑἀθιρίίοη 88 δρρ θὰ ἴο τηδῃ- , 
κίμᾶ ἰη οὖν που]ᾶ, ΟἸσίβι ἀϊδα ἴο βᾶνο δίῃῃθγβ ἤθγθ: (ῃδὲ ἰβ οὐγίαίη. Απὰ ἱ ἴῃ οἴμοσ σου δ 
ὝΠΟΓΟ ἃτὸ αἰπὺ οἶΔ8868 οἵ Ὀθοίηρδ,---ΟΥἹἩ οΟὐἨ Ὀεΐῃρβ Γοβροπδῖῦϊα, δηὰ οὗ ναγίουβ σγδαδιίοηδ οἵ 
ἀῃ16]]οςῖ, τ ἢὸ δάνο ἔδ] ]6η ἤοση ἀπ} ἀπά ἴσου αοά, ---- ἰδ [ΠΟΤῈ ΔΏΥ ἱποοη δἰ ΒΘ ΠΟΥ͂ ἴῃ 50" 
Ῥοδβίηςς {πὶ [6 ΒΆΤΩ26 ΙΩΘΓΟΥ͂ δηἀ ὑὈΘΠΟνΟΪΘ 66 ΙΏΔΥ 6 Θχιθηάεά ἰοὸ ἐπὺπὰ ὈΥ͂ ([ΠἸὸ βαιηδ 111" 
δαυΐίο Βοίος, ἴο βᾶγο ἴθ οπη ἤζοτι τηογὶ [θα οοῃἀθτηηδίίοη Οἵ οΟἴμοΣ ᾿ Υ}.15 νὰ Κῆονν ποιπίησ. 



“μα ΔΜοναὶ ΤΣ οσορές Οὗ ἐδὸ Ζίἰδῖρ, 4388 

σοῦ κα, (ΠΟΥ οχἑϑὶβ ἃ σᾶσ6 ΟΥ̓ ἱπ| οΠΠσοηῦ θαΐηρθ, ΒΒ, “ αὐ ὁγοδί ον "6 38 οχἐθηβῖνο 
8 ἰῦ πιεγ,) Ἀπα {86 παι. Ὁ ΟΥ̓́ΤΟΙ 8. 06 ταν] ρ]16ἀ τἢ0 {Π| αὐὐμοσῦ Ὀο ΔΎ ἴο ὙΠ οι 
παρ οη οδι τοδοὶι, {μ6γ6 ἰδ ἢ ῥγοοῦ (Π8ὺ ΔΠΥ ΟΥ̓ (πῃ), Θχοδθρῦ πιθιὶ δπὰ δηρείε, 
ἰιᾶν δροβίδ ιβοὰ ἔσοπι ἀοα. [1 ΟΌΣ νον] Ὀ6 ΟὨΪΥ 8 5128}} ργονησθ, 80 ἰ0 βρθαΐ,, οὗ 
οὐ᾽β ναβ οπιρίγο, {Π6γ6 ἴθ Τθϑβοὴ ἴ0 ΒορῈ {μ8ὺ 15 18. {Π6 ΟΠΪῪ ρατῦ οΥ̓́ ἐὺ το γα δὶ ἢ 
ἢ 88 οηἰοτγοὶ, ἐχοθρὶ διῃοηρ ἴ86 ξΆ]]|Θὴ δηρεὶβ; δηὰὶ (μδῇ {6 6η6}685 τιυτ δ 8 οὐ 1η16]- 
Ἰϊσοηῦ Βεϊπρβ ἴῃ οὔθ ὑνοΥ 48 ἃΓῸ 4}} τΠ6 ὨΘΑΓΟΥ ἔτι η 8 οὗἁ νἱτίαο, οὗ το χίοη, διὰ οἵ 
αυᾶά. ὙΤῆιογα 8 ποι ιπρ' ἱποοπϑβίϑίθης τ 18 σθάβοη ἰπ βυρροβίηρ ὑΠαῦ Βομ6 ΟΠ6 ραγίϊ- 
οὐ]αν ραγῦ οὐ ἴδ δου] 6 σπόβθῃ οὐ οὗ {Π|6 τϑϑί, 88. ἃ {Ππθᾶῖγε οἡ τ οἷ {Π6 ρσγοαῦ 
Αὐΐβθον οὗ 41} {πἰπρ8 ποιὰ ρϑγίουπι ἷ8 πιοϑὺ ρ]οτίουιβ ὑγοσκβ. ΕνΟΓΥ θιπρίγα {παῦ 
888 Ὀθθη ἐουπαρα ἴπ 1118 νου] ἢ 88 Δα Βοιῃβ Οὁη6 ΒΑΓ ΪΟΌΪΆΓ δροῦ ψ ]θγο (ἢ 086 δοί[Ο18 
ΘΓ ῬΟΓΪοστηθὰ ἡ μθ ποθ 18 ΡΊΟΤΥ δ88 ἀγίδοη. ὍΤθ6 ρίουῦυ οἵ {Π6 (εθβασβ τγ88 Τοπησοᾶ 
ὁ ἴπ6 δνεπὲ οὗ 8 Ὀδ.116 ΓΟ ρ]}ῦ ΥΘΡῪ ΠΟᾺΡ ἀπ ἱπΠΘΟΠΒΙ ἀ6 4 0]6 οἰτγ ; δὰ ὮΥ ποῦ {18 
πο 7], του ρἢ 1688 {Π8Π ὁ ἐσέπὺγ -ὅνο (μουδβιηα τ1168 ἢῃ οἰγοι πογθησο,᾽ Ὀ6 σἤΟΒΘἢ 88 
1Π6 ἱποαίσγα οἡ ψ πολ αοἂ πουϊὰ Ὀεΐησ ἀρουυῦ ὄνθ 8 ταῦ βμοιϊαὰ ἅ}} 15 ν᾿ ΠΟ] 6πὶ- 
Ῥἶγα τ ΟἸΟΓΥ δηα 7. Ὁ [1 σου] Ὀ6 88 γΘΘΘΟΠΆΌ]6 (0 ρἰοδα 186 ἐπβίσηϊ ἤσαποα οὗ 
Λοὔϊμη οΥ Αρίποουγί, 848 δπ Οὔ] οιοι ἴο τ6 ΘοΟΠρούθπου οὗ {Π6 νἱοίογ!θ5. {ΠπΠ6 Γ6 ΟὉ- 
ἰαϊποά (ΌΡΟΡΙΑΡ ὙΠ 6 ἴο Βανθ Ὀθθὴ οἵ {16 8:46 οὗ τἱραύθουδβη688), ἴο 61} {Π6 σϑβρθος- 
εἶνα δι ρίγο8 οὐὗὁἩἨ Βομπιθ δπὰ Βυι βίη τ σΊΟΥΥ, 88 {μὲ οὗ ον που] ἴο 81} τ06 σοὶ 
δπιρίγα οὔ ἀοἀ νψῖιῖ πιδίίον οὗὨ 0 δπᾶ δυθυ]αβιηρ ργαῖβα. 1116 ἀγυτ]ν 5, 1116 Θοιμ- 
Ραγαΐινο ἀϊπιδηβίοη οἵ ΟΣ σου] 18 οὗὁἨ ἢο δοοουηῖ; 1 ἰὉ Ὀ6 ἰαγα δπουρὴ ἰὺν (πε δο- 
οΟΙΠΡ] ΒΒ πηθηϊ οὗ ἀνεηΐϑ Ὑ ΒΙΟΝ ΔΓ βυβηοἸθηῦ [0 ΟΟΟΌΡΥ [86 ΠΝ} 48 οὐ 41} ᾿η {6 }Πσοιιου 8, 
τῃδῇ ἰ8. 411 (Παϊ 18 τοαιίγοα. "1 Αἀπἰηρ, ἴπδη, ταῦ ὑΠ6Γ6 18. ἃ μ᾽ αγ ] ΠΥ ΟΥ̓ τον] ήα, 
{π6 πη μα απ ΟΥ̓ [π686 που] δ, 88. ᾿πι6]]Πσθῦ ἀρθηΐδ, ΓΘ Οἰ ΠΟΥ ΒΙΏΠΘΓΒ ΟἹ ποῦ 
δΙΠΠ6’8. [ΓἸΠΟΥ ἅΤ6 ποέ βίππογϑ, ΠΠ6Ὺ εἶο ποῦ πορὰ 8. ϑανίουῦ οὐ 4 Ἐδαοπιριίοη ; διε 
ἸΓΊΠΟΥ αγὸ δἰ ΠΟΓΒ, 80 οδη [6}} τ μοῖ Ππὸν (οὐ 88 Ὀδοη ρἰθαβοα ἰο γον! δ βαϊνϑιῖοιι 
ΟΥ̓ γεαθιηρίιοιι Ὁ ἕν οὗ (μοὶ ἢ ᾿Γμ6 ψν ῃο]6 οὐδάϊθηῦ γαιϊοηαὶ σγθδί θη δι Κιμρ- 
ἄοπι οὗ (οὐ ταῦ ἀογῖνα πλπιθηϑα ϑαναμίδσοα ίγοπι ταῦ νγ88 Ἔχ! δ1ο ἴῃ (818. ΟἿΥ 
ΘΟΠΙρΡΑΓΑγΟγ 1116 ρ]οῦθ ; δηὰ ἴη {μπδὺ οᾶ86 (8 γὰ ἴδνθ δἰγοδὰγ σοιμαγκοα), Ὁ ἀο65 
ποῦ 5 ση ον 818}} δα πλθδη [Π6 ϑίᾶσε. Οοὐ ἰ8 μου βοα, δηαὰ 18 βι} 0] οἰβ ΔΓ6 
Ὀοποβίθα, πἰΐβουῦ ἐμ Σ αἸΙΓΘΟΙΪΥ διατί πρ ἐμ6 τεἀομιριοη, σοποογηίηρ Μ οΝ [86 
δουρί Γο8 ρῖνα ὨῸ ἱπιπιδί]οῃ.3 

ΠΙ. ΟΡ ΨΕΟΤΙΟΝ 8.-- ΤΊ]. ἀοείτίο 97 α γμέιγο ἡιασηιεπὲ ἐβ ἐηι- 
Ῥτοδαδίο ; απὰ ἐΐδ ἐιοοζοϊά βαποίϊοπ ΟΥἹ τεισαγαάς απα Κμηδιμποηῖδ 8 ΟΥἹἨ 
μεπιαπ ἱπυθηΐζοΉ. 
ΑΙΝΒΊΕΒ. --- ΤῊ]5 ΟὈ]οοίίοη τγὰ8 ἤγβῦ τάδ ἴῃ {ΠῸ α80 σοη ΓΥ ὈΥ Μτ. ΟΟ]] 18 (ἔγοηι 

ὙΠΟ πὶ ἰδίου ἰΠΉ4}.]8 αν ςορίοα ἰἴ), γγῇο δϑβουιθα ἱπαῦ ἰΐ νγᾶβ “ ρτθιῖ]νγ πη ργο Δ Ὁ]6 
(Ἰαὺ οὐ 5δοι]ἃ ὀβρθοῖδ! ν ἱπίοσροβα ἴο δοχυδίηῦρ ὑπ6 σου] τ ἢ} τυ παὺ πιδηκιπὰ 
σ01}] 6 ἀο Δ᾽ ΓΟ ΠΟΥ ἃ 8 ΠΟ, που." ὃ 

“ Βυ Βυγοὶν {1158 Βαυτλοπβο8 τ τ ἢ [86 ἢ 016 βοῆοιηα {μα [Π6 ΒΒ116 ῬΘΓΒΟΣΝ ΟΥ̓ ὙΠ ΟΠπὶ 
(οιὶ οαττ θα οἡ ᾿ν19 σγδοίοιιϑ ἀδβίσῃ οὔ γεοονοσίπσ τηδηκίηα ἴσοι ἃ βιδίε οὗ νῖςθ, Ὑ}10 
610 οὐ ᾿πἢγΠλ}}168, δηἀ τγᾶ8 ἐοπιρίοα 88 νγὸ δγθ, βου] 6 δρροϊηΐδι! (πΠ6 ἤπαὶ ρα 
οὗ 81} τηϑη, δηὰ (ἢ6 ἀἴβρθεηβογ οὐ ἰατα γεϊσ δυο. ὋΓῊΪΒ 18 ἃ ΓΟ γα οὗὨ ἢΪ8 δι} Ὑ- 
Ἰπῦβ δῃὰ ρίοιιβ ορεάϊθπεθ. [11 πγιιβύ ᾿ἱπηρ 688 {}|6 τῦῖοκθα νὴ απο, ἰο {ἘΠ εκ {Π6Ὺ 8}}8}} 
Ὀ6 δοοοιηίβοῖα ἰοὸ εἶπ σι βοῖὰ ὑΠ6 Ὺ Πᾶνα το͵θοῖϊοα μπὰ ἠοϑρίβοα. [Ὁ πιυδβὲ δηϊπιαΐθ 
δά δηοοιγαρσα (π6 νἱγίυουβ ἴο Ἰοοῖ ἰογναγὰ ἴο 1π6 Δρρθᾶγδῃοθ οὔ Β]πὶ 88 {Π6}0 Ἰιᾶρα, 
ποτα {ΠΕΡῚ ἤανα οοηϊαπιρ!αὐθα τυ ἢ 80 πη ἢ ταύ 6, Θδίθθπι, Δα νϑΏ ΓΙΌ Ή,, 88 
ὙΠ6 1 ρα το ἱπιπηογία! εν ; πὰ 'π 086 βοῦν ιοα ΤΠ6Ὺ μᾶνα Ὀ6Θὴ ῬϑιΠ θη πα μογβα- 
νογίησ. Απά τμδῦ {ῃϊα Ὀοπονοϊθηῦ [τθηα οὗ πιδηκὶ πα βιιου ἃ Ὀ6 οταἀβιηθδὰ ἴο 4 
186 που]ὰ ἴῃ 1ῃ6 πϑπὴ6 οὔ {86 [Ππίνογεαὶ ΕἈΙ ΟΡ δον [0 4}} [Παῦ 10 18 86 ψ}}} οἵ ἀοὐ 
{πᾶὺ 186 ἀδοϊβίοἢ8 βου 6 δαυΐϊία Ὁ]6 δῃὰ τπθυο ]. 9 ΤΠιαὶ Φοθὰβ 5ῆ8}} Ὀ6 {πὸ 

ΤΠ στοδί δηὰ ρ]οτγίοιιβ νγοῦὶς οὗ τεἀθιηριΐοη 88 θη στουρην ἰῃ ΟΡ ὈΘΠΑΙἤ: ἀπά [ον τΠῸ 
᾿π8π|ϊ6 ΒΟ ΘΠ) ΤΥ αἰδοῦ ΟἿΠΟΙ Τϑοο8 οὗ Βεΐηρβ ἴῃ οΥοῦ που] 8, ἀοὰ Ὠδ8 ποῖ ᾿πογπιοὰ 08, 
δια 411] ΟἿΥ σοῃ͵δοῖαΓοΒ γοβρϑοίίηρ [Ὁ ἀγὸ ναΐη. Ἡθαϑοηΐϊης ἔΓΟΠὶ ΒΗΔΙΟΡΎ, τνθ ΠΊΔΥ ῬΓΘΒΙΙΠῚΘ 
τη (οὐ Β τηογαὶ σοτογωσηθηῦ ἴῃ ΟΙΠΕΥ ΜΟΥ ἀ8. Ἡν}}} Ὀ6 αἰδοη σι βῃθα Ὀγ 8}} ἐποδὸ αι} }π|68 
οἵ ἴγυῖῖ, οὗ )ιδεῖος, οὗὮὨἨ ΤΠΘΓΟΥ͂, δηα Ὀοπονοΐοιςο, Ῥν οἢ τηατῖς 818 ργονίἄθπος προ Θαγῇ, 
δα 5ῃϊη6 ΓΠγοῦρ ἢ ἢ18 τονοα]ο ποσὰ." Με]διγηΐο 8 ΕἼΤΟΓΒ οὗ [ηβ ἀο]γ, Ρ. 147. 

. ἘΜΠοτ 5 ἀοβροὶ [18 οὐσῃ ΥΥ 1Π688, Ὁ. 21]. Τδὸ ὙΒοΪς οὗἩ Μσ. ΕἸΠ|οΥ5 ἐπαρίογ, οπί]οἀ 
“ Ἐρ(Θπιριίοη σομβίβιθπῦ ἢ τῃ6 Μηρπίιάθ οἵ Οτοδιίοη," νν}}} δου η ΠΕ ΤΟΡΑΥ [16 
(γον Ὁ]6 οὗ Ρόσβ4)} ἴοσγ 118 ργοίοαπα, οὐ ίηδὶ, δηα δι 19 ἈΠ Ί ΤΟΥ τοίαϊαιίοη οὗὨ εἰ οδ)οο οὴ 
πον αηᾶον σοπείἀδγατῖίοῃ. 

- δοοῖιβ 0} ἴὸ Ῥαΐης β Αροὸ οἵ ἤδββοη, Ὁ. 74. 8566 αἶϑδο Βρ. Ῥογίοιικ᾽ 5  οτῖκβ, υοἱ. (11, Ρ. 70, 
5. Ἰ)εΐβπι (αἾ]Υ διαῖοά, ἢ. 32. "4 1α]ετ 5 Ὑίονν,, δὸς. γνο]. "ἰ. Ἰοῦς 2, ΡΡ. θ|, 02. 

ΥΟΙ͂,. 1. φρο 



386 Ἠοξμίαξϊοηπ Γ᾽ Οὐ)οοϊίοη5 ἐο ἐδ Ποςἐγἵμε8 

}υάρα, 8 ὁπ6 οἰγοιπιϑίαποα γοϊητῖνα ἐο {πᾶν 1Π|{8 ἀπὰ ἱπιμογίδ!γ, ἴο σἶνθ {Π6 Ἵμ]οεὲ 
Δ5ΒΌΓΣΔΩΘΘ ΟΥ̓ τ ΒΊΟΝ τγ;ἃ8 8 ὈΣΙποῖρα] οὈ]θοῦ ΟἿ Η]8 τη 88:0. 

Οοπηροίοα νὴ ἴΠ6 ἀοοίγίηθ οὗ 8 ἔμίτο )παἀσπηδηΐ ἰβ ἐμαὶ οὗ {86 ὑποίυ]α βαποίΐοη 
οὗἔἨ τουγβ δη4 ΡῈ ΠΙΒΗΤΩΘΗ(8Β ; δισαϊηβῦ ν ἢ). ἢ} ον ΒΟ] ησῦγΟΚΘ αβϑοσίβ Ππαὺ 10 “να 9 
Ἰπνθη(βα ὈΥ͂ πίθῃ, ἃπὰ Βρρθδγϑ ἴ0 Ὀ6 50 ὈΥ (Π86 ον] ἀθῃῦ πιᾶγκ8 οὐ μι ΔΏ ΠΥ (μὲ 
ΘΠδγαοίογίβα 16. 6 ΠΟΙΙΟΠ8 ὙΒΘΡΘΟΙ 1ὖ 18 ἰ(οαπα θα ΒΑνΟῸΓ τπογα οὗὨ Βυπιλῃ ραβεῖο ἢ 8 
1μμῃ ΟΥ̓ δεῖς 6 οὐ ργυάθηοθ. Η6 ἱπιϊπιαίθβ {μαὺ 10 ἱπηρ]168 ([μ6 ῥγοσθβ ηρβ οἵ αοὰ 
του γα 8 τηθη ἴῃ {815 ἴ6 ἴο θ6 πη]υϑ, ΠΥ ΤΠΘῪ ἡθοὰ του  γίπσ ἴῃ 8 Παΐιγα οθ." 

Ὑοὐ Βα δοκηον]οάροθ, [μδὺ “186 ἀοοίγ!ηθ οὐ Τϑιναγὰβ δηα ριηἰβμπηοπίθ ἴῃ ἃ ΠλίιγΘ 
᾿ βἰαία 88 80 στϑαῦ ἃ ἰθηάθθπου ἴο θη ΌΓΟΘ οἶν!] Ἰατγ8, πα [ο τοβίγαϊη (86 νίςθβ Οὗ πιθ, 
1παὶ γϑάβοῃ, ὑεῖ οδπηοῦ ἀροϊάα [ῸΓ ἰζ οη ᾿γϊποὶρ]65 οὗ παύση! {Ββθο]ορΎ, ψ1}} ποὲ 
ἀφοῖάα σαὶ ηϑὲ Ὁ οὐ ὈγΙ ΠΟΙ ρ 68 οὗ σοοά ρυϊον." [16 44}8: “Α {με ῖϑὲ ψῃὸ ἀο68 ποὲ 
Ὀο]ονα γονοϊαιίοῃ απ Βαν6 πο0 οὈ)οσίίοη ἴο [26 ἀοοίγπα πὶ σοηογα]." 3 

ϑυϊοπιοὴ Οὐϑογν θά, {παὺ 81 Ἔνθη 8 ̓π {18 νου] ὰ σο!6 Δ||Κ6 ἴο 4}}. Αἢ δαυλὶ στὸ - 
(ἱθατίοη 15 ποῦ πιδάο ἱπ (ἢἷ5 1{6. ΤῊ Ο8ρε] ρνεβ 8 1Π6 γθββοὴ οὗ 818, πϑπλοὶγ, (μα 
{πΠ6 γι οβοηῦ 8. ἃ βίδίε οὐ (γἰ] ἰο δὲ π8 [Ὁ ἃ διΐατα δπα Ὀοίίοσ οοπάϊίοη οὐἁ δείησ. 
Απὰ (δα ἀοςοίγῖπο οὗ ἃ τἰσῃίθουϑ τοι θυαϊοη ἴῃ (ἢ 6 νου] (0 Θοπη6 ΘΧ ρ]δἰηβ {πὸ γμο ]9 
ΒΟ οηα οὐὗὨἩ (οὐ Ῥγοσθθαϊησβ [ΟΥΤΆΓΒ τηδηΚΙπα ἴῃ 8. ΠΏΒΉΠΘΙ ΘΟηδβίβίθηῦ ὙΠ 9 
Θηυΐίγ, νβάομι, Δη σοοάπο88. ΤΠ ᾿ποα Δ} {165 {Π4ὺ0 Βα Ὀϑἰϑὲ ἰῃ 8 βίδίβ οὐ ἰγία] 98}} 
ΤΟΥ ἴο ὀχογοῖβα απ ρον α (086 ν γί 68 τ] ἢ ΓΘ ΠΘΟΘΒΒΑΡῪ [0 ἢ 8 [ὉΓ ἴἢ6 6ἢ- 
)ογπιρηῖβ ΟΥ̓ Τα ΓΗ ; πθ]6. [86 Αββύγαηςα οὗ δὴ δαυλὶ] του αὐ οη Βογολ ἴον 8 ἃ 
10 Άη8 Οὗ τοίου πῆρ {Π6 τὔἱὴοκοά, οὗὨ ἀοίοστίηρ δ 6 νἱοίοιβ ἔτῸπὶ στθαῦον Θποσ {165, 
δηἀ οὗἩἉ δηϊπιλίίπρ ὑμ6 ροοᾶ ἴο ΠῖρμοΥ αἰϊζαϊπηνθπίϑ. Η8 1 ογἀβμῖρ ἀββοῦίβ, Γοϑρθοῖ! 

- αἹ8 118, 6 ας }αϑέϊς6 τοαυΐγοβ ὑΠπαὺ τον 8 ἀπα ρα πη Βῃ πη 5 Βῃοι}} ἃ 06 πηθᾶϑα 
ουἱὐ ἴῃ γαγίοιιϑ ἀορτθο8 8 Πα ἸΔΏΠΟΥΒ, ΒΟΟΟΓΪη σ᾽ ἴο 1Π6 νϑυϊουϑ ΟἸΓΟυβίβηοο5 οὗὁὨ ρδγ- 
(Ἰο]Ὁ οα5868, Δα ἴῃ 8ἃ ἀπ ργορογίοι ἴο 1.6 πη." δ Εοῖβ ὕσουθ, μονσαυου, ὑλδί (15 18 
ποῦ {8:6 6886. ΤῈ {Ππαγϑίοσγθ, ἔβογθ 6. ΠΟ τὶ ΐθουβ σϑοοπιρθη8 Βογθδίϊοῦ, ᾿π) υϑθῖς 
Ὠλιδὲ σΠδγβοίουβα 086 ἀϊνὶπα ρονοσηπιοηῦ. Τη6 Οἢγτιδίιδη ἀοοίγῖπα βϑηονοβ 186 
ϑτου 1688 Ἀϑρογβίοῃ, δηα νἱπαϊοαίθ8 ἴ86 ὙΔΥ8 οὗἨ ἀοὰ ἴο πιδῃ. 

Τιοτὰ ΒΑ ΡΘΘΌΌΓΣΥ ἀτγσιι68 ἀσαϊηβῦ [Π6 ἀοοίΓΙ 6 οὗὨ ΤΓΓΟ τον ΑΓ 8 δι ρα! Βηπηθηΐς, 
8. δ" ἃ ΠΙΘΓΟΘΠΒΤΥ Δπα 86] Π8ἢ τηοίίνα ἰο νἱγίτιθ, τ ἰοἢ βμου ἃ Ὀ6 ργδοίβοὰ Ὀδοδιβα ἰδ 15 
Ββοοι] δηι] απ Ὁ16 ἴῃ 1186}. ΒΥ τπακίπρ {Π|18 ἃ ΘΟ. ΒΙ ἀΘγα ὉΪ]6 ΟΥ̓ {π6 ΡΓΙποῖρᾺ] τηοίϊνα ἴο 
ἀαϊγ,᾽" Π6 βαυβ8, “ ἴπ ΟΠ γί βιΐδη γο ρίοη ἢ ραΡ συ] ΑΓ 15 ονοσι γόον, δηὰ {86 ρτοαίοσὶ 
ΠΡΙΠΟΡ οὶ {μα οὗ Ιογθ, τοὐθοίθ." ΥὙοὺ 6 δοικπον)θαροβ, ὑμδὺ “ {86 Βορβ οὗ ἕιῖαγο 
τοναγάβ, 8η1 {π6 ἔδδν οὗ {αἴυγο ΡΠ θη 8, ΒΟΥ ΤΠΘΓΟΘΏΔΥΥ ΔΠ ΒΟΡν]6 Βοουοῦ ἴδ 
ΤΑΥ͂ 6 δορουπίθα, 18 γοῖ, ἰπ τηϑῆν ἰηβίδηοθϑ, ἃ στοῦ δάνβηίηρα, βθουσὶγ, Δηἃ διρ- 
Ρονὺ ἴο νἱγίαθ, 111] γα ἀγα 16 ἔγομι [Π 8 βοῦν] βίαϊθ ἰ0 {8 σΘΠΘΓΟΙΒ βοῦυοα οὗ δῆδρο- 
τίοη πὰ ἰονβ." Πα ΟΠΓβ ΤΔῊΥ ΟΟΠΒΙ ἰαγαύϊομβ ὑὸ ῥῬσονα ἱμαὺῦ 1 15 8ο. “Ασαΐῃ, ἢὸ 
Δ]|Πον5 ὑπα, “6 Γ Ὀγ (86 Βορα οὗ τοναγὰ 6 υπάεδγβίοοα μ6 ΡῈ δηά ἀθϑῖγα οὐ νἱν- 
[χου8 6) ΟΥ̓ ΠιΘηΐ8, ΟΥ Οὗ [Π6 νΘΥῪ Ὀγαοίϊοα οὗὨ νἱγίιια ἴῃ δηοίμογ ᾿ξ, 10 15. [γ᾿ τοι 
Ὀεῖηρ ἀογοσαίογυ (0 νἱγίαθ, δηἃ 18 γαῖ ΠΟ 80 ον άθηοβ οὗἩ οὖν ἰονίης 1, ΝῸΓ ολη 
1:15 Ῥυῖποῖρ]α Ὀ6 0 50}γ οαἰ Θὰ 8615}. 4 ΓΏΘβ6. Θομποθβϑίοηβϑ ἈΓῸ ἃ ΠΟΙΏρ] δα ΔΈ  ΟΥ 
ἰο δἰ8 οὐγῃ ΟὈ͵δοϊίοη ; ἴον (8 ΟΒυἰβιίδη ἸΟΟ ΚΒ ἔρον 118 τονασγὰ ΟὨΪῪ 10 ἃ ἰσίμυ }}}- 
Ρτονβιιθηῦ πῃ ἀϑοῦιΐ Κπου]οᾶνο δηὰ πιοσγαὶ σοοάποβ8β, αὶ (0 [86 ΘΧα θὰ ΘΠ) γιπ οι 
τ ὨΙΟἢ του] ἔσοπι {Π:686. 

Ὁ ἾΝον, (Ββουσὰ νἱγίπιθ βῃουϊὰ Ὀ6 τοραγ θα [ῸΓ 18 οσῃ βαΚο, δπὰ (οὰ 8ιου} 6 
ΟὈδγοα Ὀθοδιι86 ἰδ 18 τἱροῦ, δηα 8 δουη δ 8 ΔΓΘ ἰι8ὺ 8η8 ἼΣΤ ; γοῦ 1810 ποῦ Δηοῖ οΥ 
ΡΙΌΡΘΓ γοᾶβοῃ ἰὸ οβοοβα υἱγίι8 Ὀθοδῦδθ [Ὁ πη8 κ68 Ὁ8 ὨΆΡΡΥ ἢᾧ Δίδῃ ἰ8 ΤΌΥπιθ ποῖ ΟὨ]Ὺ 
αὐτο ἃ ἴονα οὗ τῦρμδί 18 τί σης, πὰ [88 ἰ4685 οὗἩ ργαίὰὰθ δηὰ ἀαίγ, Ὀὰΐ μα μα8 αἷτο ἃ 
παξαταὶ ἀοϑῖγα οὗ ΠΠ8 δπὰ ἈΡΡΙΏ 688, δὰ 06Ὁ ὕἤο ἰοδβα {8686 ; δπὰ ἃ ἀθβίσε οὗ νι ]}}- 
θεΐπρ᾽ πιὰ οοπβρῖγα αἱ (Β 086 τεβὺ οὔ {16 ἀἰΒο ρ 1] π6 ὍΥ 818 πχϊπὰ, ἀπά δϑβὶβί 186 σγοπιὶ 
οὗ ἴἸθοτο ᾿ἰθογαὶ ῥυϊποὶρ᾽ο8. 1 ἴῃ {86 βοβθηιθ οὗ 6 Ὠινίηθ ρονογημθηΐ τῃ (5 
βίαίο, ᾿ἱη στ  Υ ΡΓΟΘΈΟ68 ΤΟΥ ΘΟ] θηΐ {μ88η νίς6, 8ηα 110 ἀο68 {6 Βαπια πη ἰἢ6 ἤι- 
ἴυγα 8ἰαῦθ, ΠῸ νἱγῦμ8 ΓΘΟΌΪΓΕΒ ἃ8 (0 πορίθοὶ βιοῖ οοηβί ἀγα !οη8. ΒΘ] σίοη ἀ068 ποῖ 
οιἰγοὶγν Ἔχοιᾶθ β6] εϊονθ. [{ 18 ἃ ραγῖ οἵ οἷν σοῃϑε αἰοη. [ΓΕ {π6 ἀπίνοσβαὶ Εΐον 
Βο] 8 ἔογι ῃ, 88 {π6 Ῥαγοπῦ οὐ ἰηι6]]Πσαπῦ θη σβ ὙΠῸ ἀθβῖγαβ {Π61Ὶ ΠΒρΡί 658, ἃ Ἵγονσῃ 
ἰο σοπίδηάϊπῃς νἱτίιθ, [ὃ Β66 18 ἈΠ] δῖ, ἀησταιοίι!, ἀηα ἀγτορδηΐ ἴο ἀἰδβα δίῃ εἰ πιοίῖνο. 

1 ὝΟΥΚΒ, νο]. ν᾿ ῬΡ. 514---516. 4ιο. ἘΤΔρΠοΠ5 οὗ ββαγβ, Νο. 7]. 
3 ονκΚε (Εταριηθηῖβ οἵ Εβεαυβ, Νο. 42.), νοΐ. ν. ρρ. 322. 327.; γνο]. ἐν. ῬΡ. 59, 60. 
8 ὙγΟΤΚΒ, νο]. ν. Ρ. 498. ἅο. ἘΕὙδρτηθπίβ οἵ ἔἔξβαγβ, Νο. 63. 
4 (παγαδοιογίβιςα, δά. 1788, ὅνο. υὑο]. ἰΐ, Ρρ. 55. 568. 60. 68. 65. 271---2973, 279. ; νοΐ. ἱ. 

οἡ, 1737, ϑνο. Ρ. 97.  ς ἀπὰ Ἡπηποιγ, ρατί ᾿ϊ. δοοῖ, 8. Ιμηϊῖγγ σοηςογηίησ Υίγιυς, 
Ῥ. 3. κούῖ, 8, Μοχγμ]κῖβ, μαι ᾿ς, βοοῖ. 3, 
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Εχύνίδοσ, βοὴ {8|8 γοϑρϑοῖ ἴο ἃ Γιΐυγα Γοσοπιροηξα 18 (πὸ οἴοοί οὗ 8 ἀο] θογαίς ἰγυβὶ 
ἴῃ (86 Φυΐῆρε οὗ 186 τἱΐνογθθ, δὴ ΔΟαΙΙΘΒοθης6 ἴῃ ἢ8 ρονοσηηηδηΐ, δηὰ 8 Ὀο] ΟΥ̓ ἐΠὰΐ 
6 8 ἴῃ ΤΟΥ ΓΘ ΟὗὨἨ βυἢ 88 (1 Γ]}γ βεοὶς ἴηι, πῆς αἰπροβοβ 8 ἰο ννς ]]- ἀοΐῃσ, ἰῦ 
Ὀδοοση68 ταϊϊ σίου [ΑἸ ἢ, 1116 ἢγϑὺ ἀν οὗἁὨ τϑϊοδὶ Ὀδίηρθ, δηὰ 8 ἔγπι Ὀθοπὰ οὗ υἱγίιι, 
Ὀγίναίθ, βοοῖδὶ, δῃη ἀἰνμα. [ἢ {818 νἱονν 1π6 οοηάυοὶ οὗἩ Δῆοδοδ 18 οο]ουταίθα, Ηοὺ. 
ΧΙ. 24. ὅ(6., Δηὰ {8 18 {π6 ῥοῦ αν ἴδιο οὗἩ δ ΟἸ γι βίίδη, το ἰγυδίβ ἐμαὶ ἀοὰ ἰ8 
ΤᾺ} 8 ἃ] το 8 ργοτη βθα.""} 

“968ι.8 Εἰ πιβα ! {116 πιοβὺ αἰδιπἰογοβίρα οἰ αγδοῖοῦ {πα΄ ονῸΡ οχ βίθα οἡ γι, “ ΤῸΣ 
186 ἸΟΥ͂ {ῤπ|ῦ0 νψγὰ8 βαὺ Ὀοΐοσα δΐπι, δπάυγοα ὑπ6 σγοβ8, ἀθβρ βίη (Π6 Βῃδη)6.᾽ 52 Τὸ 
Ῥγβδοῦϑα νἱγίπθ ΒΔὈΙ ΠΥ, νου ΘΗΥ͂ αἰὐαπίϊοη ἴο, ΟΥὁἮ ΘΟΠΟΘΥΙ 8ὈοΟιϊ, ΟΡ ΟὟ ΒΔΡ5 
Ῥίμαδβ, 18 πῃ ροβδί 16, ἱποοιηρα 86 τι τἢ {ΠΠ 6 βίαία οὐ Βα πη Υ, ἀπ 1} [π6 σοπογαὶ 
ἔτδιηθ δηα οοῃϑδ τας οὗ ἴΠ6 σοῦ]. ΓΗ Ποῖ ἰογαιθὰ τ86 πηΐνογβα ἴο Ὀ6 ᾿ΆΡΡΥ. 
Το δδοῖὶ ογοδίυγο Ὦ6 σᾶνα Ὀὰΐ 8 ΨΘΙῪ 1ϊπι16ι] ΕΡἤΘΓΘ οὗ δεῖ ΐοῃ. Τὴ σθῆθγαὶ Πα ρρὶ- 
Ὧ688 Οὗ μιῖ8 τ]. οΥθϑίοη, ὉΠΘΓΘΙΌΓΘ, πιυϑὲ ὍΘ δοοοιηρ 5! θα Υ͂ ΘΔ οἷ ὑδῖηρ ΒΔΡΡΥ ἴῃ 
[18 οὐσῃ δοραγαῖθ {1116 ἀερατίπιθηί. Νόονν, ἴῃ ΟΥΘΣ ἴο βεουχα [818 Ἰπάϊν! 8] [6] 1 γ, 
ἴο σβοῖὰ σου ]ὰ ἐπ οᾶγα οὗἁἩ ὁδοῦ 6 ΠΙΟΥΘ ΡΤΟΡΘΓΙΥ σοιμτηϊ 6 [Π8ῃ ἴο {π6 ῬΟΓΒΟη 0 
8 τιοϑὺ ἰπἰογοβίοα ἴῃ 15 τοὶ γα, (Πα 15, ἴο Βἰμη56}}}} Τῆδ ψ|86 δηὰᾶ ιηὰ Ογοδίοῦ 
δηὰ Ευ]ον οὗ 4}} 888, ᾿πογοίογθ, σίνθῃ δυοσΎῪ ογοδίυγα 1 ἐγιιϑῦ, 85 1ῦ γγογο, [0 δἰ πη86 1 Ὁ 
ἴο δάνδηοσα .ι]8 οὐγῃ ἱσἰνοβὺ ρουβοοη δπὰ ἐγ. Τὰ οὐὰθν ὑὸ Θιράσα ϑποῖ ἴο 8 
σΑΥοία] δθουΐ, δηα δἰὐθπα τμογα ραν ΠΟ] ΑΥΙΥ ἴο, 15 οὐ Παρρίπ 688, Β6 ἢ88 ἱπιρ] απ θα 
ἢ ΘΥΘΓΥ͂ 06 ᾿ηϑι᾿ποί8, εἰϊοοιί οη8, Δ Ῥϑββίοῃβ, {μαὺ Ἕθηίγο ἴῃ 86 ἱπάϊνταάυ δὶ, δηὰ 
ῬΙοπιρὺ ἰο ἃ ΣΟΠΘΘΓΉ [ῸΓ 56 Ὁ 

- 1 δῈΥ οἠθ Ὀ6 ἤδη ἴο {δ 081}8 οὗ ρυϊνεία δθδοιϊοπ, δῃᾶὰ Ὡορΐοοῦ δὴ διθηοη ἴὸ 
᾿ἰ8 οσση δἰ σι θοῦ ρογίοοί οι δηαἃ πλρρίηο58, μΒ6 8 σ! Υ οὗὨ ἀἰβοθοάϊδηοο ἴἰο [886 ΑὐΥμῸΣ 
οὗ ἢἰ5 ἔγϑδηχα δῃὰ (86 ἴθι τηον οὗὁἨ (ῃ6 αηΐνοιβα: Β6 18 ΠΙΆ Ἢ] ἴο (86 ὑγαδὺ τοροβοὰ 
ἴη πὶ, δηα οσολβίοηϑ 8 οἤδϑιὴ δηα ἀα οί ΠΟΥ ΟΥὨ ογὰθν πὰ ΠΡ ΡΡΙ 688 1η {Ππω0 ρατὶ οἴ 
{86 ογθαϊίοη νν ἰ οἷ ἴβ ρΥ ΓΙ ΘΌ]ΑΥΙΥ οοϊητηϊ θα ἴο ἰδ οατα. Τ|}5 νου ἃ, ρου ρ8, 80- 

ΔΓ ΙΓ ον ἀθηΐ, 1 6 ΟΙΘ ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ ΘΥ̓ΘΤῪ ΓΔ} ἰπἰΓυβίοη ἰο ἀποίλοῦ' ἴο Ῥχοιποῦβ 
18 ὨΔΡΡί 688, δὰ {18 Οὐμον Ὡορ]οοῖδα πἷπι. πὸ οἴοῖ, Βονανοσ, σαβρθοῦϊρ (ἢ 

βοποΓαὶ ὨαΡΡίΏ 658, (μ6 ἀυΐγ, δῃὰ {π6 ὑγδηβρυθβδίοῃ οὐ 1ἴ, ἈΥῸ [6 88π|6, ἰ0 ὙΠΟοΙΊ30- 
ΘΥΟΣ {πὸ Οὔαγσα Ὀ6 σοιμπ 64, ΤΠ ΟἸ τ βιῖδι., ἐπ γ οσ , ὈΥ Ἰοοϊκίησ ἴο αϊαγα ρΊΟΥΥ 
δηα {Ὁ]ΠΙΟΠΥ, 85 ἃ τηοϊνα ἴο, δῃά (6 τοπαγα οὗ, ρου, Ὀθηθνοϊθηοο, πα ΡΣ, 18. ποῖ 
ΤΊΘΤΘΙΥ ΡΙΟΠΊΟΙ δ 8 ΟὟ ὈΥΙνδίθ ὨΔρΡΡίη 688: 116 18 Δ} Πρ Δ Ἰπιρογίαπῦ ἀαΥ ἴο 
15 ΜάΆΚοΓ, δὰ δἀάϊπσ 18 βῆασγο ὕο ἴ.:6 τηθαβατο οὗ ρϑηθσαὶ 6] γ δηὰ ΒΑΓΙΊΟΠΥ 
ΤΠγουρ ἢ [86 τψὶὰς ογοδίιοη οὐ αοὰ. Ηδ οο-ορογαΐίθϑ, ἰδ ἢ18 ὨΔΥΤΟῊ ΒρθΘγο, τ ἢ (6 
Ποῖ δἰ πι86 1 ἢ, ὈῪ ἰακίηρ σατο ὑπαὶ (δαὶ ραγί οὗ 18. τόῦκα, ΒΟ 18 Ἰη τ υδίοα ἴο Πἰπὶ, 
884}1 6 88 ρογίβοι Ὡπα 88 ΠΆΓΟΥ 88 6 δῇ τ8Κ6 1, δπα 88 δοηδυςῖνα 88 ροββί ῃ]6 ἴὸ 
ἐβθ ἘβΈτοΙ [6]]οἰτγ. ΕῸΓ διῇ ἰδ {{π|| οοπδυϊ αἰ 10. οὗὁἨ υπλδη θοίηρβ, ὑμαῦ π0 [πα Ἰ νι α] 

ΒΘΡΌΥ Βἰτηβο] ἢ, ἀπ|688 μ8 θη ἀθανουτβ ἴ0 ργοιποία {δ 6 ὨΔΡΡίῃ 688 Οὗ Οἰ ΠΟΙ ; ἀῃὰ 
[86 ΠΟΤῈ ἢθ (068 18, {Π6 Ἰογα 6 δάνβησθβ Ὦ18 οὐ (8110 }γ. 

Ιοοκίης ἴο διΐϊαγα Ρ]ΟΥΥ δηὰ Βαρρίμοββ 88 186 βἰγσοηροδὺ πιοίϊνα ἰο ρἱοίγ, Ὀε- 
Ὡδγοΐοηςο, δηα 4]] νἱγίιθ, 18, (ἢ 6 η, 80 γ ἰγοιῃ “ ὀνου βγονίης 86 ΟΠ τ βιίδη σο] σου, 
δηἀ γτο)θοιίηρ' 18 στοαίοϑο ρυῖ πο ρ]6, ἔμπα οὗ ἰόν ,᾿" (δῦ 10 18. ΒΑστηοηδιησ ὕΠ086 ραγίϑ 
οὗὨ ἰῦ ψΒῖοὰ ᾿ρογὰ ΘΒΔ ΘΒ ὈΌΥΥ ἐίπίκο ΔΥῸ ἀϊδοογάβϑηΐ ; δηὰ 18 αἰτοῦ δηα ῬΘΟΙ] ἸΑΥΪγ 
οὈσγίπρ' {86 ἰᾶνν οὗ ]ονβ. 10 18 ὑβκίηρ [86 τηϑϑὲ οἠεοίιαϊ πιοαπϑ ἴῸ Θηβραρα 8 ἴο “10ν6 
αοὰ ν}} 4}} οὗν Βοαγία, δπὰ μπᾶ, δηά βίγθησηι, διὰ ἴο ἰονα ΟἿΣ μοῖξ ὈΟῺῸΡ 8ἃ8 ουϊ- 
86 ̓γββ." [18 υιβίης [Π6 ὙΘΓῪ δαπι6 ΤηΘΔῺ8 [ῸΓ ὈΟΐΪ {Π6 86 ΡΌΓΡΟΘΕΒ ἰμαὺ γ͵7ὸ ΘΙΠΡΙΟΥ͂ 
ἴογ (86 δὐὐαϊπιηθοῦ οὐἨ ΟΥ̓ οὐ Βίριιοβὶ ροσίβοιου δπᾶ ζ]ϊἸοϊγ. 10 18, ΤΟΥ ΟΥ̓ Υ, 
το Κίηρ [Π6 βδῖηθ πιθαπιγ8 απ τΐδ ἴον {π6 Κιπ δηὰ ἄσστοα οὐ οὔὖγ ον ἴο ουγε! ]ον- 
ογθϑίαΓοβ, ὑμαῦ τὸ ἴαϊκα (ὉΓ ἴον ἴο ουγβεῖνοθ. ΕὟΓ ἴῃ ρΓΟρου θη 88 ἯΩ ΣΟΔΠΪΥ ἀθϑΓ6 
ουν οὐ ἐπΐατο ροσίδοϊοη δηᾶ ΒΑρρίν 658, ἴῃ {Π6 88ηὴ6 ὑγτορογίίοη 8881} νῦθ 866 }ς 186 
Βίουυ οἵ ἀοά ἀπά {δ ρσοοὰ οὗὨ πιαπκίπ. Αραΐπ, ἰἰ 18 δι ρογὶπρ {{π6 Βαπιο 68 ἴο 
λάρε οὗ οὺγ »γοβοίοποψ τὰ ῥ᾽οἱυ δὰ Ὀθηδνόίθηςθ, {Ππὺ γγ 56 ᾽ο ἡιάρα οὗἩ οὔ ῥγο- 
ἐπ" ἴῃ 86} {-Ἰπργονθπιθηῦ. ἫΝ {μ6 ἸΠΟΓΘαΒΙρ ἀουτθοβ οὗἨ ᾶ ΔΓΔΟΌΓ, αὐϊοηίοη, αἰ- 
ἰσϑῆςθ, δη 4 ΘΟΠϑΊΔΠΟΥ, τ γὨῖοἢ τα ὁπάθανουῦ ἴο αἰίαίη διΐαγα ΒαρρΊθ88, ἀπὰ {86 
ῬΘιβομδὶ αἰαὶ τηθηῖβ ἴῃ νἱγίαθ {πε΄ τ1ὁὸ δοί }}}} πΆ Κα, νν}}} Ὀ6 δοςοιηρδηϊοᾶ πὴ 
ΘΟΥΓΟΒρυ ΘΕ} Ὺ ρτοδίοσ ΖΘ8], ἱπά υϑίγυ, οαγΘ, δηα βίδα! 688, (0 δάνδποθ [Π6 ΟΠΟῸΣ 
οἵ δ8η4} τ[π6 ποϊΐλγα οὐἩ οὐν [6] ον οσολίαγοβ8. 

᾿ ΑἸεχϑη δου Β Ῥγοϊΐπι. Π 188. ἴο Ῥδσαρῃγ, οἡ 1 (ον. χν. Ρρ. 23,94. ΒγοτνῃἘ ΕἸΘΒΑΥ οἡ 
τη ΟΠαγδοίογίβιῖςβ, 688, 1ϊ. βεοῖ. 6. δὰ 9. ΤΟυ]πΐπ 5 [ηἴ. νι. 1)188. υἱ. ὑρΡ. 128---1} 82. 
 δἴδοπ᾿β Απβδιγοσ ἰοὸ αἰθῦοπ, Ρρ. 38---41. ΑὐΔἢ 

2 ἨΘ}. χΙὶ, 2. 8. ΒΠΠΡΒΟΠ 5 Εν ἀοηςο8, ΡΡ. 252-.--258... 
σοΣ 
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ΙΝ. ΟἸΕΟΤΙΟΝ 4. ---- (λγιβίϊαπῖέψ ὁπέαϊ) ἦε8 α βψϑίοπι ΟΥἹ μγιοδίογα 
απά 9ρϊγίμιαὶ ἀεβροξίδηι οὐον ἐδ πιϊπαῖβ ἀπά σοηϑοΐθησες 9 πιαπλ πα. 

ΑἸΒΜΨΕΞΗ. --- Νοιμίηρ 18 ποῦ σοπηηοη {ἤδη (ῸΓ (Π 6 Ορροβοτβ οἵ γουεἰδίίοη ἰο Ἰονοὶ 
τοῖν ΔΈ] σῪ δρααϊπδῦ ὑπ6 Ομ βυϊδη τ 57. ὕπ 6 Υ (6 Ἀρροϊ]δίίοη οὐ ρυθδίβ, 
ὙΠῸ Ὺ 8661} ἴο {{|ΠῈΚ {ΠΟΙ Βο γ 68 αὖ ἢ θΟΓΥ ἴο ἰοδὰ ἰμδπὶ τὰ }}}} ΘΥΘΥῪ βρϑεῖθβ οὗ δια. 
Τμαῦ τπογρα αν Ὀδθὴ τθη ὙΠῸ πᾶν δηραροάᾶ ᾿π {Π6 ΟἸΓΙΒ1 1.1}. τ 5 ΥΎ 85 ΟἿ Ρ 
ΠΙΘ ἢ ΘΗσΆρΡΟ ἴῃ Β6οι αν ΘΙ ΟΥΠΘΏ 8, --- 1τῸΠπὶ πιοῦν 68 οὗ ῥσοβῖ, ---- ΤΩΔῪ ρου Δρ8 ὃ6 

. ἔταο. Βυύ (δεῖ τ1}8 5ῃου]ὰ 6 σοργϑβοηϊοα 88 ἃ ρόπογαΐ σιΒ6, δπα {πῶΐ 1116 Τα ΠΙΒΙΓΥ 
1186] Βμουϊὰ ὕὉ6 ταργοδειθὰ ομ δοσουμῃῦ οὗἩ 1Π6 ΠΥΡΟΟΓΙΒΥῪ οὗ σου αἰ πη πο 
ἰπίσυα {μοηηξοῖνθβ ᾿πἴο 1, 8 ΟἾΪΥ Ὁ6᾽ οὐίηρ ἴο {ἢ τη] Ρ.Υ ΟὗὨ τἢ086 ὙἘῸ τηκὸ 
16 υπίοιπαορα αββοσι θη. [μὲ 186 {1}1680 δα Ὀὐγδοϊϊοη 6 τη.846 οὗὁἨἍ 1π6 “μαγδοίοσβ ᾿υ8ὲ 
ποίϊς6 ἃ, δηὰ να Δρρθὼ] ἴο ᾿πηραγϊα] οΟὈβογνδίιοη, ὙΠ θῦμ 6 ὑθογα ν}}} ποῦ τοπιδὶπ ἴῃ 
ΟἿΪΥ [818 ο1185 οὐ ΟΝ γι βυδη5, πὰ δὖ δἰπλοϑῦ Δ ῬΘΓΙΟ, 8 στοδίοῦ Πα Ό6Γ οὗ βοσίουβ, 
ὈρΥῖσθῦ, αἰ πιεσοδίο ἢ, δη ἃ Ὀοπονοϊθπῦ ῬΟΥβΟηΒ, {μὰ οουὰ ὈῸ ἐοαπα δπιοπρ ὑμ6 
Ἡ ΏοΪα ὈΟΑΥ͂ οὗ (ἀοἰ5[8 ἰῇ 8 Βιισοοβϑίοῃ οὐὗὨ δϑη 168, 
ΤΏ πι888 οὐ πλιὰ 18 Ὀ5}} 7 οησασοὰ ἴῃ 1Π6 ΠΘΟΘΘΒΆΣΥ ΡΌΓΒ 8 οὐἨ [ΠἴὉ, Ἀπ 88 

Ραὶ ᾿10{16 Ἰοίδαγα ἴο δὐϊοηὰ ἴοὸ τηϑηΐδὶ ἰμιργονοπιοηΐ. δὲ το τα βου θ6 ἔρημο β 
οὗ γοε]ἱρίοη, ἴο ᾿πδίγυουῦ {Πθῖὰ ἴῃ 15 ργίης! ρ]68, ὑ0 θη ογοΘ [18 πυμῃογοιβ μεθοομίβ, δ 
ἴο Δ μη ϊβῖο υ 118 σοηβοϊδίΟη8, δ85 ποίησ ἴῃ 10 ΠΟΠΊΓΑΓΥ (0 {ἰπ θ.η688 ΟΥ̓ {08 δι 
{|| Ρυ ]ῖς ροοά. [ΙΓ ἐν Κπον]θᾶρε οὗἨ αγίβϑ ἃπὰ δοίθποθβ ὕὑ6 Ὀθποῆςία] ἴο ἃ σουηΐτγ, 
8111 186 16 οΓΒ ΟΥ̓ ἐπ 6πὶ Ὀ6 ΓϑηΚΟα ἀπιοηρ' [Π6 πηοϑῦ υ.86}} πιο θ6 ΓΒ οὗἨ 186 ςοπὶ- 
λαμ γ, δ οβ6 πυιοβα οὔοθ δηὰ ομπρὶ ογιμθηΐ ἰδ 18 [0 1η58{}} ἱπίο εἰ|6 τιΐπὰ 5 οὐ εἰτὸ 
ῬΟορΪο {π6 ρυϊηοῖρ] 5 οὔ ραν στο] ρΊοη δπὰ πιο! Υ (ργῖποῖρ] 68. νυ διοἢ ἀγα 616 Ὀδϑῦ--- 
1116 ΟὨΪΥ --ποιηθιΐ οἵ εἶν! βου δῖ} ΟΡ ΔΙΠΪΥ δίαμα οὐ ὀχυμ! ΟΥ̓ ΒΌΡΟΓΙΟΥ στοιπᾶ ἴῃ 
γοβρθοῦ ἴο σοιογαὶ α{}ΠΠ ὺ}. ΤΙΝ ἈΥρσαπιθηῦ ψι}}} δοααῖνο ἀπ] ννοῖρῦ, ἢ ἢ π 6 
οοηβί6γ 186 υ}}}Ποαιοι8 τ] ος 0.6 Ν εν Ἰδδίδυηθηϊ Γοα  Γ68. 116 ἀἢΠἴοσθηῖ ογθτπ 
ΟΥ̓ ἰι8 πι]ἰδίοι5 ἰ0 ρυβ8688 ΤῸ δήάιιοθ ΟἹ]Υ 8 ἴδυν οὔ {Π|6 μϑγ ΠΟ. ]ῊὙ8. νη] 1 οἷν 10 ΘΠ 7 οἷ 8 
Γοβρθοίϊης {δ 6 Ὁ ρσινδία οἰαγι ον δηὶ ΠΟΥ] ΟῸΓ : --- ΖΓ ἃ πιαπ αοδιγοίλ ἐλο Οἤῆσο ΟΣ 
α ΔιαποΡ, Ὺλὸ ὠέσιτοίλ α ρυυά υὐυτὰ. Α Βίδλορ ἰάθη πιωΐ ὅθ δίαπιείονα, λ6 ἀιαδαπώ ων 
ὁπ ισἵξε, οἱρτίαμπξ, δοδοτ, 97, βουά δοπαυίοι, ρσιῦοπ ἴο ἢοδριξαϊίψ, αρὲ ἰο ἐδαοσῆῖ, ποΐ ρθϑη 
ἔο τοΐπό, πο δἰγίκον, ποί γγοοάν οΥὙ Αἰίλν ἱισγθ; διιὲ ραϊξοηέ, πυὶ α ὑγαιοΐον, ποί σοσείοιμ ; 
πὸ ἰλαΐ τιμοίλι τιοοἱΐ λα οἱοη ἀσυιδο, λασὶπρ ἰδ ολϊϊάγοπ ἐν δι )οσέϊοπ τσ αἱ φγασίξῳ : 
Ευν ὕζ α πιωι ἔποιῦ ποΐ λοι ἴο το λὶβ σισπ ἤομδο, ἀοιυυ δλαϊΐ ἣδ ἑμὰθ σαν ΟΥ λὲς ολιιγοἢ 
0 αυάἢ; Νυὶ α πουῖοο, ζοδί, δοῖηρ ἰἰίο μρ το ρῥγιάρ, ἄθ γαϊ ἐμίο ἰλ6 ουπαφιππαξοπ 
Γ ἰλὸ ἀροϊϊ. ΔΙΙογοοῦοῦ, ἣ6 πιιδί ἔλατο α ροοά γερογέ Οὗ ἐλοπι ιυλὶοἢ ἀγὸ τοϊίλοιι, ἰδεΐ 
Ὺδο ζαϊὶ ἵμίο γοργοαοῖ. (1 'ΓΊην, ΗΠ]. 1---7.) ΒΒ ἰλοι, Ο πιαπ 9,ΓΓ Οοά, 7υϊίοιο αὔέετ' 
γὶρλίοοιδηθ48, ρουϊίη688, ζαϊλ, ἰοῦο, Ραξέοποο, πιοοῖποδα; ἤσλί ἰλ6 ρουά βαλέ ὦ 7χα  ; 
αν λοϊώ οπ εἰεγπαὶ ἰΐε, ιολεγομπίο ἑΐοι ατὲ αἶδο οαἰϊοώ, ακμὰ λαδὲ ῥγοζευκοώ ἃ ροοίί ρἈγυ- 
7εϑοίοπ δέον τραὴν ιυἱίπο88εε. (Ἰ ΤΊ. νἱ. 11, 12.) 7. με μέ τι ἐλγδοί, αμὰ πίω 
ἐλό εἰοοίχέηδ; σοπέληιιδ ἴηι ἰδοπι; ον ἵπ ἀοίπρ᾽ ἰλὶδ, ἰλοι ὁλαίέ δοίλ ϑαῦο ἐὰλγποὶ ἀπά ἰλονε 
ἐλαΐ λεαν ἰλοο. (Ἰ '"ΓΙπι. ἵν. 16.) Οὐἱσὶπρ πο οἤδηποο ἴπ πὰ ἰδῖπρ, ἰλαέ ἐλ πιϊπισίγῳ ὧδ 
ποί ὑϊαπιοα. (2 ΟοΥ. νὶ. 8) «Εἶδε αἶδο ψοιμλ δ ἐπί ; ὑμὲ 7γουϊίοιο τὶρλίδυιιδποαα, ψαϊὰ, 
ελαγίῳ, ροαρσθ, τοϊίᾷ ἐλοπι ἰλαΐ οσαϊΐ οπ ἰλ6 Ζογα οἱ Οὗ α ριιγὸ λιαγί «ἀν ἐλ βεγσαπέ 
97 δὲ ]οτὰ πιμιδί ποί δἰγῖυοθ, δι δὲ ρον μιπίο αἰΐ πιθπ, αρί ἰο ἰοασὶ, ραίξίϑηΐ, ἵπι πιοοκ- 
πο88 ἱπϑίγιοίη ἰλοδθ ἐλαΐ Ορροδβθ ἐλοηιδοίι δ, ὦ Οο(ὐ ρμογακυεηέμγο τοὶ γῖνο ἐΐλοπι 
γοροηίαποθ ἴο ἰλθ ἀολποιυϊεάριηρ οΥ ἐλε σιμὰ. (3 Τίμα, κι]. 22. 21, 256.) ΖΤιὼΐ 7 ουπις, 
εἰσε αἰἰοπάκποο ἰο τοακϊης, ἰο ἐαὸοτγίαξίοη, ἰο ἀυοίγίπο; περίοοί ποΐί ἐδλε σὺ ἱλαὲ 8 ἕν 
ἐλοδ, ισλίολ ρα ρσίσεπ ἰδ ὃν ργορλδον, ιοϊἐλ {λ6 ἰανίης ὧπ Γ᾽ ἰλ6 λαν οὗ (λδε 
»γεδδυίενγῃ. 1.οἱ πὸ πιαῃ ἀδδρίδο ἰἣδψ ψοιμὴ ; δε δὲ ἑΐλοιι απ ὀααπιρίο ΟἹ ἐλ δείξουοῦα, ἴπ 
ισυγα, ἵπ οοπυογδαίϊον, ἵπ ἐλατγίΐν, ἵν ϑρέγιί, τὰ ζαϊλ, ἵπ ρυγιίψ. (1 Τίη.. ἵν. 18, 14. 12.) 
1 ἰλοιοῖδα πιμδί ἐλ ])εασοπα ὃο ργαῦε, ποί αοιιδο-ἰοπριοά, ποί ρίσοη ἰο πιο τυϊηδ, ΠΟΥ 
ετεοίν Ὁ Μἰλν ἰόν, λοίἀϊπρ ἐλ πιψδίογῳ ΟΥὙ ἐλ6 γωϊλ ἴῃ α Ρυγε σοηδοίοποο. Απά ἰεΐ 
ἐλοδο αἴδο͵ γδί ὃθ ργουεά, ἐλοη ἰοί ἰζοπι μδὲ (λ6 οδῖῆοο ὦ" α εασοη, δοίης 7ουπα δίαμιε- 
645. (1 Τίπν. "1. 8---10) Οδη Δ ΓΘαϑΟ Δ ΌΪα οὐ͵δοῦίου Ὧ6 ΔἸογοὶ ασαϊηβὺ (Π6 
τοϊηϊδίογίαὶ οδοα ὃ 

Βαϊ ᾿ξ 1188 Ὀθθῃ βεϊὰ ιμαῦ ἴπ πιοϑὲ δχιτανασαηῖὶ οἸ αἰ πῚ8 ἴ0 θα] ἢ ἀπ ρότοσ ἢανα 
Ὀαδη τηδᾶθ ὈΥ̓͂ πιθη 80 0Ὁ]}} ι]νθιηβϑὶνϑ πη βίθυβ οὐ {Π6 ἀοβρε!. ἘΕοιϊοἰαβίῖςε] 
ἰδίου βῆιονγβ {Παῦ {}}}8 ἢι8 Ὀδθι {π6 ἔμοῖ ; Ὀκῦ νι γ (ἢθ86. ο]αΐμνα. ΟἸ τ βυϊ απ ἐγ ἴα ποῖ 
Οαγροϑῦ 6. ΤΠ τ Ἰϑίουβ οὐὗὨ τἴπΠ6 (σοβροὶ ἃγθ τϑηιγο ἴὸ ,“εοώ ἐλε ἤοοσοὰκ 0, Οοἱ, 
ἐαλίπρ ἰδλε ουογεῖσλί ἰλογθο, ποί ὃψ οσοπδίγαϊπί, διὰ ιοϊϊπρῖν, ποῖ ν ἰδν ἴον, δι οὗ 
α τεακίῳ πιϊπά. (1 Ἰοῖ. ν. 2.) “Τα αιιοδίίου 18, οὐ νηὶ ἰὈοἰϊπς ἀοθ8 168 Νον 
᾿Γοϑίδμιοηῖ 65 Δ 0}15}} (Πς δι μρογὶ οὗ {π6 με βύθσβ οὐ γε ζίου ἢ Εχδιμΐπθ, δὰ γου 



“πώ “ΜΜἜογαὶ γεσερίς οΥὙ ἐδιε 1 ψϊο, 289 

Ὑ}} δι τῃδὲ 10 ΘΒ. Δ Ὀ}Π18}.65 Ὁ 10 50ἢ ἃ ΤΑΥ͂, 85 ΘΥΘΕΥ͂ ΓΟΔΒΟΠΔΌΪ. πιλῃ πλβῦ ἌΡ ΡΓονο. 
1 19 τἈπουσῆῦ Θαι 4016 1π8 τχθη νυν ο δρΡρὶυ {Ποῦ νου σοῦ γοδγ8 ἴ0 16 δοχηβ το 
οὗ Ἰδησυιρσεβ δηὰ οὐὨ ῬὨ]οβομῆν, δἰ τγῆ0 Βροπα (Π6}Γ ἀμ γ8 8πηαἃ Βίγο στ ἰπ τοδο  ησ 
ἰδ6πὶ ἴο οἴἰοτβ, βῃου]α γϑίθῖνο ἔγοπὶ ἴπο86 τ ἤοπὶ {Ποὺ ἴθϑο! β ἢ 8 Γοοοπρθποο ΤῸΓ 
πον ἸΔΟΌΓ 88 ἴο ΘηδΌ]6 ἔπ 6 πὰ ὑ0 βυρροῦῦ ὑπαπιβοῖνεβ δηὰ ὑποῖνγ [81 }}168 'ῃ ἃ ἀδοθηῦ 
ἈΠᾺ γαβρϑοία }]6 πηλοῦ. ὙΠῸ νν1}}} Θοιηρίαῖῃ ΟΥ̓ 0}}18 85 ΠΡΓΟΡΟΥ ἀπιὶ ἀπ) ΤὍΤΠο 
ἀοβρεὶ 8615 {{| τη δὶ ΘΠΆΠΟΟ Οὗ 118 ΤῊ ΙΒ ΥΒ Οἡ (ἢ 6 8,π16 ἰὈοὐησ. “ὁ ΤῊΘ ΝΟΥ Κιηδῃ ἰ8 
ὙΟΤΊΏΥ οἵ [118 ἶσα. ΓΌΘΥ {Ππᾶΐ βοῦν δῇ [Π6 δ᾽ Ὁ. δῃομ! ἃ ̓ἰνα ΟΥ̓ (86 αἰϊατ. δυΒ6ὺπ 
ΠΟΥ ἀἴβρθηβα ἰο᾽ Οἴμοῦβ οὐ {ῃ61} βρι γἱ 8] ταΐηρβ, {ΠΥ 8Βου]ὰ ἰπ τϑύατη σθοεῖνα οὐ 
186 ιν σον] γ {πίηρη.᾽ ΤΙν8 18 4}} [δι ΟἿ ΥΙΒ0 11 ἀΘμδ Πα 8: δηὰ β[)6 'β δῆϑιν γι Ὁ]6 
ῸΥ ὯῸ ΟἾΒΟΙ οἷαί. [810 ποῦ Γρηβοηδυΐ τὺ τλθὴ οὗἉ ρον, [Δ] 6 πίβ, απὰ δι ἰμοδιίοῃ, 
ὙΠῸ ἀσνοία ὑπ6ὲγ ἰἴναβ ἴο {116 βρ᾽ γίδιαὶ ἱπϑίγιαοίίοι οὗὨἁ {π6ὶγ 16] ον οὐαί γοθ, τὶ 8 
νιον ἴο τπᾶ κα μοι ροοὰ πὰ ΠΆΡΡΥ ὈΟΐὰ ἴῃ (μ}8 ἢ αἀπὰ τπᾶὶ τ ῃῖοῖ 18. ἴ0. ΘΟΠ)6, 
βου ἃ γϑοοῖνα δ ἢ ἃ ΤΟΙ ΠΘΥΔΙΙΟΙ 88 ἴο0 ΘΠΔΌΪΟ ἤθη ἴο ᾿νε, μοῦ ἴῃ αϑήιθησα διὰ 
Βρίοπάουτ, [ἌΓ 1685 ἢ ἸΧΌΤΥ δηὰ οχίγανδμαποσ, θυ ἢ [Π|6 ΥΘΒρΘΟ ΙΔ ὈΠ ΠΥ οὗ ἃ ἀδοδπῦ 
σοιμροίθῃοα ἢ ΤἼΟ δρρ]ϊολίίοη οὐὗἨ (6 938η16 Θἀποδί!οη δπα 80}}{{|68 ὕο δηο ἢ 6. δι" 
Ρἰογημθηῦ ποῦ] ἤανθ βοοιγοὰ νγθα ἢ, Ἀὸ (Β6Υ πιᾶκο ὀχογϊτληϊ οἰ αἰ μλ8, ἤθη {ΠΟΥ 
αϑὶς, ἔγοπι {Ππ|ό86 τ ποπ ὑΠΘῪ ἀγα ἰαουτίπρ ἰοὸ ᾿Ἰηβίγιοι, 86 πιοάδγαῖϊθ βιρροῦῖ ἢ" ΝΥ 
ἄἀοδβ {6 Νὲνν Τϑίδπιθηι σοππίθπαποδ ἴῃ [86 Πϊ 506 γ8 οὗ τοὶ σίοῃ 8 οἰαἷπι οὗ ρουσοῦ 
ΤΏΟΓΟ ἰδδὴ οὗ ποϑ! ἢ. οὶ οἰαίπιθ ἰπάθοα τσογὰ πιὰ δηα ἐβιΔ 0} } 864 ἀυτίην (86 
ἀκτὶς ἀρθ8, δηά ἴο ἃ οογίδϊη δχίθηῦ 8ΓῸ 81}}} πηδᾶθ, σσθθγα [86 βρί γι τι} ἀοπιπηίοη οἴ 
86 Ῥαρα} 868 5}}}} εχ! βίβ. Βαῦ (Π6 οἴασσο οὗἁ βρί γἰ τα] ΕΥΤΆΠΏΥ ονον 186 ΘΟΠΒΟΪΘΠ 68 
Δα 1η1η.}8 οἵ πιο ἀοθβ ποῖ αἰΐδοῖ ἴο 86 (ἀοϑρεὶϊ. ΑἹ] 6 πηοῖῖνοβ πα δγσιπηθηβ 
ὙΠ 16}. 108. αἰ ΠἰΒΆΘΥΒ ἀγΓ6 δας ον θθ ἴο ΘΠΊΡΙΟΥ ταὰπὸ Ὀ6 ἀγανῃ Ἰτοηὶ τπ6 Ν ϑιν ᾿οθ[η- 
τηθηῖ. 7105 ἀϊξοϊρ! πο δηὰ οὐ ΔΉ 68 ΓΘ 8}}6 8:10 16 Ὀυὺ ΘΧΡΓΘβδῖνθ, 8π|ὶ ἘΠ σα {}16 
“ριγὶ, πὶ τἢ πὰ {Β6Υ̓ ΜΘΓΘ ἰπϑιυἰοα, ἰ8 ἀν τορηγάβα, {ΠΘΥ ἀγὸ δαάμηῖγι Ὁ] Ὺ οα]οιι- 
Ἰαϊθα το ῥῬσοπηοίβδ {Π6 βρι γι] ΠΑ ΡΙΉ688 ΟΥ̓ Οἰνεϊειίαπε. 50 ἰαγ, ἰηαθοι), 5. {παὺ ραγῦ 
οΥ̓͂ {π6 σμυτοῖ οὗὨ ΟΠ τοῦ, οε Δ ὉΠ] Νηρ ἐπ {Π6κα σθη 8, ἔγΟ ΠῚ ΑΒΒΌΤΑΙ σ᾽ ΔΠΥ ἀομ παι οη 
ΟΥ̓ΘΡ 186 τιϊη 5 οὗὨἨ 18 τηϑῦθογβ, (πὶ ([π ορροβίτοη ἤο ἴΠ6 σμυτοῖ οἵὁἨἁ Βοπιὸ, πβ]οἢ 
ΤΉ Κ6Β [ἢ6 ΘβίσΔοΥ οἵἨ (86 5ιογαπηθηῖβ ἴο ἀοροηά οἢ ἴδα ἱπίοπτίοη οἴ {86 Ὀγ].8[8) δἢ 6 
ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ ἀδοίαγοϑ, ὑμαὺ [86 “ αὐ που ΓΒ} 688 ΟΥ̓ [86 τ] ἰβῦο γΒ δἰ πα 6 8 ποὶ (ἢ 6 οἴδοίϑ 
οὗ (ἢ6 βαογαῃγοηίβ." ἢ 
ΤῊ τϑαὶ οϑυβο οὗ 18:6 Δῃ ἘΠ ΡΑ ΠΥ σΠοΥβῃοα ὈΥ {Π|6ὸ ΟΡῬΟΒΘΓΙΒ "ΟΥ͂ τυ ϑ᾽λ θη ἀσαϊηϑὲ 

ἘΠ ὙΓΌΪΥ σοπβοϊθηθίουδβ δα ρῥΐοιβ πη βίογα οὗ [88 (σοβρεῖ, 18. {|8. ΠΟΥ ἈΓ6 {11 
τη, πο, μανίησ νοϊαν αν γ ἀονοῖοα {πϑιηβοῖνοβ ἴο {Π|ὸ βίιμαΥ 84 βουνίος οἵ 
ΤΟΙ σίου (ΥΟΓῪ ΡΟ ΘΏΓΠΥ τ Ὁ ΘΟΠΒΙ ἀΘΥΓΔΌΪῈ ἐθπιρογαὶ 88 γ} 668), Πᾶν 1Π ΘΥΘΟΓΥ͂ 896 
ἐχροβοὰ {86 ϑορῃιβίγυ οὐὨ ἀοἰβίϑ, δὰ νυἱπάϊοδίθα (γα ΔΉ ἔτοπι ὉΠ 6ῚΓ πιμΠ!οἰου8 
ἈΒΡΟγβϑίοηϑ. Οπ (μ19 δοοοιπὲ (6 Ορροβοσβ οὗ τϑνϑίαοι τι 1}} Δ] σΑγ8. σοπ δι ν {ἢ 6 πὶ 
ἃ5. {Π|6ῚΡ ΠΑΓΌΓΑΙ Θηθηιΐοθ. [Τὺ ͵β, ΠΟΤΈ 6, ΠῸ ΤΟΤΕ 8 ΠΊδί[ΟΥ ΟὐἁἨ Βυγρτγῖβα {Ππῶὺ {Π|6 
50} 6 {ππ οὈ)δοίβ οὗἩ {πεῖν ἰηνϑοῖίνο, ὑπ8π {88ὲ {Π6 θα ροηΒ οὔ πιρθ}ν ἠοργθα- 
ἴοτβ δοιὰ θ6 ροϊπίθα ἀραϊηβϑὺ [86 νγαίομπιθη, τ θο88 Ὀυβίμεβ8 ἰΐ 18. ἴ0 ἀοίοςς {μοιὰ 
84] ΟΧροβ6 {6 1ν ποΐαγίοιϑ ργϑούίοθ8. 

Υ. ΟΙΒΈΟΤΙΟΝ 5. - ΟΠ γι οἰαηῖιψ ἀοῦανϑ τέ8 ΡΟ Έ850785 ζγοπι αἷΐ ἐρ- 
γιῖγῖος σοποενηηῷ τε σίοιβ ἐγ μἰδι5, ἀπά “εγιαπεῖς Γ᾽ ἐλονι α {εἰ ἀπαᾷ ἰἠι- 
»{]οῖξ απϑοπὲ, τοϊἐιοιιὲ α ρῥευΐοιις ἐχαπιϊπαίζίοι 9 ἐἶι6 στουπαὶ ὁπ τολιϊοΐ, ἐδιον 
αΤῸ ἰο δια ἐλαξ α58ογιΐ. 

ΑΝΒΨΕΕ.---ΤἘ 8 ΟὈ]οσι οι, 18. 48 ο]α 48 {Π6 εἶπιο οὗ θ]βαϑ; δα ᾿ἹμπουρὮ [18 ΤΑ] βοοὰ 
᾿ὰ8 Ὀδθὴ ΓΟρΟβίοαΪγ βθονγῃ δἱ ναγίουβ {Ἰπ|68. ἀκιγὶρ (Π6 1Δ5ὲ δίχσέεεπ ἀμ" εα ὑεῖ» 
γϑὺ 41} βυςοοράϊησ ργοραραίουβ οὐ ἰῃβ ΠΠγ Βαανα οοηθ πυρὰ ἴο πγρὸ Ὁ τ] {116 
αὐτηοϑὺ οοηβάρμοο, Νονοσ, μοῦ νυ 6, τγ88 ΟὈ͵θοίίοη Γαϊβοα ἀροη 80 5 ἢ ἃ ἰουπά- 
ΔΌΪΟΗ ; [ῸΓ, 80 (ἌΓ 8. ΟὨ ΓΒ. 18 Π|Ὸ ἔγομι το) οι ηρ [Π6 ᾿.ι88 οὗἨ τόϑβοι, ἐπα, οἡ ἴΠπ6 οοη- 
ἰγάγγ, Ὑἱ{}ν ἃ ΘΠ ρΘοι ᾺΥ 10 186], 10 ΘΑΓΠΘΒΕΪΎ ἰην 68 δπ ἃ ΘΧΒΟΓΙΒ ΘΥΘΓῪ πηι, 
Ὀοΐογο μ6 ϑιλΌγασοβ 115 ἀοοί. 68, ΤἈΪΤ]ν πα ᾿πρΆΓ ΙΑ] 0 Ἔχ πλΐηθ 18 ῬΓΘΙΘΠΒΙΟΉ8. 
Ῥργοῦε αἰΐ ἰλϊΐηρ8, βαγ8 Ῥαὰ] : ἀοία ζιδὲ ἐλαὶ ιελιτὴ ἰα σοοά,. (1 “1658. ν. 21.) ΜΠ οη 
{6 Αροβέῖίθ Φοἢ ἢ ̓ΆΓΉΒ 1.8 ἀρηϊηβί Ὀ6] ον σ᾽ ΟΥΘΥΥ͂ ΒρΙ ΓΙ 9 δηὰ Ὁ] 8 8 ἐγν ἐλδ πρίσεΐ 
τολοίλον' ἰλὸν αγὸ οὕ αοὐ (1 «Φοῖνῃ ᾽ν. 1.}, ἀοθ8 6 ποῦ ῥ᾽ αἰ! Υ σαοοπιλθηα {86 1186 οὗ 
ΟἿΣ πιογεῖβπαϊηρ ἀσαϊπϑι ἃ. ὈΠ1πὰ, διμενυιδίαϑιϊς, ἀπ ἱπαρ] 1οἷν ὈΘΠ 16 15. πιοῦ {88 
ΒΆΠῚ6 δάνϊοα ΓΑΙΥῚΥ ἐπιμ! δὰ ἴῃ {Π|6 σοιησιοπάδιίοη μίνϑη ἴο (6 Βυγοδῃ8 ἴοι" ϑραγολίη 

1 Ατιίοϊο χχνὶ. οὔ τῆς (ὐοπίρβείοη οὔ τ. Απριίσδη Ομυγο, 
σο9ὃ 
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ἐλ ϑογίρέιυ 5 δῃὰ Ἰηαυϊγίπσ ᾿πἴο ὑπ ἐσ οὐ σιπαὶ ἐπ 6 Ἀροβὶ]69 ργοδομβοὰ ἢ (Αοΐϑ 
χνὶϊ. 11.) Απὰ ἄοδβ ποῖ 36θὺ5 ΟἸενῖβε Ηἰπαθο! ν᾽ ἱπου]οαῖθ [86 Βατηθ ἀοοῖγηο, τῆ η 
᾿.6 Ἀρρθ 818 ἴο {86 ἠυάρπηοηῦ οὗἉ μῖ8 Δάν ουβαυὶοβ, --- γὴν ἀ(ο ψ6 πο δυέη 07) ψοιιγδεῖυεα 
7μαάῥρο ιολαΐ ἰδ τίρλέϑδ᾽ (μυκα χὶϊ. 67.) ὙΜΔΒουΐ οχϑγοιϊβίη ΟἿΣ τϑάβοῃ, ΠΟῪ οὔπ ΜῸ 
δὲ γοαάν αἰιραγδ ἰο ρῖνο α γοαεοπ 97 ἐδδ ἀορ6 ἐδαὲ ἐδ ἴπι ι8}ἢὃ᾽ (1 Ῥεῖ. 11. 1δὴὉὸ Οοά με58 
τη 16 υ8 ΓΟΒΒΟΏΔΌΪα ογθαίιγαβ, δπὰ 6 ΜΠ οχροοῦ ἔγοιη 8 ἃ γεαδοπαδίς δογοΐσδ 
(ἤομι. χῖϊ. 1.), ἀπὰ ποὺ [86 δαογίγοε οΥ 70οἷ6. (Εοο]. ν. 1. 

Ἴ86 ἀὐοβροὶ, ἐδβογοίοσο, ποῦ ΟὨΪΥ την ζδβ, Ὀαὺ ἀδιμδηα8 ἱηνοβιϊσαίίοη. ὙᾺ116 [86 
ἔουποσβ δηὰ αἀἰβρθηβοῦθ οὗ ἔ]56 γϑὶσΐοηβ δηὰ δρβυγαὰ Ουβῃρ γϑ]θὰ ἐμοὰ ὑπᾶοΣ 
βιἴθ πο 6 δῃὰ συβίθυουβ ΟὈὐβοιγιῦγ, 6888 ΟΝ γβῦ, 80 ΓᾺΡ ΠῸΠπλ ΘὨ] οἰ ΠΙῺρ ΒΘΟΓΘΟΥ ἴο Β]8 
οἰριρ θὲ ΘΟΙΠ Δ) 8 {δοιη, ἵγθοὶγ ἰο ῥγοΐθβϑ δὰ ἽΡΗΥ ἴο ΑΥΤΗ: 8 ἀοοίγῖηθ. 

1 8δ)αν ἴο γοιι ἕπ ἀαγάπεδδ, δρεαῖκ ψ6 ἐπ ἰλε ἰἰρὴλὶ (Μαῖί. χ. 27.); {δα 18, 6 ἀοο- 
ἰγῖηθ πίοι 1 ἰθδοῖὶ γοὰ ἴῃ ῬΑΓΔΌΪ6Β, ἦο γα ρα] οἷ ὀχραῖη δπὰ Ἔεχρουπᾶ. Ῥγλαέ 6 
θα" ἴπ ἐΐλθ 6αν, ἐλαὲ ργοαοὴ γ6 Ὡροπ ἐλ6 λομδε-ίορϑ; ᾿μδι 185, τπλῦ 1 ποτα ρει ναί υ 
ἱπιρατὺ ἴο γου, ἀο γὸὺ σουγαρθουϑβΥ ΡῈ] δὲ ἀπ ργοοϊαῖπι ἰο 4]] 1μ6 σσογϊὰ. Ηδὰ 
ΟὨ ΓΙ 801 Δ}1} 7 ὈΘΘη οοηδοίουδβ οὗ [8 ΟὟ ΘΔ 688, ἰὺ που]ὰ ποὺ {μι18 ὈΟΪἸΥ Βαανα 
Θπίογϑα {δ 118ὲ8 δσαϊπϑὶ (π6 Ὀγεὐυίοοθβ οὗ τηδηκίηα, σι θθῦ (86 στοαῦ πρτονοπιθπὶ 
Δηα ᾿ΠΟΥΘΑΒ6 οὗ ἢ Ἰππᾶ8 οὗ ᾿ογδίαγο δα δχοϊθα ἃ βρὶυϊ οὗἁ συ ΟΒ γ, το ποῖ 
ΟὨΪΥ Ρῥτομιρίθα πθῃ ἰο0 ἱπαυΐγο δῇ, Ὀυῦ αὐΔ]1864 {π6πὶ ἴο υηάἀογβίδη δηὰ ὀχϑμπιΐηο 
ἀτυΐῃ, δηὰ ἀείοοῦ ἵγϑυα δηὰ ἱτηροθίατο. Βιυΐ νὰϑδῦ ἴγδυὰ οὐ ᾿τηροβίαγα μ88 Ὀθθὴ ἀ!8- 
οονοιθα ἴῃ 86 (ἀοβρθὶ] ῦ᾽ Οπ {86 ΘΟΗύΓΑΓΥ, ἴῃ ῥσορογύίοῃ ἰο {μ6 τίρουν οὗὨ 186 
ΒΟΓΆΘΥ ὙΠ] οὗ 10 Ἀὰ5 ὩΠΔΘΡρΡΌΠΟ, {86 Θν θη 668 οὗ 118 ἀϊνῖπα Δι ΠΥ δη οὐσίη μανο 
88οηθ, δῃὰ οοπίϊπιι (0 βιΐηθ, τ ῖτἢ ᾿πογοδδβίηρ ᾿υϑέσο. ὙῈ6 ρ6η8 οὗ ἰηβάε]58 (ς} ] ησ 
{ΠΟ 86 1ν 658 ἀοἰβίβ, Ὀὰϊ τυΐ!ο86 ῬΥΪΠΟΙρ]68 [ῸΓ [86 τηοδὶ Ῥασγί διὰ δἰδθ δι} 8}) ἴῃ 
δρυηάδῃοθ μάνα Ὀθθη ἀγανγῃ Δραϊηδὺ [86 ϑουρίασοθβ. ΕνΟΓῪ ΟὈ]θοίΐοπ ἐμδὺ τεῦ ΟΣ 
τ] σα οουἹὰ δυσροδῦ ΟΥ ἀογῖνα ἔγοπι {6 τροάθστη ἀἰβοονοῦθβ ἴῃ βοίθηοθ 888 ὈΘΘῺ 
Ὀτουρης ἔογνασγα, οἰὐμον ἰὴ ὑΠ6 ὙΔΥ οὗ Ορϑῇ αὐΐδοκ, Οὐ ὑπο ν (Π6 ᾿η5:ΔἸου8 ἔστι οὐ 
Ῥτοίδββοα στοραγὰ ἴοσ (86 βδογοὰ νοϊυαπιθ. Βυῦ [88 (Π6 Β10]6 βυδβίλϊπθὰ ΔηΥ τοδὶ 
ἀδιλᾶρθ ἔγοηι {686 853880}15Ὁ} ΝΟῺΘ πμδίανοσ, Π|Κ6 ἃ τὶ ρηΥ οαἱς 10 858 δβίοοά 
ἀππιονοα, θυ οτῖηρ ποίην ἔτομλ {μ 6 ΠΟΙΒῪ τὶπα, Ὀὰ0 (86 τηογα ΣΌΒΌΠησ ΟΥ̓ [18 Ἰοαν 65. 
ἼΠ6 οδιιδ6 οὐ ἐγαζῇ, ᾿Ἰπἄθϑ, ἢ88 ὈΘ6 ἢ ρ,ΘΑΟΥ Ῥτοιηοίοα ὈΥ {μ6 86 δίΐβοϑ: [Ὁ 186 Ὺ 
δνανα ρίνθη Ὀἰγιμ ὑο ϑύο ἀδίδβποθβ οὐἩ ΟἈτΙβυ ΔΉ ΠΥ ἃ8 πᾶν οβδοίυδ!} γ τοιηονοα 186 
ἀουδίβ οὗ δίποογα πα ΓΟΓΒ, δπα δ οὔςθ σαβἤοοϊθα ΠΟωΟῸΣ οπ {Π6ῚΣ δυΐμοτβ δὰ 
σοη ιβοη ΟἹ ΓΠ6ἷν ΘΏΘΠ.168 ; 8116 (86 ᾿ΣΠΊΟΓα] ὈΥΙΠΟΙΡ 168 οὗἉ ἀοίβπι ΟΣ δι μοίβιη, τ βοα 
Ὀτγουρσῆξ ἰο {π6 ἴα8ι οὗ τϑάϑοῃ, βᾶνα 'π ΘΥ̓ΘΥῪ ἰπϑίδηοθ Δρρθαγθὰ ἴῃ 411 {με ὶγ πδινθ 
ἀδίογτ "γ. 

ΨΙ. ΟΒΈΕΟΤΙΟΝ 6. --- Τὴο πιογαϊιέν ὁ ἐδ Βιδίε ἐξ ἴοο βἰγὶοΐ, ὅδατε 
ἔοο παγά προν πιαπλϊπα, ἀπά ἰαγϑ τι8 ἀπάον ἐοο ϑεύετο γοβέγαϊπίξδ. 

ΑΙΝΘΎΓΕΒ. --- Πο68 1 πο π Τοῦ τ.ι8 ΟΥ̓ ΔΏΥ Ῥ᾽Θαϑυγ68 ἩΟΓΙΠΥ ΟΥ̓ ταςοπα] Ὀοΐπσβῦ ΒΥ 
ὯΟ ΠηθΔη8. [10 ΓΘβΓαΪ 8 ὑ8. ᾿πἀθοα, Ὀυΐ 1 ΟὨΪΥ ΤΟβίτϑ! 8 .8 ἔγοπι ὑπὶπρ8 ὑπ σσου]Ἱὰ 
ἀο τ8 ΒΑΓ, δηά παῖ Ὀοὶμ Ουγβοῖνθϑ δηαὰ οὐσ ἔ6 οὐ ΟΥ̓ δ ΓΘ 8 ΤΟΥ ΔὉΪ6. 16 δα τ }8 
ΟΥ̓ ΘΝΟΥῪ {ΓῸΥ τγδιίομδὶ, Ὀθηθυοϊθηῖ, δὰ δυτηδη6 Ρ]ΘΑΒΌΓΘ; ὯΔΥ, ἰδ ΔΙΙΟΒ ΘΥΘΟΥῪ δἢ- 
λογιποηὶ οὐἨἍ ἩΜΙΟΝ ΟἿΣ Β6Π868 8.6 σΑρΆ0]6, {μδὺ 18 συῃϑιδίαην τ |Π (μ6 τοῦ] σοοχὶ διά 
ἴσα ΠΔΡΡΙΠ688 οΟὗἩἨ (Π6 ὙἘ0]6 σομῃρουμπὰ παίατα οὗ πῃ. ΑἸΚμουρῃ ἴπ6 δολιρίυγοι, 
Θβρϑοίδ!γ (86 Νοῦν ΤΙ δβίδιηθηϊ, βοὺῦ Ὀθίουα 8 ἴμ6 ποθ]οβὶ 146 858 οὗἉ αἰαἱηίπλθηΐδ ἴῃ 
ποῖ! π 688, ἔμ 6 Ὺ ἀο ποὺ 10 ἴο ΔΠΥ ΘΧ(ΓΟΙΊΘ68, ΟΥ ἰ0 ἃ ἄσρτοα οὗὨ βἰγοί ποθ ἀπβυ ῦ- 
ΔΌΪῈ ἴο Βυπηδη ῃδύμῃΓα. 6 ἀοβροὶ ἀο068 ποῦ ρ᾿γΟΒΟΣΙΌΘ δῃ ἀπίδο!ηρ' ρδίῃγ, ΟΥ̓ ὑΓγ6- 
ἰδπὰ ἰο ΓΘ ΟΣ υ8 ᾿Ώ86ΏΒ1016 ἴο ἴΠ6 6ν1}}8 ΟΥ̓ ΟΑἰ δ μλ 0168 ἱποίἀθηῦ ἴο {}}18 ργθβοηῦ ᾿ἰδ, 
ὑυαὶ αἰγοοίϑ υ1.8 ὙΒΘΓῈ (0 βοοὶς [ῸΓ οοηδβοϊδίοη, δηα αἶβο βιιρρογίβ ι.8 ὈΥ 18 σ]ογίουϑ 
Ῥγοιυῖθοβ. 76 δζο, ἱπάθοά, δυσί ὕο ἀθηΥ οὐγβοῖνοβ ὃ ; Ὀὰΐ [Π6 Ἰη οπίοη 18, ΟὨΪΥ͂ 

1 Το 086 οὗὨ τοαβοη ἴῃ πηδίϊοτβ οἵ το] σίοῃ 18 ΔΌΪΥ νἱηάἀϊοαίεα Ὀγ Βρ. Νονίοη,  οσξε, 
νο]. ν. })}158. 84, ρρ. 2905---220. Απά (δΠ6 ῥτοργίοιν οὗ 16 8ἴγοβδϑ νυ ίο 1ῃς ἀοβροὶ [Δ γ8 
προ μεὐὰ 18 βαι βίβοιΥ γ δβιαῖθα ὈΥ ΒΡ. Μαὶυῦν, ἴῃ ΔΠΒΝΟΥ ἰοὸ [86 σαν }]5 οὗ 1π6 “ατΠοτ οὗ 
Ῥοϊ δες! Φυδιϊοα, 8866 18 Π] δ γαῦῖοηβ οὗ ἴμ6 ΤΥ οὗὨ τῃς Οἰισιδιίδη ΒοΙ σίοη, ΡΡ. 300 --- 
910. 

3 ὙΠ τοβροοῦ ἴο 411} (16 ΟΠ τ διΐαη Ῥγοοορίβ Τοϊαϊϊπρ [0 861-ονογητηοηΐ, τ οἷ ἀγα οὗ- 
Ἰοοϊοά ἴο 845 βαύβῇ δπᾶ βοῦθγθ, νγὰ ΠΊΑΥ͂ Οὔδοῦνο, [Π δῇ βίποθ πῃ δηκὶ ἃ ἄγὸ δρὶ ἴο ἱπάπ!ρε τῃοῖγ 
αδοστοη8Β δπὰ ρϑββίοῃβ [ὉΓ ΌΥ] ΑἿΥ Οὐ]θεῖβ [00 τηπο ἢ, ἀπ δίηοθ (686 αγὸ ἔΐπθ στοδί οὔ- 
δίας !οβ ἴ0 ἔτι ῬΙΘΕΥ δηὰ νυἱγίιο, 10 νγὰ8 ψψῖϑα δη Κὶπὰ, Ὀθοοιηπρ 8 αἰνίηθ ἰθθοῃογ, ἴῃ οβιιθ 
ἴ0 γτομίδιε τη 15, δηὰ ἴο οὔ σ ἴ1ὸ διγοηροβὺ πιοίζγοβ δζαϊηδὶ ἴξ, ὙΙ μου (8, Πἷβ πλογα} 



“Δηὰ ουγαὶ γοεομίς 0 ἐδ }διδίο. 99] 

{Παὲ νὰ μου ἃ ὁπ ἀοανουν ὑο ΚΘορ [Π6 ᾿μ  Υ ΟΣ ἀρροί [68 Δ μ 88:0 η8 'ὴ ἀπ6 5ι:0766- 
(ἴοη, δηα ὑμδῦ {π6 ρΡοαδΌγοβ δηα Ἰπίθγοϑίβ οὐ {86 Π6βϑὴῃ δηὰ οὔ τῃ6 ποῦ] ἃ βου] ὑὰ 
"816 ἰο ρὶνα ἨΔΥ 10 186 ἀαΥ να ον ἰο ἀοά, δῃηὰ ἰο {6 ἰονα οὐ ἐγυίῃ, νἱ γἴιιθ, ἀπ 
Υἰ αἰ οουβη 688, Ἡ ΠΟ ΠΘν ΟΡ (ΠΥ ὨΆρΡΘη ἴο βίαπα ἴῃ σοιηρου! ἰοη. δ΄ ἅτα γϑαυΐγθιὶ ποῖ 
ἴο τῆρϊκα ῥγον βίον ἔοῦυ ἐμ ἤθϑβα, ἴο 16] {π6 ἰδ 8 ΤΠογθοῦς; θὰδ ΘΙ 1 ΠΟΥ Δ δι ΟἾσίϑι 
ΠΟΡ Π18 Δρυδβί]65 ᾶνθ γροα [Ὁ ὩΡΟῊ 0.8 88 8 ἀυϊγ ἴο τπιδοοσαίς οὐν Ὀοάΐο5 τι 11}} {Π|056 
ὉΠΠΗΔΙΌΓΑΙ ΤΊ σΟΙ 8 πα δυβίογὶ 08, ΟΥ ἴ0 οἤμδβίίβα ἰἤθπὶ τ ἢ τπαὲ ὈΪοΟαγ «15. Ρ] 1Π6, 
γν ὨΙΟΝ ΒΌΡΘΓΒΙ ΠΟ ἢ 1)88 Οζα 6Π]οη6 ἃ Ὁπάογῦ ἴμ6 ῥτοίθησο οὐἁ Ἔχ γδογἸ ΠΑΥῪ ἸΠΟΓΙ ᾿οι- 
ἰἰοθ δηὰ ἀενοίίοη. Τα 0806] ΟΥ̓ΓΒ ΠΟ Βα πο [ῸΓ ἀὐυδίοτγ ἶ685 ; ἴδ εἶ] 8 οὗ πὸ 
ρασγθδὶ σοσαγαβ, ΠΟ βιι Ὀβιτὐοη οὗ γἰτιι8] ΟὈΒΟΓΎ Δ σ685 ἴῃ {16 μος οὐ πιογαὶ ἀαιῖοβ : 
ΠῸΓ ἀ068 Ὁ ραττηϊῖ ΖΘ] [ὉΓ δηἃ βθυπάδηοσθὶη ἴΠ6 ἀἰδοθαγρα οὐ ὁπὸ ἀυῖγ, ἴΟ σοπιροηβδῖθ 
ἴον 116 πορίθοῖ οὗἁ ἀποίμου. Οἱ [86 ΘΟΠΊΓΑΓΥ, 10 1 Π81818 Οὐ ἀπίσογδαὶ οδοάϊεποο, δπὰ 
ΘΧρ οἰ ν ἀθοϊαγθβ {πδ΄ δ τῦλο οὕ δηδ ἐπ ὁπ 6 ροὶϊπί ἐδ σιαϊίῳ 07 αἱ. [Ιἰ δυ)οΐμβ 8 ἴο 
Ὅ6 Βοανθη]γοπ δι, δπα ἴο βοΐ ΟὟ αἰδοιίουϑ οὐ (ἰΐπρβ αὔονα, γοῦ ποὶ 80 ἃ8 (ὁ 
πορίθοὶ {π6 ἀυἴ168 πα οβο68 ἱπουτηθοηῦ ὑροη ἃ ἴῃ 1118 ργοϑοηΐ βεἰαϊο 8 δΐο ποῖ 
οομϑηἀ ρα ΔΌ80] 1 οἷγ ἰο φαυὶϊ 1(Π6 ποτ]ὰ : Ὀπῖ, τ δίς ἢ 8 8 πὰς ΠΟΌΪΟΥ δἰ ποῖ, 
ἴο ᾿να αὔονϑ πὸ σ οὐ ψ}}} 6 16 ΓΘ ἰπ ᾿ΐ, δηα [0 Κοδρ οὐγβοῖνϑβ ἔγβα ἤγοῦλ 118 ροὶ- 
Ἰυ [1008 ; ἢοὺ ὙΠΟΙΠῪ ὑ0 ΣΘΠΟΌΠΟΘ ΟἿἿ Ὀγοϑθηῦ δη]ουταθηΐθ, θὰ το Ὀ6 πιοάογαῖα ἴῃ ἐδπ8 
.86 οὗ ἴμεπι, ἃπκὶ 80 ἴω μδ6 ἐλὲδ τοογϊἅ αἬ ποί ἐο αὖμεο ἱ(. “Α1} Ιὺ τραυΐγοβ ἰ8, {ἰδὲ οὐῦ 
ΠΠρογν ἀοσοηθγαῖθ ποῦ ἰπΐο Ἰἰοθ που 5Π 688, ΟΟΤ Δη) ϑθιηθηῖ8 ἰηέο αἰβεὶρδίίοη, οὐν ἰῃ- 
ἀυϑίτΥ Ἰπίο ἰποοδϑαηῦ ἰοϊ!, ΟἿΓ σΔΓΘ(Ϊ 688 Ἰηΐο ἀχύγοπιθ δηχίου δηὰ οπή 688 βο  ]οἷ- 
τυΐάς." [ἢ βδβογί, ἰδ 6} 7018 ΘΥ̓ΘΥῪ {πη (Βαῦ σαπ 0 018 σοοά, ἀπά 10 ΟὨΪΥ ῥγο 8 
ΘΥΘΓΥ͂ ἰδῖπρ' (Ὠδὺ σλη ἀο τι8 παγβ. Οου]ὰ 8 οίῃρς οὗ ἰμῆπιίθ Ὀομονοίθηςθ, νἱκάοαι, 
δηά ρογίδοιοη, ἀυ ὈοίίοΣ, ΟΥ δοῦ οὐβοσ 186 σΟμβι βίην 18 (Βο86 ρογίδει θη ὃ} 

ὟΙ1. ΟΡ ΈΟΤΙΟΝ 7. -- ϑόηιο 9 ἐδιο λήογαϊ Υγσοοορέδ 07 “658 ΟἈγῖο 
αγὸ μηγεαβοπαῤίε απά ἐπιρταςϊοαδίο. 

1. Αἡ οδ]οοίίοη οὗἉ {818 Κιμὰ 15 τηδᾶσ ἴο {πὸ ῥγοΒ Οἱ ἐἴοη οὗὨ Ἀηρον, Μία. ν. 22. ; θαὶ 
[π6 σοηίοχί βῆονβ (μδὲ {16 ΒΏσΟΥ ΒΟΓΘ οοηἀοιηηδα 18 ἱπηρ δοα}]6.5 “ ὙΠΟΓΘ 816 
γἱο65 ἩΒΙΟΒ 1 ΤΩΔΥ Ὀ6 ἴμ6 ἀμ οὗ δοιηδ ἴο γαρυϊπιαπὰ πὴ} ΒῃΔγρηθθθ. Ουγ [οτὰ 
Β πλ86}} γγᾶ8 δοπγθυϊπι6 8 ΔηΡ γ." ΑπροΥ, ἱπιργοροῦ ἴῃ 118 ολι86, [(8 ΟὈ)δοῖ, 1ϊ8 ΣΒΠΏΘΤ, 
18 ϑεῶξοη, δηἀ 118 ἀυγαίίοη, τηυδῦ θ6 ιἰμ8΄ ἩΒΙοΝ 18. ΠΘγΘ σοηβυγοᾶ, ΤΠοτα ἀγὰ αἱ 
ἴδγθηῦ ἀοστοοβ Οὗ ΔΏΡΟΓ τηοηἰοποα, δηὰ Ὀγχγοροχιίοι 8} 6 ἐλ ταν νϑνν ΔΗΠΟΧΘΩ (ο 
Θϑ0 8. ΟἸγιϑὺ ἱβουθίο γα αββογίβ, ρυϑθαθὶν ἴο ΟΥΒΟΡ ραγίβ οἵ βογίρίαυγα, {Πα του ης, 
Βεαῖγοα, ναγίδηοο, υσαῖα, βίσγι ἴδ, 8.8}} ὁχοάθ ἤτοι {Ἰ6 Κἰηρσάομι οἵ μθάνϑη ὅ; δῃὰ {παῖ 
{Πι6586 οΥΐ 2658 8}}8}} Ὀ6 ρα βμ θα ργορου Δ 0] ἴο {μεῖς ἀοσταα οὔ συ ΐῦ. Βυΐ δοοογ- 
Ἰηρ [0 (86 ἰθῃοὺγ οὗ ἰπ6 (ἀοβραϊὶ, δἰ] ληρον μσιγοροπέρα 07 18 ΒΕΥΘ ΒΌΡΠΟΒΟΙ ; [ὉΓ οἷ 
1816 σοη ΠΟ. 481} β᾽η8, ὀχοαρί οὔθ, ἈΓ6 ἰογρίνεη.δ ἼΏΘ β8πι6 τϑβίγιοίϊοπ πλϑῦὺ Ὀ6 
ὉΠ ἀογβίοοα τοβρθοϊϊηρ Οὗ. φΌΠΟΓΑΙ δββου 08 οὗἉὨ “9688, 88 δωιΌ. χ. 88.; νΆο 
οδϑηποῦ ΔΡΡΙΥ ἰο Ῥοίον." 6 

2. Τῇ ρῥγϑοορῦ οὗ Φ96808 ἴο ἔὈγρῖνα ἱπ)υτίοβ 7 μ88 Ὀδοη δβϑβουϊ θα ἰο Ὀ6 σΟΠίΓΑΓΥ ἰοὸ 
ΣΟΆΒΟΏ δπα ηδίυγο. Α ἔδυ οὔ (86 τηοϑί δπιηθηΐ μοαϊῃ θη ΡὨΪ ΟβορΒοσβ, Ὠοανογ, ἤλυθ 
Είνθη {86 βαπ|6 ἀϊγοοίίοη. [0 18 ἃ πιαχὶπὶ οὗ Οοη πο 8, “ ΠΘΡΟΣ ὑὸ ΓανθηρΘ 1Π]ΓΙ68.᾽" 
ϑοοργεῖοϑ, ἴῃ 18 σοῃνογυβδίίοη τ ἢ ΟΥ̓ δ, Β4γ8 ἴο τ, “ἴΠ6 ρόγβοη, {Ππθη, 80 [88 
Τϑοθινθα 8 ᾿Π) ΤΥ ταϊιϑὺ ποῦ τοίατῃ 1, 88 15 (88 Ορίπιοῃ οὗὨ 66 νυν." ΟἸσθγο 

ποιά ἤδγα ὈΘοη στοϑι  ἀοίοοιίνα, δηἃ πῃδι} 4 0]6 ἴο0 οἰΓουτη βίη 68 οὗἩἨὨ ὨυΤΊΔη ΝΥ. [ΕΠ 6 
ΑἸἴΠοΤ οἵ ΟἿΓ τοὶ βίο [88 ΤΠΟΓΟ ΒΙΓΟΠΡΊΥ οηίοτοοὰ τῃ6 ῥγϑοῖίςο οἵ 86][-ἀθηΐαὶ [ἤδη Οἱ ΓΒ, 
ἦς ἰ8 θοσλῦβ6 ἢ6 ὑειῖογ Κη ἴΠ6 ὨΘΟΘΕΒΙΓΥ ΟΥ̓ [118 (0 ΡΣ Ὑ ([ΠπΠὺ Ὠοαγῖ, [ἢ6 σοηγουβαοη, 
δια [πὸ σοπάποῖ. Η6 Κπενν, α]80, απὰ δὸ ἰδιυρῆϊ, [μ8Γ 1Π15 118 18 ἃ δίατϑ οὗ σα], ἰῸ Ῥγεραγθ 
15 [Ὁ 8 δαίϊοῦ: δηᾶ ἴδ Οοὰ ψουὰ ηΔ}} 6 Κα δὴ δοοουης οὗ [Πς Βοογοῖδβ οὐ πιο π᾿ Β ΠΟ γῖβ, 
ΔΒ Ὑ61} 88 οὗ ἐμοὶ ττογὰβ δηὰ δεζϊοπβ. ΤῸ τορυϊδῖα {86 ᾿Βουρ 8 διὰ ἀσεῖγοβ, ΓΠπογοίοσγο, 
Ὑ 5 ΠΕΟΟΒΒΑΙΥ͂, ἰῃ ΟΥΔΘΓ ἴο Ηὐ πιδηκὶ πα [ῸΓ Δρρθαγίηρ Ὀδίοσγθ {πεῖν διιᾶρα, δῃηὰ τὸ ἀυ Δ] 
1Π6πὶ 70Γ δπίοτῖηρ ἴΠ086 ΔοΟάο8Β ἱπῖο ΜΠ ΪΟἮ γγ6 δτὸ το] ἰλόγα δλαϊί ἐπ πὸ ισΐδο ἐπίορ ατν ἐλίης 
ἐλαί ἀεπίειλ. (εν. χχὶ. 27.) Βίπιρβοη᾿β Εὐνϊ ἄθησοβ, Ρ. 302, 

᾿ ΤῊ δβυδῆεςὶ οὗὁἨ [86 ἀρονο-ποϊςοα ΟὈὐδοιοη 18 ΠΥ Τσοηβίἀογοὰ ἴῃ Μτ. βίπιρεοι [π- 
[οΥΠΑ] δηᾶ Ῥτγεβιχηριΐνα Εν! άοποοβ οὗ Ὁ δι ΠΥ, ΡΡ. 288--- 802, 

2 Δῖριι. τ. 23, 34. 5 ΜαδγΚ 1Π]. δ., χ. 14. 
41 Οὐονγ. νἱ. 10., 6Οα]. ν. 21. δ Μαῖ. χὶ!, 831, 32. 
4 Νον ΟΠ ο᾽δ Οὔδεγν. ρασὶ ἱ, οἷ, 1. βεςῖ. 9, Β] δἱγ᾿β Ῥδσαρῇ. οὐἩ ΟἸγτίδι 8 ϑουπιοη οα (ἢ 

Μοιιηῖ, 
Τ ΊΜΙΚα χυὶΐ, 8, 4.; Δίαί, νἱ. 14, 15. 8 Ωιιςῖ, χ, 
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ἀοοϊαγοβῖ, “τη ποι πησ 18 πόσα ἰδ ἀλλ ἷο, ποίησ ποτα Ὀδοοπηῖπσ ἃ στολῖ απὰ οσ- 
σοἸ] δῦ πιδη, ὑαπ οἰ πο ὈΣΠΠΥ ἀπὰ οἸοιηθπο νυ. βθηθοδ βγ8᾽, “1 νουἱὰ ραγάοη δ 
᾿π͵αγγ, ὄνθη πὶ τἰοι ἃ γον οὰβ Ὀαποβι ἔγοπι [ἢ 6 ᾿π) γον, Ὀυῦ πη οἢ ΤλοτῈ Αὕον ἴἰ.᾿" 
116 αἰδο ἄδοϊαγβα, {πὸ “1 Π6 που] 6 νὶοϊοα, νγθ βου ὰ γοῖ ρούβανογα 'π ν»76}}-- 
αἰοἴησ, ἀνθη διηοη σαὶ ον} τηθη." ῬΠοοίοπ, τ μθη ροϊηρ ἰ0 Βα ὍΓ ἀθαῖῃ τη] ΒΕ}, 
σἰδτροα ἢ18 80η ΨΥ] ἢ 818 ἰαϑὲ Ὀγθαίῃ, ὑπ αὺ Β6 δου ἃ ΒΟΥ ΠΟ γϑβδθηϊαιθηῦ ἃραϊηϑῦ δ 5 
Ῥογβοσυίςοῦβ. 

10 48, ἔπ αν, Ὀθθη οὈ]θοίθα ἰο ἐπ6 ΟΠ τ βεϊδη ργθοορὺ οὐ ουρίνοηθββδ, {πδ΄ ἴδ ἰ5 
δίνοη ἴῃ ἃ σΟΠΟΓΆΙ ἸηΠ6 μη! 16 ΨΑΥ; ὙΠΘΓΘαΒ (Π6Γ6 ΔΓ οογίαἰῃ τοβιγιοίοηβ, τ ουὺξ 
τ οἢ} ᾿ῦ πουϊὰ Πα δἰοπι θα τὴ [α14] οΘοηϑοηαθθηοθθ. [Ὁ πυϑὺ Ὀ6 ᾿πίογργοίθα οοῆ- 
ΒΒύθ ΠΥ ἢ να λίγα ἀϊοίαϊοβ ἴο Ὀ6 Οὐνγ ἀμ ἴῃ Ὀγθβϑουνηρ ΟἿΓΡ Γορυϊδίϊοη, 
ἸΙθΟΡΙΥ, δηεὶ ΡῬΥΟΡΟΥΙ ; δηὰ 'π ἀοϊηρ 411 τγὸ ολῃ ἴῃ ΟἿΥ Βαν γα] βίδ[ 008 ἴο ΠΙπ]6Ρ 8]] 
Π᾽ΌΓΥ δηα 1} αϑοῖος ἔγοπὶ ΟἾΠΘΓ8 845 τὴ] ἃ8 ουγϑοῖνοβ “παι ὈΊΘΑΪΥ [Ὁ πλυδῦ. Βαϊ 
[Π6886 ΘΧΟΟΡ ΟΠ ΔΓ 6 80 Ρἰαἴη 1πα (ΠΟῪ πν}}} αἰ σγβ Ὀ6 Βυρροβϑι, διιὰ σοπβοα θη} Υ 
πορα ποῦ Ὀ6 βροοϊβο. Τηα ΟἸ γι ϑεϊδη το] ρΡΊΟΙ ἸΠΆ 68. πὸ αἰϊογαϊοη ἴῃ [86 πδίαγαὶ 
τσ ὶβ οὗ πηλη κα, ΠῸΡ 065 [Ὁ ΓΙ ΠΘΟΘβκαΤΥ 86] [-ἀδἴδηῃσο, ΟΥὉ ΒΘ Κίῃσ ἰ6ΡᾺ] ΓΟά ΓΘ 58 
οὗὁὨ ἱπ)υγῖθβ, ἴῃ ση568 ὙΠΟΓΘ ᾿ῦ ἸΩΔΥ Ὀ6 Θχρραϊθηΐ ἴο γδβίνα!π νἱοΐθηςθ δηὰ ουΐγασο. 
Βαυΐ 4}} 1Γπ6 Ἔχ σατο πβ 10 ρίνο8 οἵ ἢὍπΠ6 ἀυΐγ οὗὨ ΤΟΥ χίν πο 55 Δ΄ 6 οΟῃ β᾽βίοηῦ τυ ὑπ 686. 
ΕὸΥ [Πα βυθβίδηςο οὗ ψ»αῦ 1Ὁ ΓΘΟΟΙΠΙΠΙΟἢ 48 ΤαΪαία8 οὨϊοίϊΥ ἴο [Π6 οι ροῦ οὗ {π6 τη; 
(παῦ γ Ὀ6 ΤΟΔΑῪ 10 [88 ὈΥ̓͂ 85118}} Δἰϊγοπίθ, ἀπά ἠοὺ ἰογναγὰ ἴο Ἄχϑουΐθ ρτίναϊθ 
τονθηρα, δηα {παὺ τα Ὀ6 σης ]ὰ ἴῃ ᾿πίογργοίπρ' {Π6 ἀθϑσπβ δηὰ ϑλοῦϊοβ οἵ ἴ[Βο86 το 
ἸΏ γα 8. ΤῊ]5 Μ1]] οησηρθ 8 Το ογρῖνα, τ Ώ1]6 ΤΠ 6 Τα 18 γοῖ {16 ἴο Ὀ6 Ὀγρίνοῃ : 
δηὰ (δι18 γι}}} ὑγανοηῦ {Π6 οσοηβίοη οὐὗὁἨ δααϊ!τοηδὶ ᾿π}γ68. Τὴ6 (σ08ρΡ6}] ΡΓΌΡΟΒοΒ ἐπα 
Ἔχϑρα οὗ ἣν ΒΌΡτοπιο Βοῖηρ ἴῃ 8 οοηάποῦ ἴο 5 πῆι] τηθῃ, 88 ἴῃ 6 σθπογαὶ γαΐα οὗ 
ΟἿΓ ἸΘῪ δηα ἔουὈθαγαποθ ; πὰ θη )οπ8 ΤΌ Ί ΘΠ 688 ἃ πα ΒίΠοογΘ στϑοοῃοιδϊίοη, ἴῃ 
6486 οὗἉ ΤΟρθηΐληο6 8ηἀ Το ογπηδίίοη, πα σθοθινίηρ ἰπύο {}} ἔανουγ.6 Τμαῦ γα ἀο ποῖ 
ἀοιηδηα ΓΙσΌΓΟΙΒ 88 .Ιδίβοιί ου ἴῃ ΟἾΠΟΙ ο8868, δηὰ ὑπαὶ γα 81}}} ργβοσνθ θαπονοϊθης 
αθδοιϊομβ ὕονγαγ 8 ἢ τι οἰ οη πη ΘΘγ. Απᾶ 8 πηδῇ ΤΏΔῪ ΤΟΔΙΪγΥ [Ὀγρῖνα δὴ ἰηἼυγν, 
80 ΤᾺΣ 88 ἰΐ 8 Ῥ6ΥβΟη Δ], τυ ἢ}] 6 ἢ18 το 0. ἴο ΒΟΟΙΘΕΥ ΤΔῪ ΟὈ] ρα ᾿ἰιη, ΤῸΣ 116 σοηογαὶ 
Βοοᾶ, ὑο ργοβθουΐα ἰδ6 οθθπι ον." ὅ 

8. Ασαϊηδὺ {6 ἰπ]αποίίοη ἴο ἰόν ΟἿΡ 6Π6Π|1685 10 ἢ88 Ὀ66Ὶ ἀτριιθα, “ 1Γ]ΟνΘ ΘΆΡΥΥ 
πὶ Ὁ ΘΟ Ρ]άσοποθ, ϑβίοθιῃ, 8η4 τ  π83}}0, δηὰ (686 ἃ16 ἄτα ἴο 4}} πιθη, σῆδὺ 
αἰδβυϊπούίοῃ οδῃ ψγὸ βοὴ Κα Ὀούνγοαῃ (ἢ6 Ὀ68ὲ 8πηα ἴπα ψογϑῦ οὗ τηθηῃ 7 Βιιῖΐ ἃ ἴονα 
οὗ δβίθοπι ἃπαὰ σουηῃ]οθηοα ὁ ΠΡΟΣ Ὧδ ἱπίοηάἀοα ὈΥ ΟὨτίβῦ, ψμο86 ἀσβῖση γὰ8 ἴο 
τοοοτητηθηὰ (ἢ6 ΔὈΒΟΥΓΘΠ66 οὔ 8]] νίσθ, τυ 116 Π6 6Π}01] 8 σοοα-ν}}} ἴο ῬΘΥΒΟ 8 οὗ ΘΥΟΓΥ 
σδαγδοίθσ, [Ϊ}π αἱἱ πιοτὰὶ ὙΣ ΠρΒ, ἩὙΠΘΙΠΟΓ ἀποίθης ΟΣ πιοάοσῃ, ἰονα σοηθΓγᾺ}} 
ΒΙσ. 168, τ θδὲ 0 ἀ068 ἱῃ {818 ργϑοορί οἵ Οἢγιβῦ, θαεπονοίθποο πα ροοά- Μ}}; πος 
ΤΏΔΥ Ὅ6 ΘΧχογοϊβοαὰ ὈΥ Κὶπα δείίοπβ ἰονσαγας {Ππο88 ὙΠ Οπὶ 6 σδποΐῖ οβίθομ, απ 
ὙΓΠΟΠῚ 6 ΔΓΘ ὄαυϑῇ ΟὈ] μοα ἐο ρα πῖβϑῃ. Α ραγοηΐ θχϑυοῖβοβ {118 ὑονγατβ ἃ πὶοκοὰ 
απᾷ ἀϊβουοάϊοηϊ οἰ]: ἀπά 10 18 {μ18 Ιονθ Ὑμῖς ἢ “68118 ΓΟσΟΙ 668, ἔγοτῃ (86 τηοίῖνα 
οὗ Γαβθ Ὀ]άποα ἴο ΟΌΓ Ποανθηἶΐ Ἐλί ον." 8 

4. ΤΠ οοιηπιδηἀηλθηὶ οὗἨ 6508. “ἴο Ιονα ΟἿΣ παρῇ ον ἃ8 Οὐυγβοῖνοβ,᾽ 18 4130 οὐ- 
Ἰοοιοὰ ἴο, ἃ8 ἘΠΡΟΔΒΟΠΔΌΪ6, πὰ ἐπ ροββ: 016 ἰο Ὀ6 οὈὐβοσγνοά.9 

“ Πιονίησ, ἃ8 6 ἢδνο }ιι8ὺ ποι! ο6 4, ἴῃ πιο] τΥ Πρ 5 ἀ80.8}}} 8: σὩ  ἔ68 ὉΠ Ϊ ῃ 6 
δηὰ συοά-»}}} οχργοββίησ 1561 ἴῃ (86 σοηάαοῖ, ΟἸιγίδῦ {μτ8 ΘΧρ δῖ ἢ ον Οὔ 
ποῖ  ΟΌΓ 48 Ουγβαῖναϑ ἰ0 {πὸ ᾿ΑΆΤΥΘΣ γνἢ0 δϑκθα Βῖηὶ 1.16 τηδαπίηρ οὗ [{2 ὉΥ {Ππ|Φ θδ6διὰ- 
εἰραὶ ῬΑΥΔΌΪῈ οὗὨ {86 σοπιραϑϑιομδία ϑδιηαγιίδη Ὁ Τ6 ργοοαρῖ γγχ6 ΔΓΘ ΘΟΠΒΙ  ΟΥΏ; 
ΔΥ 6 υπαοιβίοοα, (1.) 4.8 ὡς πρήαν τπαὺ γα βανα {Πι6 βαι)6 ἀϊπά οὗἩ αθδοίίοη ἴο 
ΟἿΌΣ [ον -οτθαίασα 88 (0 Οὐ γϑεῖνοβ, Οἰϑροβίπς 8 [0 ργανθηῦ 18. ΠΙΙΒΟΓῪ δε ἴοὸ 
σΟηβα Ὁ [18 ΒΑΡ Ι Ώ658 88 Μ6]] ἃ8 ΟἿΣ οὐῃ. Γἷ5 ῥυης!ρ]6 Μ1}1} Ὀ6 δὴ διἰνοσαῖα σι ΐη 
ον ΟΤ ὈΓΘαβίβ [0 οὖν 8] οὐ ογοδίι γα ᾿ῃ 81} 04568 οὗ Θομπιροίἐοη ἀπ ἱπίο Ἔσο η 

Ὁ)» ΟΠ οἰ 5, οἢ. 95. 
2 106 Βοποῆσ δ, οἷ. νἱ. 14. Τ)9 ἵἴγβα, Ὀοοῖς 1ϊ. οὗ, 84. 
3. 866 4180 ΡΙ εἱδγοῖ ἀο [τὰ σοἰθοπάα. Μαγο. Αηϊοηίη. ἀ6 Ψ᾽8, 8π8, Ὀοοῖς νΥἱὶ. βαςξ, 15. 

Βυι} 6 γ᾽ 8 80} απὰ 9ὲἢ} ϑοσιοηε δο ΒΔΡΔΌΪΟΣ, νο]. ἱν. Νο. 185. 
4 Τικο χυ!!. 8, 4. 
8 Ἐδίου δϑαϊπδὶ Τίηαὶ, Ρῃ. 257---261. 180 οἀϊξ, ΟἸΥ δι ΔΉ Υ 88 οἱὰ δ {ἰπ|ὸ Οτοδίίοη, 

4 Μαίί. ν. 43---:6. Ἶ ΟἸὨ το ἰη"γ, ὅς. Ρ. 342. 
9 Ἐοβίογ βραΐϊπει ΤΊπααὶ, ΡΡ. 361---264. Βασι ΒΒ ΘΟΥΤΉΟΏ8, ΥνΟΪ, 1. Βογη. 18. 
85 Μα. χίχ. 19.; ἴϑικοὸ χ. 27., ἄς, 1ρσνιῖ, χῖχ. 17,18. 84.; Τ)οιῖ. χ. 17--.-19. 
Ὁ Τλικαο χ, 28 -- 37, 
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Ἰνολννοθη {Ππἢλ πᾶ α8, ἀπ πίποΥ ἤθη τοι Ὀοὶσ ἴθ00 ραν ἴα] (ὁ Ἐποιιεοϊνοβ. ΤΊΠ8 
ἡ ν Ρα (ΟΙΉΡΟΥ 8. {6 ΟἾΪΥ ΟἹ σία! βθοιν  ΓῸΓ ΟἿΥ ρογουμῖρ (6 βαυθγιὶ ΟΠΪΟΘ5 
οὔ Κἰπιίπθεβ ψ ΒΟ ἢ θ76 οὐ 10 ΟἿ [Ὁ] ον τογοαΐαγαβ. (2.) [{ Ἰπα  γοααΐγα τθ αὶ Ψν6 
Ἰονα οὐὐν ποῖ  θΟΓ ἴπ 80ΠῚ6 οογίδιη γορογίίοπ 848 Ὧ6 ἴον οἰγβοῖνθϑ. Α πΠιδπ 8 
Οἰναγβοῖο οὐπηοῦ θ6 ἀοσίοτιηϊποῦ Ὀγ {Π6 ἰονα ᾿'6 Ὀθαγβ ἴο }}}8 πρὶ θοῦ, σοηβιοσοά 
ἀΡβοϊ τοῖν, Ὀμὲ ρα ποῖ ρα! γ ὈΥῪ {πὸ ρτορογίίοη τ Βίοϊι ἘΠ 18 θθηγβ ἴοὸ βο γον: ἴοΥ σἤθη 
16 οπὸ τὐπ τσ ἐὴνα [6 οἵϊνον, δη ἸηΠιοποθ5. (6 σοπήϊοι, [Π8ῖ ἀοπομηϊηαῖοβ {Π|6 
σΠαγδοΐου ΕἰΠπΠῸΣ 8665} οὐ Ὀσηονοϊοπῆ: ππὰ ἃ ΘΟμ ρα Ἴβοῃ 18. 6 ἴῃ (ἢ 8. ῥγθοθρὲ 
Ἰνούνν θο 0] “Ἰονα δηὰ {Π|ὸ ἰονα οὗ οἷγ ποίσουν. ΓΒα Ἰαιῖον, τΠηθη, πλυϑὲ ΒΟΔΓ 80Π16 
ΡῬγοροντίοῃ ἴὸ {116 ΓὌΓ ΠΟΥ, πὰ νἱγίαθ σοηβίβ(8 ἴῃ {π6 ἄπο ρτομρογιίοη. ΟΥ̓ αν τῸ 
ΠΙΘΆΒΗΓ6 ὈΥ τ ]οἢ ἴ0 υάσα οὗ [6 ἄθρτοθ οἵ αβδοιομβ δηὰ ργιποῖρ 68 οὗ εοἰΐοη, οοπ- 
δἰ ἀογθα ἴῃ {πο πιβεῖνθθ. ΤῊΒ πιιιϑὲ δὸ “ΠοΙ σϊηθὰ ὈΥ {} 6 δοίίοπβ ΓΠ6Υ ῥγοάιιοθ. 
οοπιροίθηῦ μον ἰϑίοη ΤῸΓ δοἰ ἢ μ85 ἃ γϑαβοηδῦ]α Ὀουπὰ. Ὑ θη {{18. 18. σομρ] 16 ἃ ἢ, 
1Π6 ΙΒΟΓΟ οῆΓΘ, δηα {πουρῃ, Δπα Ῥγορογῖν, ρουβοηβ δι ρίου ἰπ “Φοίησ σουὰ ἰο {πρὶν 
{Ὁ }Π]οἷν -ογολίγο, [8.6 ὨΘΑΓΟΥ (Π6Ὺ σοιης [0 ἴπ6 ἰὼν οὗὨ μογίοοιίοη, ὁ οι δθαὶῦ ἰονα 
(ἢν πεῖ θοιν 88. ὑπ γ86 1 (3.) ΤῊ ὑνοσὰβ πὰ Ὧ6. ἀπάογϑίοοά οὗἨ δὴ δφιαϊζίίψ οὔ 
οδοιίίο. Υοῖ 81}}} ἃ ρβαγβοῦ που], ἴῃ ἕβεῖ, ἀπά ουρὶ το 6, πι ἢ ἸΏΟΤῸ ΤἌΚΘῚ 0 
δηᾶ δαρίογθὰ ΑὈουΐ Βιιπ56}7 πα ἴ8 οὐ ΟΠ ΟΓΉ8, {πλειὸ οι! Οἴμογα δηὰ 1Πιοἷν Ἰη- 
ἰοτοβίθ. ΕῸΓΣ Ὀ651168 [Π6 ὁη6 σομμηοη αβδοίίοη ον γα β 1 πηβο ἀπ ἷ8 ποῖ σὨθοιιτ, 
6 σου ὰ ἤανο ἕονϑγὰὶ ΟἰΝΟΡ μαγ Ο]Γ ἁβδοιίοπβ, ραββίοηβ, ἀρρϑίϊτοθ, ἣν οἢ ἢ6 
σομἶὰ ποῦ ΡοβϑΊ ὈΪγ ἔδοὶ ἴῃ σοπημοὸπ Ὀυΐ ἔῸΓ Ὠἰιη861 δνὰ οὐΠοῖβ. Εγοπλ ἤθησα ἰὖ 
[0]Π1οὐτ5, εἰας που σ ἢ Π6Γ6 τ γα δ Θα μα] γ οἵ αἰθοιίοι ἴο Ὀοΐἢ, γοῖ τοραγὰ [0 οἵΓ- 
86 ἶνϑβ σοι ἢ] Ὀ6 πιογα ργδναϊθηῦ πδη αἰἱοπίϊοπ [0 Οἰμογβ ἂμ {ΠΟ ΘΠ ΟΓ8. Αμὰ 
1ῦ οὐρίῦ ἰὼ Ὀ6 50, βιιρροβὶπρ δ80}}} {π6 δαμα! ν οὗ αἰδοίου σομιαιαπι ρα ; Ὀδολι56 
Θδοῖ ΡΟΥβΟη 5 ἰῇ ἃ ῬΡΘΟΌΪΑΓ ΙΏΔΏΠΟΥ ἰη Γυϑῦοα νὴ} ἈΠΏ ΒΟ], ἀπὰ {μογοίοτο οᾶτο οἵ 18 
οὐῃ ἰπίθ 68:8 ἀπ οοπα ποῦ ραγι συ Αγ γ Ὀ6]ΟἢρΒ ἴο δαοῖ. επί 68, ποσὰ] ΟὈ]σαίοη 
δη Θχίοπα πὸ {γί πον (π8ῃ ἰ0 παϊαγαὶϊ ροβ8ι Ὁ}}Πγ. Νον ννὸ πᾶν ἃ ροσγοθρίίοη οὗ 
οὖν οὐγῇ ἰπίογοϑῖβ, κα ΘΟ ΒΟ οὐ βῃ 658 ΟΥἮ ΟἿΓ ΟἾΥἢ Οχἰβίοποο, τ! ἢ τὰ ΔΙ ΆΥ8 ΟΔΙΤῪ 
Δοουῦ τ ἢ{Π} 8, δη νον, ᾿ὴ 118. οοπεϊπυδίίοη, Κιπα, απ ἀουτοθ, 566Π18 ἐτηρυξβι Ὁ] 8 
ἴο Ὀ6 (10 ἴπ γϑϑρθοῦ ἴο {86 ἱπίαγεϑδίβ οὐ οἴδιουβ. -ΤἈΘΓΘΙΌΓΟ, γα ΓῸ πα ἴο ἰοΥ ΟἿ 
παρ ον ἢ. [86 ϑθπλ6 ἄθστοα (80 [ὯΓ 85 {1} 15 15 ροβδὶ Ὁ]6) 88 ννα ἴονθ ΟΌγβανθϑ, γοῦ {Π}6 
σᾶγο οὗἁὨ ουγϑαῖνοβ σου] ποῖ Ὀς πομ]θοῖθ, ὙΠα ἰθροῦ ἀπ οοπάυοῦ ἴο ψὨῖοῖ ἀὰ8 
Ιονα οὐἁἨ οὖν ποῖ μουν που] ἰοδὰ 18 18 ἀσβογι θὰ ἴῃ 1 ον. χὶ. ΑἪ σα ]]γ ροοάὰ 
πλη ἰδ] γα πον 6 ἀδοοϊνοα {πὴ Ὀδ 8ιιϑρὶείοιϑ; δὰ σίποῦ ἰοτορο ἷ8. Κπόνῃ σὶρ ῦ 
{μβδη τστὰὺὰ {Π6 μαζΖεγ οὗ ἀοίῃσ ὄὐθη ἈΠ ΉΒΕΣ τπίηρ. ὙὍὙΠ|6 ἰπβιυθηςα οὗ {818 ἔθη. Ὁ 
οχίθη δε ἴ0 νυ ΟΡῪ αἰ ογοηΐ το αι θη δηὰὶ οἰγουμηβίβηοα οὗ 1Ὁ, 80. ἃ8 [0 ΓΈ ΠΟΥ ἃ ἤδη 
Ὀρίίοσ. Βαβοηδῦα ροοά-}}}, δηα τις ὈΘμαν οιγ, ἰοσα 8. οὐ [6 ]1οὐὐ σοτοδίιΓο 5, 
ΔΙῸ ἴπ Δ ΠΙΆΠΠΟΙ [86 Βδ1Ω6 ; ΟΠΪΥ {Πα (Π6 ΓὈΓΙΏΘΙ ἜΧΡΓΟ8565 {ΠῸ ρτῖηοῖρ]6 88 10 18 ἴῃ 
ἐμ πιϊπά ; {86 ἰαιίαγ, 86 ΤῈ μοῖρ: ἃ5 ἰδ ποῦ Ὀθοοπὶς ὀχίογηδ! "ἢ 

ΤΓΒ6 ῥσγβοθρίβ, ἴο ἀ0 [0 Οὐ .8 88 τ "σου ὰ πανα {{Ἰ6πὶ ἀο ἰο0 υϑἦ, δπᾶ ἴο ἴονα ΟἿΓ 
ΠΟΙ Οα 848 ουγβαΐνοϑ, ἃΓῸ ποῦ ΠΙΘΓΟΪΥ ἱπὲ6} Πρ Ὶ}]6 διὰ σοι ρτθῃθηβῖνα γ θ8, Ὀὰὺ 
ὙΠΕΥ αἶϑο Γαγη δὴ {Π|6 τη 683 ΟΥ̓ ἀδἰοσι ΣΡ ἴΠ6 ΡΑΥ ΓΙ ΌΪΑΥ ολ568 τυ οἷ ἀγΘ ἱποϊπἀθα 
ἀπέον ὑπ 6π). 1ἢ ΔῺΥ ᾿πβίδησα οὗ δ σοπ ποῦ ἴο ἀποι ποτ, ἢ ἃ ἸΔῈ ΒΙΠΟΘΓΘΙῪ 888 [ἰπι- 
8010, ψβαΐῖ ἰνὰ σουϊὶ ΣοαΒοπΆ]ν ἀθϑῖγα {Ππ|| ρογϑοη 5ἰουϊὰ ο ἴο δὲ, οὐ ον μ6 Πΐπι- 
861 σνουϊὰ νῖβὰ ἴο Ὀ6 ἰγϑαϊθα 'π {Ππ|8 Βδῖη6 οἰτου πηβίμποθϑ, μἷ8 οσση ταϊηα γν}}} ργοβθηΐ 
ἃ ῬΓΟρΟΙ σὰ]α οὐὨ δοϊΐοῃ ἴῃ {παΐ Ἰπβίαιιοο. Ἴ7}1688 μγεςορίβ τὸ ᾿Κατ 186 ὑ86 Γι} πιθαπδ 
Οἵ ἸΟΡΆΪ ἱπργονθπιθηῖ, δπὰ εἴογά ἃ μουὰ ἐσδέ οὗἨ ἃ μα βοῃ 8 ὑΓΟρΎΘ88 'πη ὈΘΠΘνΟΪΘΏ66, 
ΕῸΓ 8810 ΓΟ 1} }65 ῬΥΔΟΙΙΟΘ δπὰ δβριὴ ἀἸϑοοσπιημθηῦ ἰῸ ΔΡΡΙΣ {θὰ ἘΡΟΡΕΕΥ ἴ0 ΡδΓ- 
{συ αΥ Θπ868, {Π|16 ΠΙΟΥΘ ΘΡΕΪΥ ἀπ ἜΧρϑαἰ ουϑὶ Υ ΔΩ οὐδ ἀοθ8 {μ|8, ἴ8 6 στϑαῦου πιυϑὺ 
6 ᾿ἰβ8 ὈΓΟΠΟΊΘΠΟΥ ἴῃ ἰδ πιο γοϑί θα Κιπ 688. 

ΤΙο Ἔχοϑ ϑησα δηὰ ὑ(}} )} οὐ {Π|686 ΣΟΓᾺ] πιαχὶπ8 ἤν Θηρασοα [Π6 Βαρ68 οὗὨ {Π6 
Ἐπϑῦ τὸ δίορι ἰβΒο, [ἢ {π6 Δ 0168, ΟΥ̓ διλίσϑ]6 ἱπβεγαοϊίοῃβ, οὐ Υ Θβποο- ΒΑ ΠΊΔ, }8 
1Π6 [Ὁ] ον ὶησ βοη τηοπῦ : “ Ηδ νῖνο γοσαγβ ἀποί μου Β τ δ 88 85 τ ΟΠ ΘΓ ; Δηοῖ ΘΓ Β 
ΒοΟ(8 85 οἷοι οὐ φαγί ; ἀπά αἰἱΐ πιαπλὶμα α8 ἀϊπιδεῖ, 18. ἃ γ ἢ] βορ]ιον. 5 Απά Οοπ- 
ΖΤαοῖυ8 48 {818 ργδοορί, “ [156 οὐοτβ 88 γυῖι ἰθϑῖγα ἴὼ Ὀ6 υϑ6α γουγ56]}.᾽ 4 

1 Βρ. Βυυ]οΥ᾽ 5 ϑογτιοηβ, ΝΟ. 12. (οσΚβ, νοὶ. 1. Ρρ. 304---217.) ΗλΡΙΟΥ οἡ λίδῃ, 
Ῥδγί ἰἱ. οἷ. 2. ῥγορ. 38. 

2. Μεαῖι. νἱΐϊ. 12. 
Σ. ὙΥῈΚΙΠ 88 ἰγαηϑἰ αιίοη, ἢ. 287. | ᾿ 
4 ΟἸιήπεοβε Βοοκ οὗ Μαχίπιβ, ϑγὰ Ο]δβϑίοδαὶ ΒΟΟΚ, δτιῖο]ο 12. Ὧπ ΗλΙ ἀοἾ8 Ηἰβίουυ οἵ ΟἸἶηΔ, 

το]. 111. Ρ. 816. οὐ πίοη 174]. 
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ὅδ. Τἢα σοιτηπηϑηα οὐὗὁἨ ἀοά, ἰ{Ππ| να Ὀδ]ονα ἴῃ 6681 ΟἸ ΤΡ 18.1, δη ἃ {Π16 βαῃο  ]οἢ5 ὮΥ 
σι ΒΙοἷ 1 15 ΘΠΙΟΓΟΘα, “ 16 ἐλαὲ δοϊιουοίλ αι ἐΒ ϑαρίΖοά ὁλαϊΐ δὲ δαυδά, διι ὧδ ἰλαὶ δ6- 
ζἰουοίι ποΐ δλαϊΐ ὃ6 σοπάεπιποα,, 3 Ὠᾶνα Ὀδοη οὐ]οοιοα ἀραίηϑὺὲ ὈὉῪ Μν. Τί πᾶ]. Ἠδς 
ΒΆΥ8, “ΕΔῚ 18, σοπϑιἀογοὰ ἴῃ 1861, ΘΔ ΠΟΙ ΠΟΥ 6 ἃ νἱγίμ6, ΟΥ ἃ νἱςσα ; Ὀδοδι86 Π161] 
οδῇ Πὼ0 οΟὐβογνν 186 Ὀ6]θνα [ΒΔῃ 88 ΠῚ ΡΒ ΔΡΡΘΔΡ ἴο ὑπ 6 πὶ. 8 ““Ὑοὺ {1:21 {Π0Ὶ ἈΡΡΘΑΥ 
ἴμ δ ΓΒ 8 ρᾶγ οὐ αν τηδηποῦ ἴο [86 Ἀπ ἀοΥβίδηἀϊῃρ τηᾶὺ ὍΘ ονηρ ΘΠΟΓΟΙΥ 0 {ἰἸ6ῃι- 
Βοῖν68. Ν, ονν ἰοῦ Σὺ θ6 ΡΥ ΟΌΪΔΥΪΥ ΟὈβογνοά, {παὉ [ὃ 18 ΠΟΎΒΘΙΤΘ 8α]ἃ ΟΥ ἱπβίημαϊοῦ 
1π (ΔῈ Νοιν Ταβίδιθηί, ἐμαῦ [ἢ ο86 5114}} Ὀ6 σοπάἀοιηπρα [ῸΣ πη 6167 τ ῖϊο πόνον μοαγὰ 
1η6 ἀοβρθὶ, ΟΥ τ ὶῖ0 ΠΟΥ δὰ 1ζ Ἰαϊὰ Ὀοίογα ὑπο τὴ ἢ ΡΤΌρΡΕΡ ονίάθηςθ. Οἡ {Π6 
οοηΐγαγΥ, {86 π0]6 Βριγῦ οὐὗὨ ΟἹ Υ ΙΒ Δ ΠΠ δας 68, [881 τυεσγα {μ6Σ6 18 ὯῸ αν ὑπ 6 γα 
ἷβ ΠῸ ὑγβηβργθβϑίοη, πα {παῦ 81:0 18 ποῖ ἱπηρυϊοα ὙὮΘΥΘ ὕποτα 8 ηΠ0ο ἰαν. ὁ [ἰ 
ἀοοίανοϑ πα ἀοα 18 π0 σεϑροοίορ οἵ Ῥϑύβοῃβ, Ὀυῦ ἰῇ ΘΥΎΘΥῪ παίίοη Βα {μαΐ ἔδαγοίὶ 
(οἱ, δηὰ πόγκοῖι τὶ ρῃ! ΘΟΌΒη 658, 18 δοοδριοὰ τ} ἰπα. ὃ ΑἹ] ἐμυθαϊοιΐημβ δῖ θα 
ὑπάουβίοοά οὗἨ ἀηὈθ ον 8 πὸ μια βυοϊοης Ποῦ ἀπα ον! άθπμοθ πηοτοῖ ἴο {Π6ηι, 
δὰ ψο, ΤὨγοιρὶ ᾿πδιυθητίοη, ἡσσϊθοῦ, τ 11] ΡΓΘ) 166, ΟΣ ἤγουν σουταρῦ ΡΑΒΒΙΟ 8 
ἃηἃ νῇθινϑ, βᾶγα το]θοίθα 1, 88 ΘΟ τίσι ΒΆΥ8, ΦοΒη 11]. 19., χν. 22. Νοιδίηρ οδῃ 6 
ὨΙΟΥ͂ ΓΞΔΒΟΏΔ0]6 (ἤδη {παῦὺ [Π056, 80 τυ} ΠΥ τοίαϑο 116 σῃῦ ὑπ που] εἶγοοῖ δηα 
σοῃνοσέ (μοι, 8ιουϊὰ βυθοῦ {π6 παΐαγαὶ! ΘΟηΒΘ θη σθ8 οὗ βαοὶι γοίαϑαὶ. ΤῊΪ8. 15 
ΔΤ  Ὁ]6 [0 {16 588] σονογηπηθηῦ οὗ σοά ἴῃ {Π6 παίιιτα] δηὰ πιογαὶ υγουἹ 6. “«ΤΏ6 
βδιιοῦουϑ νὴ 10} οὖν ]ογὰ ΘηΐΌσοΘΒ. ἴΠ6 ργθοορί οὗ [810 ἴῃ ἶπὶ, ὑδποιρ 56- 
ΠΘΓΆΪΥ ΔρΡ θὰ ἴὸ 8 Γαῦαγα }υὐστηρηῦ, ἀο ποῦ ἈΡΡΘΑΓ ὕο πᾶν ΔΠῪ γε]υθίοη ἢ τὸ ; αὶ 
ΟΠΪΥ ἴὸ ἴθ δἀῃλιββίοη οὗ [6 ΟἸσΙβι18) οοηνοσῖθ ἰπῦο ὑπ6 Ο τι βιϊδη οὁδυχοῖ, αἷοῦ 
ΟἸν 188 ἀβοθη βου, ΡΟ {116 Βδ116 ΤΘΥΤΏΒ ἃ8 ἢ6 δαἀηι 6 α ἱΠθπὶ Ὠ]π]56 13 {688 ΠΟΓΙΘ, 
ἀροὴ ἰεανίηρ [86 σοτ]α, ρμῖνθβ [18 ἈρΟβϑίϊ88 {18 βᾶτη8 ῬΟΎΤΘΥ τ ΒΙΟὮ ἢ Β᾿Π,56}} δὰ 
δχοσοϊβοα, δηᾶ ογἄργβ ἐπθιὴ ἰ0 186 ἴδ 1ῃ ὑ}6 ΒΆπι6 χη 6 0, “δ (δαὺ 6] νοι ἢ ποι 7, 
8114}} Ὀ6 σοπαοπιποα,, ΟΥ δόσοιηίαθ]ο [ὉΣ [18 β:8.( Τη8β ΔΏΒΎΘΓΙΒ ἴο δα ἀοηπηοίδίοι 
ψ οὶ ΟἸσίδῦ Δα οὐΐοῃ τηδ 6 ἀσαὶηδβῦ {Π|086. νν ἢῸ δου] ἃ ποῦ γθοοῖνα μὴ ; ὉΠ δῦ ΠΠΘ Ὺ 
ββοι ἃ αἷα ἴῃ {Π61]Ὁ 81:8. ΓΒ ΦΖο η ̓ἰϊ. 18,19. δὶ {1}}8 ἀιππηπδίίοη οὐ δοῃ- 
ἀοιηπαίίοηῃ 788, 6 866, Φοἤ νἱῖ. 24. ἐγ 88ἃ}} ἀϊα ἴῃ ἡπυτὴ βἰη8.᾽ Τα β8η16 
ΔΡΡΘαΓΒ ἰο Ὧ6 86 86η86 οὗ Φοϊιη χχ. 28.; Μαίῖ. χνὶ. 19. ΑἹ] ἔπθ86 ἰαχίβ ἀθοίαγο, 
(αι ἀροι {86 γϑῦ το θῖν ησ {Π6 ΟἸ τ βία το] μοι, ΟΠ γιβῦ, πα 1}}8 δροϑὶ]δ8 ἴὴ }}18 
Ὠδηλ6, ζογραῦο {ἰπο88 {Ππ40 εἰ Ἰονοα ἀπα τγογο ὈλριΖοὰ ; ἀπὰ ψῃδὺ τγὰϑ [86 η ἄοῃμα πδτὸ 
σοῦ ἃ 6 οοπβγηϊοῖ ἰπ μθανοη. Βαῦ {μ6γ αν πὸ γοϊαοη ἰο {Ποῖὶν σοπάἀομηηδίϊοιι 
οΥ δοηαυϊθα4] δ {116 δ οἵ Ἰυάσιποιῦ; δὖὺ ἩΒΙΟΝ ὉἸῚ6 ΘΥΘΙῪ τδῃ Μ0}} Ὀ6 Ἰυάνοα 8δι- 
οογάϊης ἴο 1118 ΤΟ Κ8, δηα δοοοιϊην [0 τ δῦ ᾿6 μὰ8 χϑοοϊνϑα.," ὃ 

111. ΟΒΤΕΟΤΙΟΝ 8. --- ΟΠ γιϑεαηϊίν ργοάπιοος α ἐϊηιϊα ραδβεῖυο ςργτϊ, 
απα αἶδο οπέϊγείψ ουογίοοϊςς ἐδ6 φοπογοιϑ δοηέϊηιοηί5 ΟΥΓ ΚΓ ἱοιαά δι απα 
»αϊγιοἐῖβηι. 

ΑΝΒΎΕΕ. -- 1. Τὸ 18. ἃ Ῥϑου αν δαίογα οὗ ΟΠ γί βίϊδη πιο! γ, (παὺ Ὁ ΘηΠΓῸὶν 
ΟΠ 18 ρΓοοορὺβ Τα πάρι] οἡ 3196 ρυΐποῖ θ]68, [με στ Βοἢ γδοοιηπχθηᾷ βοξ οι νἱγίιιο8; 
ὙΠ] ἢ, ΒοΤΘΥ ΟΡ διἰπηϊγοὶ δηα οοἰουτγαϊθα, ΔΓΘ Ὀγοάιοῦϊγο ΟΥ 0 ΒΑ] αἴ ΔΥῪ εἰθοις, δηὰ, 
ἴῃ ἰδοῦ, ΔΓ6 ΠΟ υἱγίιι8β δὖ 4}}]1.0 δ)ουγ, ἴογ 1ηβίδηοθ, ἰ8 Ὁ ἴΠ6 πηοϑὺ ραγῦ δον 8{1{ι|- 
ὑἸοηα], Δα 80 {Ὧν ἰ8 1. ἴγοιῃ ργοάδαοσίησ ΔΩΥ ΒΑ] αἴαγΥ οβδοίβ, ὈὉΥ ἰπ γοάιοίηςσ ροδσο, 
ΟΥΑΙ, ΟΥ ΒαΡΡΙ 688 ἱπίο βοοίεἰγ, {παὺ ἴῦ 18 Εἰ16 ἀϑα8] ρογρθίσαϊου οἵ 8}1 {μ6 νἱυϊδποθβ, 
γῇ ΠΙ0ἢ, ἔγοιὴ γοϊδ! αὐθαὰ ᾿π)υτῖθϑ, ἀἰδίγδοῦ {πΠ6 τνοῦϊὰ τη Ὀ]οοάϑηοα βηὰ ἀδνβοιδίίοη. 
10 ἰ5 τ6 ΟΕ Ἰηβίγαπηθηῦ τ ἢ 16}} ΔΏΔ ΓΟ ΘΠ ΡΙΟΥ8 'π ΠΟΥ ἀπ) υδὺ ρυγβα 18 ΟΥἨ το] ἢ 
ΔΠῸ ῬΡΟΤΘΥ, 8 18 ὑΠογ γα 80 ποῖ οχίο θα Ὀγ Β6Ρ γοίαυϊθϑ. [Ὁ 88, ἰμάοο, οοἢ- 

1.1 Δοῖιη 1᾿|. 28.; ΦΖοδη γτἱ. 29. 3 Μαγῖ χνὶ, 16. 
5. ΟΒΙΒΟ ΔΗ 88 οἱ ἃ ἃ8. τὸ Οτοιντίοη, Ρ. 61. [Ιῃ “ ΟΠ 50] ΠΥ ποῖ ἔουπ ἀοα οα Ατσιι- 

τηθηὶ,᾽" 18 ἴο βδᾶπιο οὐ͵υςσίίοη, ΡΡ. 8. 17, 18., τποιρὶ [16 ΔΙΙΠΟΥ ΣΟλΒΟΠΒ ἰῃ {Π6 ΤΊΔΠΠΟΓ ΠΟΓῸ 
δίδίοα ἴῃ ΒΠΒΎΓΟΓ ἴ0 ἴΐ ἴῃ Ὀ. θ4. οἵ 15 οὐχ ὈΟΟΚ. 

4 Ἰοιηδη8 ἷν. 15.. ν. 13. 51 Οὐον. ν᾿ 12.; Α-ςίβ χ. 834, 835. 
6 ἸδοΟἢ Δ Β Θοστηοηβ, νΟΪ. ᾿ϊ. βοστήοῃ 28, ἢ. 940. δα. 
7. Ἐδίμογ, “ Ηο τπαὺ ἐἰἰβυο]ϊονοιν,, ὁ ἀπιστήσας. [Ιζ 159 ποῖ [80 ὅ μὴ πιστεύων, ὧδ τοῖο δε- 

ἰἰευοίἢ ποῖ, Ὀδοαῦ80 {Πὸ ΟΟΒΡΟΪ ἢ88 ποῦ Ὀδοη οἰϊογοά τὸ ἰλΐπι, ταῦ 15 ἰπιςηἀοά;; θαι 6, ψΠῸ 
Βανίπρς ποαγὰ ἰδ, τ] }ΠῪ αἰδυς!ονο 5 ἰῦ, 

85 Βοῃη Μογάροδι Β 1,οἴϊογα, {π6 70}, Ὁ. 847. ΟΔΙΡΌΟΙ ἴῃ ἰος. Ἐρϑίου 8 ΒΘΟΥΙΊΟΉΒ, 
νοΐ, ἢ], δοσπιοη 9, οὐ ἴΐ9 ΜογΆ]ΠΥ οἵ ΕδΙ1}}; 4150, 1 Ουΐ. χνυ. 17. δια ρϑυν Β Εν θη οδ, 
"Ρ. 261--Σῆ7- 



“πὰ Μοτναὶ γεσερές οΥ ἐδ 116, 396 

σοηΐαὶ τῖ ἢ ἐπα το] σίοη οὐ βασΆΠ8, τυβοβ6 σοιἦϑ τότ [Ὁ {Ππ6 τιοϑὲ μᾶγὲ ἀδθοθαβοὴ 
Παγοθϑ, βιῃρροϑθοά ἴο Ὀ6 δχαϊτοὰ ἰοὸ μθῆνθη 85 ἃ σουαγὰ (Ὁ (86 ταρίμπο8, τη γθγβ, 
Δα υ οΥίοβ, ἀπὰ οὔ Γ παϊβομ οἴ, τὶ οἢ {ΠῈῪ 84 ρογροίγαίοα ἀροη θαυ ἢ δᾶ ἐβογα- 
ἴοτα, στ {πη}, {118 τν88 {Π6 ἢγβῦ οἵ νἱγίιιθϑ, δπὰ ᾿)παὰ ὄνϑῆ δηστοββοᾶ {π6 ἀδῃοιηϊπα- 
ἰΐοη οΥ̓ σἱγέωο ἴο ᾿586]|., Βαῦ ΟἸιν βυ Δ 8 ΔΓ6 80 Ὧγ ἔγοια Ὀοΐπσ δονσοὰ ἴὸ ἑη Πιοῖ αν]}, 
ἐμῇ ΤΠ6Ὺ ἀγὰ ἑου υἱἀάθη ονθη [0 γί 1ΐ, ---α [ΠαὉ 18, ἴο τϑρϑὶ ὁπβ οινγαρα ὈΥ͂ δποίμον ̓: 
{πον ἃγθ 80 ιν ἴσοι δίῃ Θποουγασθὰ (0 γόυθησθ ἸΠ}υτῖθβ, π8ὲ οπα οὗ ἐμοὶ βγεὶ 
ἀυιῖ68 ἰδ ἴο “ογρίοθ {ἰϑπὶ; 80 ἔαν ἔγοπι ἰρεῖηρ ἱποιυθα τὸ ἀονέγου Ὁποῖν δηδπιΐθβ, ἐμαὶ 
ΠΟΥ τα σοιῃπιδηαδα ἰο ἔρσδ ἐλθπ δὰ βοσνα ἴδ6πὶ ἴο ὑμ6 υἱπιοϑὲ οὗἨ {πρὶν ρονγοῦ, απὰ 
ἴο Ονϑγοομλα 6] τὶ [ἢ σοοά. ὙΠ τοίδγθησθ ὕο {8 ρβοῖῆο ἀἰβροδίτίοῃ οὗ ΟἸ ιν ἰβιϊαηΐγ, 
ἃ οοἰορναἰθα βοθρί!ς 3 οἵ {86 εἰρη θοηι οοπίαγΥ οὐ)εοίαα, ὑπαῦ ἃ βίϑίθ οοπιροβεὰ οὗ 
σεαΐ ΟὨΡΙ δ η8 οουϊά ποῦ ϑυθ8ι5ῖ, ΥΥ̓͂ 6 τδγ, μονονουῦ, δϑὶς, ἰὴ {ῃ6 τοῦ 8 οὗὨἉ δῇ δοιία 
ΟὔΒΟΓΎΟΣ οὗἨ μυπιδπ παΐαγο, Ὑ᾿ΒΟΠ] Ὧ0 ΟΠ6 γ7}}} σμδυρα τ ἢ ΟΥΘ ἃ] ΠΥ ΟΥ 8 ρογβυ ἴοη, 
- “ὙΨἘῈΥ ποῖ ἢ Οἰχθηϑ οὐ (818. ᾿γοίδδβιοπ σοῦ ὰ ἤδγθ ἃ οἶθαν Κπονϊοάσε οὐὨ τΠοὶν 
ΒΟΥ ΓαΪ αἰ 168, πὰ ἃ σγοδῦ Ζοδϑὶ (0 {Ὁ]8}] ὑμθπὶ; ὑΠ6Υ που] Βᾶνα ἃ υ8ὲ ποιΐοη οὗ ἐλε 
γίρλί 07, παίμγαὶ αἀοὕδησο; ἀπὰ ἰῃ6 πῆόγ ἴπ6γ ὉἩπουρῃῦ ὙΠῸ Υ οπϑὰ ἴο χοϊ βίου, {86 
ΤΏΟΤΘ Β6η51016 ἔμ γ ἡ ου ]α Ὀ6 οὗ πιμδῇ (Π6Υ οὐϑὰ ἴο {ποῖγ οουηίσγ. ΤῈ ῬΥΪΠΟΙρ 68 οὔ 
ΟὨ γι ϑυϊδηιγ, ἀθορὶ οπρτάνθη ὑροὴ ἴῃ μοαγί, σου 6 ἸΏΒ (Ε]Υ τηογα ρουγογίιὶ 
1Πὰπ {π6 ἴλ]86 οπουγ οὗἨ τηοπϑγο 68, ὑμ6 πμπιδῃ νἱγέι65 Οὐ γαρυ Ὁ 168, πὰ [88 βασνῖ]α 
ἴδον οὗὁἉ ἀοβροίίο βίδίθβ.᾿᾿ ὃ ΤῊΘ βαῖγα δα ΠΟΥ 4180 ΤΠ ΙΟΠΒ ᾿ὑ 88 “ Δῃ δατηίγαθ!α τίπρ, 
{ἰναῦ της ΟΠ τιβϑιίδη στο! σΐομ, το ϑθοπιθ ἴο μᾶνθ [Ὁν [(8 οἰθοῦ ον {Π6 ἐδ] ἰοἰεγ οὗ 
Δπόςμον 1ΠΠ8, ἀ068 α͵5δο σοπδίϊξαζα ΟἿ ΒΑΡΡΙΠ 688 ἴῃ (818. 4 

Βυι ἐμουσὰ ΟἸτ βυ πὶ ἐγ Ἔχ 1 0108 ΠΟ σοπμπμθηἀαιίοη οὗὨ δΒοι ἴοι υἱγίυ65, [Ὁ 8 κο ΤᾺΣ 
ἴγοτη ροπογαῦπρ᾽ ἃ ὑἱπιιἃ βρί τὶ, (81, ὁπ ἴμ6 ΘοΟΠίγασΥ, ᾿ἴ [ὈγΠ18 26 ΟΥ̓ 8 δἰ πατιϊην ολϑῦ, 
-- βοπι6 ὙΓΟΙ] ΒΑΥ, οὗ 8 δίῃρα δῦ Θοῦγαρο. “1 εὐ ως {πθπὶ ἴο Ὀ6 δῇαἰὰ οἵ οἴδπαίησ 
ἀοά «πὰ ἀοίπρ' ἸΠ)ΌΓΥ ἴο τλδῃ : Ὀαϊ 1τὉ ἰΔΌΟΙΧΒ (0 ΓΘΉ ΔΘ ὉΠ6 πὶ ΒΌΡΟΙΟΣ [0 ΘΥΘΡῪ 
οἶμον ἴδασ. ΠΟΥ πλυδὲ ΟΔΥΤΥ ΟΠ 8 σοπδίδηϊ Ὑ8. δσαίηϑὺ δΥ]}}; Ὀαῦ “(86 ΘΔΡΟΠΒ οὗ 
ἘΠμοὶν ΑΥαγΟ Δγο ποῖ οαγηδὶ. Υδβ 1ὖ ἃ ὑπη:ἰ Ομαγδοῖον ψ  ῖςο ΟἾτίβὲ ἀδβσηρα ἰο 
ἴοττα ὙΒοη Β6 δοηῦ [18 ἀ 1861 0168 ἐβγοῦν 4}} [86 σου] ἃ ἴ0 ργοραρϑίθ Ηἷ8 τοϊρίοῃ ὃ 
ΤΉΟΥ ψογ6 0 ρμοποίγαία ᾿ἰῃῖο ΘΥΟΓΥ͂ ΘΟΌΠΙΓΥ ; (ΠΟΥ 6ΓῸ ἴο δά γοβθ8 πιθῃ ΟΥ̓ ΘνθγΥ 
παίϊοη, δηᾶ ἰοησαθ, δηὰ Ἰδηρθδρθ ; ΠΟΥ ὙῸΓΘ ἴ0 6Χ {μοιηβοῖνοβθ 0 ΠΌΡΟΣ δηὰ 
πακοάηθϑβ, ἰ0 τι ἴου]8 δηά ἰπϑυ]δ, ἕο ρεγβεουἴοπ δηὰ ἀθαῖμ. Νοηθ οὔ {8688 ἐβμίηρϑ 
τηυβὲ ἀοίον ἔβα ; (ΒΟΥ τηυβὺ Ὀ6 ἀδιν ϑροακίης {μ6 πογὰ οὗ ["8, μόνσθνοῦ ἰδ ΠΩ 
6 τοροῖϊνθα, δηἀ ἴο Ἡιδίθνον ἀληρογδ 1Ὁ ΠΠΙΔῪ Θχροβα βθη. ὙΠΟῪ τηυϑὺ Βαζαγὰ εἰ] 
ἴον {π6 ργοραραίίοη οὗ σι ἢ δὰ εἰ αρουὶ σείει ἴῃ (ἸἸ6 τον]ὰ. Τα ᾿ἴνοβ οὗ ΟὨτβιϊδη8 
Βανθ, ἰῇ πυπιογ 685 ᾿Ἰηβίδποοϑ, ἀἰβρίαγοα {π6 ΘΠοΘΟΥ οὗὨ [6868 αἰνίηθ ρῥυϊποῖρ]θβ. ὕδη 
ΒΟ ἢ ἰπδίβηοοϑ οὗ δοῖϊϊνα Ἵχογίίοῃ, οὗὨ ΕΓ ΤΈΠΗΡ ἰαθουτ, οὗ ρδιύϊθηι βυήοτίηρ, Ὀ6 
δι] ἀυοοά, 48 ἡμοβα οἷ αν Ὀδοη ἀἰβρίαγοα ὈΥ {116 ἀἰβεὶρ[68 οἵἉ 6805 ΟἸγῖϑὲ  ΤΊαῖ 
ΓΠΘΥ τρ8 Κα ποῖ {86 ποῖβ6 οὗ ἰβοξα ὑπδὺ β8οῖς οἰ (168, δηὰ ἀρβοίαθ οοπηίγίοβ, δηα βργοδὰ 
ΤᾺΓ δῃὰ πὶὰθ ἰῃ6 πόοῦκ οὗἁὨ ἀρσβίγυσίοῃ, 18 ΟΟΡΙΒΙΗΪΥ ποὺ το ἐποὶν ἀἰβργαίβθ. ΤΊιοὶν 
τοῖο οὗἁὨ τοϑίογιίησ π6 πον], δηα τα ϑ]ογαίηρ {86 δοηαϊΠοη ΟΥ̓ πιλπ, 18 ποῖ ὈΥῪ 
ὄγιμίε γζύτγοε, Ὀὰὺῦ ὉΥ ἱπιρΙΔηςηρ ἴῃ {86 Βοὰ] {Π6 86 ῃ{πθη|8 οὔ Κπον]δάρε πὰ οὗ ροοᾶ- 
688; {86 ἔγυ! π}} Ὀ6 ἐογίδίη [δ] ἰοἰγ. ΟἾΓΙΒΕΙΔΏΠΥ ἀο68 4}} ΒῈΓ σψόοσκ, δπὰ οἴἴδοίθ 
8}} ΠῈῚ ῬγΡοβοβ, ὈΥ͂ πιθ8ῃ8 οὗ ργμοι ρίθδ : 88)8 Θπηρίογ8 δῃὰ 8116 ροσῃγ δ ΠΟ ΟἴΟΓ ΜΑΥ͂ 
Ὀοβ. 68." 5 
ΑΝΘΉΚΕ.--- 2. 0} τορσαγὰ ἴο (Ππδὺ ραγί οὗὨἨ {π οὈ͵δοίίοη το 18 Του παρα ὁ {86 

81]16Ὡσα οὗἁἨ [6 Οσοδρδϊ οοποογηΐης ἔθη ἀβμὶρ (ὈΥ τ οἢ ἕδστῃ 18 ὩΘΌ 4} ππἀογβέοοά 
8 τί] αὐϊδομιηθηῖ συ 515 πρ Ὀούπ οη ὕπνο Ρ υβοπ 5, δῃὰ ἰουπάθα οἢ 8 δἰ πη γι Υ 
οἵ ἀϊδροβιίομ, Μ}}, δῇ ἃ πιδῃ 6 8),---Ὑ 6:06 1ξ 18 Ἰηδίηπαἰοα {μαὶ ΟὨ τ ϑ απ δῇογὰ8 

1 Μαιῖ, νυ. 89. [ξ ἰδ, βονγουθν, ἰο δ6 οὐϑογυοὰ ἰμδΐ (18 ῥγϑοορὲ δρ 0 ]168 ργίποίραϊ ἴο ἴῃο8οὸ 
το δ ρογϑοσιοα ἴοτ τὶ θουβϑη658᾽ βακ6. ἴ᾽ δι ἰδανο ἴπ6 Ἱπάρτηοηϊ οὗὨ πον σδιι80 
ῖο Ηϊπι, ἴογ ὑνῃοϑο δακο {ΠῸ} δ θοσ. [τ 18 αἰδὸ ἴο ὍῸ τοοο ]θοϊθὰ ἐπδὶ [ἢ 8 ργοσορὶ οὗὨ Ψ651:18 
ΟἸιδβὶ νᾶβ ἀοϑρσηοά οἰ Η͂Υ το σοτγτοοῖ ἴΠ|6 τη ἰβίβ κῃ ποιίοῃ οὗὨἩ τ Φν"}Ἐ πῃ 18 τἰπηθ, το 
τποιρῆν {παῦ εὐεγῳ οὐΐταρο βου! Ὀ6 τοβοηϊθα ἴο 16 υἱπιοβῖ, δηἀ ἴῃπ|5 [Π6 δρί τὶς οὗ παῖγοα 
δηὰ εἴτ δ νγαβ [οδίογθα, ὅσθ βόπὶὸ ὀχοο ]θηῦ οὈϑογνυδίϊοπβ οἡ ἘΠ 8 ραβϑαρο οὗ βου ρίαγο, ἴῃ 
Βρ. Ῥογίοιβ᾽8 1ϑοΐῃσοβ οἡ ἴο αοβροὶ οὗ Μαιίμον, νοὶ]. 1. ὑρ. 154, 155. 

3 Μ. ΒαΑγ]ς6. 
8 Μοηϊίοβαπίσα, Ἐπρτὶς ἀ68 Τζοἷχ, ᾿ἱντὸ χχῖν. οἷ, 6. ((ξ πα νγοβ, ἴοπι. ἱϊ. Ρ. 954. οἷς. Ῥαγῖδ, 

1796.) 8566 αἶβο οἷ. 111. ΡΡ. 250, 25]. 
4 Τρι4. Ρ. 352. 
5 Βοριιοβ Εβδαυ οὐ (ς Ὀινίπο ΔΌΙΠΟΥΙΥ οὔ πο Νοῖν Τοδβιδιηοηῦ, Ρ. 220. 
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ΠΟ σοιπΐθηδησο ἴο Ὀγῖναίς ρθη ἀ5}}}0,- ΑΓ] ΟὉ}8 δα (|5}Πο ΟΥ̓ ΓΘΒΒΟΉ 8 ΠΊΔΥ ὍΘ αϑϑὶρτιοα 
ΨΥ “6805 ΟΠ τίϑι ἀ1Ἰἃ ποῖ δηδοῦ ΔΠΥ ἴανγϑ, ΠΟΥ ρσῖνϑ, {Π|ὸ βοὴ οὐὗὨἨ {π6 δησίϑηΐϊ ἘἘΠε: 
ΒΟΡἤ ΘΑ, Ῥγοίβεβοα ἀἸ86α 1181 {10}8 σοποθγηϊηρ᾽ ἐγ πάβῃ!ρ. [ἢ 186 ΒΕτϑῖ ρίδοθ, ἃ ϑυζγθ δπὰ 
βἴποονα {τ ἀβῃ}ρ πη ϑῖ, ἔγοπὶ 18 ὙΘΥῪ Ὠδίγα, 06 ΘΗ ΓΟΪγ 84. πλαίῖοῦ οὐὨἨ Ἄδοιῖςα ; δηά 
ῸΠπ| 118 46] ἰοαοΥν, Ὁ 18 τοϊ αοΐδηῦ ἴο [Π6 ὙΘΡῪ ΔΡρθάτγϑποα οὗὁὨ οοιρυ βίο. Βοϑβίάθβ, 1 
ἀδραπὰϑ ΠΡΟῚ 51} ΠΥ] ΟΥ͂ αἀἸβροδβιτίοη, ἀροη σοἰποϊάθποασ οὗ βαπίϊτηθπὶ δηα αἰδοιίοη, 
δη΄, ἰπ 98Πποτῦ, τροη βοῇ 8 ναΓΙΟΥ ΟΥ̓ Οἱ ΓΟ Πιβύδ 668 ὙΠ] ΟὮ ἅγα ποῖ πὶ ΐη οὐν οοηίτοὶ 
ΟΥ̓ Ἑ“Βοῖςα, {πα ρουθδρ8 [16 στϑαίον ραγὶ οὐ πλδη Κὶ Πα 0888 (Βγοιρὴ 16 ψῃουξ αν πη 
Θη)ογοὰ ἔγἸθπ 881ρ ἐπ αἰἱξ ἐλαί ρογζεοίζοπ οἵ πἘΟΝ γα ΠΊΔῪ ΞΌΡΡΟΒΘ ἰξ σαρδῦϊθ. ΝΟΥ 
1 (818 σου Ἱὰ 6 ΔοσοΙΙρ ἰβμ6α, σουϊὰ 10 θ6 ἐδ νΟΌΓΔΌ]6 ἰο (116 σΘΠΘΓΑΙ νἱτίια δηᾶ μδρ- 
γνίῃθβθ. ϑ'οἢ βίγοηρ ραγίίαὶ δι ίβοπη 8 8. 8}}}Υ Ἰοαα ῬΟΥΒΟῚ8 ἴο Ὀγοίδν ὑμοῖνγ ἔγθη 8 
ἴο [Π6 ῬαὉ]15. ΕὙΪΟΠ κΒΙρ8 οὐἅἁ {18 Κη Βανα βυ  5ἰβίθα Ἀπιοισ ϑανασοβ ἀπ ΤΟὈΌΘΙΒ. 
ΤΙιοδουϑβ δηὰ ιν πὅυ8, τ ποπὶ ποάθγῃ βοθρίϊοϑ ἤν ὑγοάπορα 88 δρραυ θα ἰῃ- 
ΒΙΔΏΘΘΒ, ὍΤΟΥ ΘαΊΔΙΪΥ ΓΘΙΏΔΥΚΔΌΪ]6 (ῸΣ {ΓΘ Πα ΒΠ1ρ, γα ρο68, ἀπ ρἰυπμᾶθυ, 0.9} δείδοΒς- 
πιθηΐ8 δῖα Βυν{Ὁ] ἴο δος οῦ δηὰ ἰὸ πηδηκίμα ; πον πὐπ θὰ Ρυῦο νὶγίπα δηά 
σθΠΘΓΑΙ ΟΒΑΓΥ. 48 Βονονοῦ ΠΔΠ ΚΙ Πα ΓΘ ῬΓΟΠ6 ἴ0 ΤΌΓΠὶ {Π θη), ἰὃ που] Βανα Ρθθα 
8 ἀοἴδοῦ ἴῃ {μ6 ΟΠ τι βίῃ τοὶ σίοῃ, μαα δ Θη)οἰ θα οὐ ἄνθη σϑοοπητθη ρα ΓΘ βῃἷρ 
ἴῃ {Π18 δχίγομθ. ΑσδΟΟΓαΙΡῚΥ ἴμ6 (οΒρθὶ 868 ειιοΐ δι δοιηθη 8 ΟΥΥῪ ΟΥ̓, 88 60Π- 
βἰδίοην τ τ {Π6 Ἰονγαϑὺ ΒΈ] ἤβῃη688. 777 γε ἀο ροοά ἰο ἑλόπι τσλο ἀο σοοΐά ἴο ψοιι, ιυλαξ 
ἐλαπὰ λαῦο ψν6} 2700 ποΐ ουθη Ιλ6 ρεδίϊοπη8 ἐλε δαπιὸ ἢ (Μαῖίϊ. νυ. 460.) 

Οη 81} {1686 δἼοσοιιηΐθ, ὑπογθίογθ, ᾿ῦ γ88 ὉΠΠΘΟΘΒΒΗΥΤΥ (Ὸγ ΟἸ γαῖ [0 δηδοῦ ἴα Οἢ 
{6 δι. 076οὲ οὐ 1]  πἀ8}10, ψ οἴ, Ἰπα 664, οου]ὰ ποῦ ΡΟΒΒ1 ὈΪΥ Ὀ6 {116 οὐ͵θοῖ οἵ ἃ αἰνὶπϑ 
σΟΙΠΠΙΔΠΩ ; [ὉΓ δυοἢ Ἰατγβ τησδῦ ἤᾶνθ ὈΘΟῺ ΘΏΓΓΟΪΥ Ὀογοπὰ {86 ΤΟΒΟΝ οὗ ογαϊ ΠΑΡ 
Ῥτγδούϊοα, δηα οἢ 8 βιι]θοῦ ἴῃ 118 Ὠδίαγο τΟίΘ ΠΥ Ἱποοταραί! ὈΪ6 ἢ} τ ϑίγαιηῦ. ΤῊ 
Ργοργίοῖυ, ᾿Ββαγοίοτο, οἵ διιοῖ δῃ οσηἰβδίοη ν01}} Ὀ6 ουϊθηῦ 0 Ἔν ΟΥῪ ὁη6 80 σαπαϊταϊῃ 
Θοηϑίἀ6γ8 τ[μ6 πδίιτα οὐ (6 ὑθη ρον" 8η4ἃ αἰβροβι ἴοι οπ]οϊπθᾶὰ ὃν ἐμ6 ἀοβροὶ. [ΤΥ ἐλ 
ΘηΠ 97 ἰΐ8 οοπιπιαπαπιοπξ δε (88 6 Κηονν 18 [6 0856) ολαγίέν ομέ ΟΥ̓ ἃ Ῥέγε ἀεαγὲ απάᾶ 
πὰ μηξεϊρηρα;,--- ὐὰ οἰαγὶῦγ οὔ (Π6 τηοβὺ θη]αγσθα δηὰ αἰ θῖνα Κιπά,--- ΟἸἸΣΙΒ. 16 ΠΙΕΥ͂ 
ψΟ]ὰ ἴον Ὀδέοτγα 0818 ὑπὴ6 αν Ὀθθὴ ομαγροά τ 10} ἱποΟὨ β βίου ὉΥ 18 Δάν Βα υ 68, 
ἸΕ ΔΩ ἰασθ δ Ὀδθη τδαθ δἰ Π 6. ΘΙ ΓΘΟΟΪ οὐ ΟΥ̓ σοηβθαπθησα οοπβηϊΐπρ᾽ ᾿ἴ58 ΘΧΟΓοἶδβθ. 
Τηπ δορά, 1 χου!ὰ ποῖ ᾿ιᾶνα Ὀθθη Ῥυιάθηῦ ἴο μᾶνα Ἔχριθδβοα ἴῃ (ἰ6 (σο5ρ6] ΠΥ ρᾶγιϊ- 
οὐΐαν Δρργοραῖοπ οὗ (γι 8.10. “ [0 ἸῇλΥ Βᾶνο ᾿πΗδηηθαὰ ὑΠδὺ ΡΥΟΡΟΏΒΙΥ ἴο 1 ὙΠ ἢ 
πϑῦαγα Δ ΔΙΤΘΔαΥ πιλὰθ 80 ΠΟΙ Θ ΠΟΥ βίγομ, δηὰ ψ μῖομ 186 1) αα]οουΒ ΘΠοομλ αι Πὶ8 
οΥ̓͂ Βοδίμθη πιογα 808 88) Γαϊϑο ἃ ἴ0 ἃ Τοπιιηΐϊο ἀπ ἀδηρσθογοῦϑ μοῖρ. ΟἿ αἰνῖπα 
ἰλτυσίνον βμονθα μἷ5 ψ ]βάοια, δα μΆ}}} ἴῃ ψ μδῦ Π6 οπ)]οϊηδὶ, δπὰ ταῦ Βα Ἰον τππὸ- 
τἰοοά. Ηδ Κπδνν ΘΧΆΟΙΪΥ, ---α τ δῦ ΠῸ Ρᾶσδμ ΡἢΠ]]ΟΞΟΡΊΘΥ ον ον Κπονν, --- 6 ΓΘ ὅο Ὀ6 
5] 6 πῦ, πὰ ᾿ ΏΘΓῈ 0 Βρθακ. [10 νὰ ποῦ ἰ[νἷ8 Ἰπίθπίϊοη, 1 8 ᾿Ἰηπἀεοὰ ἔδυ θοΐον δὲ8 
αϊσηϊῦν, ὕο δὰ ἔπ {πιηὴσ8 ΠΡΟῚ ΡΟΡΌΪΑΥ 500] 6οἴβ : ρἰθαβίης ρουμδμδ ἴο ἃ ἔοτν, θυ 
αὐύουὶγ ἀ.86}688 ἰο 16 θα Ϊκ οὗ πιδληκιμ. 175 οὐ)θοὺ νγᾶ8 οὐ ἃ ᾿ποἢ ΤΊΟΓ ᾿ρογίδπξ 
αὶ οχίθηβινα πδίυγα ; ἴο ἱπουϊοσαία {Π6 μ]αίη, Ἀν π} 016, ρσϑοίοαὶ ἀπ{168 οὗἩὨ ῥίον πᾶ 
ΤΔΟΥΔΙ ΠΥ ; [86 ἀμϊε8. {παῦ 6 γο οὗὨ υῃΐϊνογβαὶ σοη ΘΓ δηα ἰηἀΙΒΡΘη884 016 ΟὈΪ ρσδἰίοη, 
ΒΘ 88 ΘΙ ΘΒΒΘΏΓΔΙΪΥ ΠΘΟΘΒΘΆΓΥ 10 ΟἿΤ ψ6]}]- Βοΐησ ἴπ {Πἰ8 ΠΠἴρ, δηα ΟΌΓ νου δβιϊησ 
παργμίποϑβ ἰπ {86 παχῦ. Νον, [Π6 ψδγπιθϑὲ δα πο 5 οὗ ἐγ] ἀβῃϊρ οδηποῖ ργοίεπὰ ἴὸ 
Γαΐδα ἴδ ἰηΐο ἃ ἀμέψ, τυ 1688 ἃ ἀν οὗἁἨ {818 ΒΙΡὮ ΓΆΠΚ. [0 ἰδ ἃ ἀοἰ σία], 10 185. δῇ 
ΘΠ ]16, 10 15 οὔἴἴδη ἃ λα άδ0]6 αἰτδοϊμπηθηῦ ; θὰ 1Ὁ 15 ποὺ 8. ΠΟΘΟΘΒΆΓΥῪ ΓΟ δ᾽ (6, ΘΙ ΒΟΡ 
ἰο [Π6 ρῥγοϑοηΐ νοὶ γα οὐ {Ππ|πῸ ἤαΐυγα βαϊνδιίίοη οὐ πηδηκὶ πὰ ἴῃ σΈΠΟΓΆΙ, δηα, σ0η- 
οἰἤαειτὶ ) 18. ποῦ οὗ ΒυΠοἰοηῦ ἱπιρογίδηοθ ἴο ἄδβασυα ἃ ἀἰβιϊηος ρἷποα ἴῃ [86 ΟἸ ΓΙ βυϊδῃ 
βυϑίθη  Βυΐ τ1πουρὰ ([Π6 ΟΟΒρ6] τηαῖκθ8 ἢ0 βρϑεῖῇο ργον βϑίοῃ ἴ0γ {γι οπάβῃϊρ, (Δῃ, 
ἃ8 ψὸθΟ Βαανα δι 6η, [Ὁ ρορα ΓΘΆΒΟΠΒ,) γε ἰξ ἀο68 ποῦ ργο δῦ {Πδῦ οομπθοίοῃ ; οα 186 
ΘΟΠίΓΔΓΥ, ἰῦ 15 ΘΧΡΓΘΒΕΙΥ βαποιϊοηθα Ὀγ [Π6 Θχϑιηρ]α οὗ Ομ γιβῦ, οβ6 ομόβθη ἔγίεπά 
δα σοι ρδ ἢ τνᾶ8 {π6 ὈοΪονοθα Δροβίΐα ΨΦομη, δπὰ ν]οβϑα [Ὁ ΘΠ 8}}0 ἕοῦ Μίαγια, 
ΜΆτΥ, [ψἈΖηταβ, ἀπ οἴΠογΒ, (ἢ 6 Θνδηρσοὶ ο8] ἰδίου πΠ8 ἤδνο ἀο᾽ ποαϊθα 1 {86 Ὠγοβῖὶ 
Διηἰ 016 ταᾶηποῦ. “ΤΡ ΒῈ Ἀπὰ [»8 Ὀοϊονδὰ οοιηραηίοπ ἀπά ἔποπα, γγ οδηποῖ ΒΌΤΕΙΥ 
Ὀὰ δοίϊπρ ΘΟΒΙΓΆΣΥ ἴο ἢ8 ΒΘΠΕΠΠΘηΐ8, 1 γα αἰ80 πᾶν ΟἹ: Ὀαΐ ἰοῦ τι8 (86 Βοοὰ 
ψπδὺ ΘΠ ΟΙΟ6 Δ τηῦκο. Ὑὸ ἀγὸ πιῃ ὕγϊομβ, 8}γ8 ΟἸΓΙβῖ, 1 ΥῈ ῬῸ ΔΥΗΑΥΒΟΚΥΕΚ [ἢ 

ΘΟΜΜΑΝῸ τοῦ. (ϑόδη χν. 14.) Οη ἴδε οοηίγατγ, ἐλθ ἡγϊοπαβλῖρ ΟἹ ἐλο τοογϊά ἴδ 6π- 
πιϊίῳ υυἱέὰ Οοα : ιυλοδοοῦοῦ ἐδότεζογα οἱ ὃ6 α ὕγιοπα 9 ἐλ τοογϊά, ἐξ (λ6 οποπιῳ οὗ 
αοά. (Φαπιθ8 ἰν. 4.) 
ΑΝΘΉ ΕΒ. --- ὃ. ΕΘΌΔΙΥ 58 ΟΟΥΥ ΓΘΆΒΟΠΒ ΤΔΔΥ 6 αϑδϊσηθὰ [Ὁγ (6 5116ης6 οὗἉ {16 

πα “πσπν.ο  Ν 

1 Βρ. Ῥογίουιδβ᾽ " Βογῃηοπβ, γ0]. ἱ, 488. 



“Απὼ δογαϊ Γγοσορὲα Υ ἐλ 1 δῖο, 397 

(οεροῖ, πῖτἢ τοβρθοὶ ἰο ρ»πέγιυξίδηι; σι Ὠϊοῖ (10 48. Ὀσθη αββογί) 7685 ΟἩγίϑὲ [να9 
πον ἤοΓΘ δυρ ἢ οὐ θη γος ὈΥ͂ ργοοορῦ ΟΥ ὈΥ ΘΧΑπΙρΙα. 

ΛΥμδῦ 18 ραϊγιουΐβηι ἢ --- ΠἼΠ6 ἰονα οὗ ουῦζ σουπίσγ. Βαϊ πῆδὲ ον ἢ ΤῊ Ὀἱσοίοα 
ἴονβ οδϑγίβῃοὰ ὈΥ 186 «68, ἴθ ἴμ6 {{π|86 οὗ Φ68ϑὺ8 ΟἸγὶβί, ν βίοι ἱπιρ6 16 {θὰ ἰὸ 
ΔΟΠιϊπαίθ ασοῦν ΟἿΟΣ ΠδΙΪΟΏ 88 δοουγθοά, δηὰ ἴο τοῆϊβο ἴὸ γον {πθπὶ ὄνθη (86 
8|᾿πτο5ὲ ροοὰ οὔ ο ὃ ---Ὁ ΓΠ6 Ῥγουά Ἰονθ ἀϊβρίανοα Ὀγ 1ἴΠ6 αὐθοῖβ, τἰ ἢ} ἀ 650 }304 
88 τεϑῖ οὔ πιδῃκίννα 88 Ἰσπογαηῦ Ῥαγ Αγ απΒ --- Δα διη υἱείοιι8 ἰονα οὐ σοηαιιθ., {Πα ῖ 
Ρτοἀοιπϊηδίθα ἀπιοπς ὑΠ6 Εοπιλη8, ἀπα βοϊπηυ]δίθα {πο πὴ [0 δι βίαν {16 νου] ἢ --- 
Γηδὺ 86] 5 ἴονβ, 80 τοτοἢ νδιπίρα οὗὨ ἴῃ τηοάδγη {ἰπι08, νυ ἰοΐς ᾿οδιῖ5 τπθὴ ἴο βϑοῖ [ἢ 8 
ϑσρταπαϊβοιηθηί οὗὨ {μεἷγ ὁοηἴΓΥ, Γορ γ1688 οὐ [Π6 τηογα ΠΥ ΟΥ̓ [86 τηθῆπ5 ὈΥ τ ἢ 
τπλξ ἀρρτδηἰβοπηθηΐ ἰΞ ἴο Ὀ6 8οοομρ 8864 ; τ ΒΟ ἔοϑί ον 8 ῬΑΓΙΥ -βρ τ 7 Θηροηάον8 
Βι γ18 δὰ ΘΥΘΥῪ ΟΥΪ] ραβϑίοη, ἘΠΟΟΌΓΑΘΘΒ ΒΔ ΟΥΎ, 8πα Θχοϊῖ68 9Π6 ρει οὗ τ6 Ἀαπιηῃ 
ΤΆΘΘ Ὧο ΤΠΌΓΟΘΥ ἀπά οχιίγρῃδϑῖθ ὑπ ΟὐΠΟΓ ὃ --- Νο. ΟΥ̓ {π|5 δρὶτῖῦ ΟἸ τ βεϊδηϊεν Κηονν5 
ποίμίηρ. “ Ραϊγιοἵϊϑπι 18 (μδὺ ΟὨ γί ϑιαη ον βίο, υλὲΐθ τὲ γεπρθοίς ἂς βαογοα {6 
γιρλίε ἀπά ἐλὲ ιοοΐξαγε 9.7 ἘΝΈΒΥ ἰαπά, 9, ἘνΒπῪ 7υτείρη ἱμαϊοϊώμαϊ, ὑδαοῖοβ 8 ἴο 
πη δ8ὺ τ Ὁ ἢ τἢ 6 Π 118. οὐ }υδβιΐςα ϑρθοῖδὶ αβδοι! οι ἴ0 ΟἿἹΓ οὐ ΘΟ ΠΕΓΥ, ἴῃ ργοροῦ- 
ἰἴοη ἴο {86 Βρθοῖΐβὶ [168 ὈῪῚ ψ ο Μ6 ΓΘ απλϊοα τ (86 τοσίοη {πὰὺ σῖνοβ ὰ58. ὈΠΝ. 
[{ οὐ μογὰ, {ἰν6π, ἱπουϊοιῖοθε ὈΥ ἢἷ8 ον ᾿ἰρ8, οὐ ὉΥ 188 ρθη οὐ ἷ8. δροβιῖοθ, (88 
αηΐνουβαὶ ΟὈἰ σαύϊου οὐ }181166 δινὰ ἴονας ἢ, ἰῃ τορυ αι πι τ[Π6 ΘΧοσοῖβα οὔ λιιβιο6 ἀπῇ 
ἴονθ, ὃ6 Ῥγοῃμοῦποθ8 {πᾶῦ πτΟπσ ἡπαὰ ἰγαυὰ 416 {6 πιοῦὸ δἰ πῆ} σθ αἰϊγοοϊοα 
Ἀσαϊηδὺ (Π6 Βγείλγοπὶ; τῆι τ 8116 ννα ἀο φοοά μπίο αἷΐ πιϑη, τὸ αὐ Ὀοιπα δρεοϊαϊίῳ 
ἐυ ἄο φοοά ππίο ἐλδηι ισλοὸ ἀγὸ Υ ἐλ6 λομδελοία ὁ) {αἰ 3; τπδι αἰδοῖοι οὐ ἵπόσγὸ {Πλπ 
ΟΓΑΙΠΑΓῪ ΒΓ ΩΡ 18 πιυτιϑῆν ἰο Ὀ8 ονϊπορα Ὀούν θη μι βυδπα 8 δια τγίνοβ, ραγθπ 8 
δηΠ οἰ] άγθη, Ὀγοΐμοι δηὰ βιβίοσϑ: Ηδ [88 ἠθοϊἠθὰ {παῖ θυθγυ δ αἰ ἰοπ αὶ τἴ6, ὈΥ 
τί πη 18 οοππροείοα τ }1]}} πιδη, 18 8η ΟὈ]᾽αἰϊοπ ἴο δἀαϊτίοπαὶ ἴον: Ηδ 185 
ΘΕ} 1986 ἐλ ἀμίψ 07 Ραϊγ Ἰοὐϊδπι, ὈΥ 688 Ὀ}Π|5 πὸ 06 ὙΘΤΥῪ ργποῖρίς ἴγοπι τ μον ὑπὸ 
αἀυὺν πΘΟΘΒΒΑΥΪΥ ἤονϑ. [{ 16 ὕογθ, τι ἢ ἀπυσθαγι θα ρμαϊίθποθ, μαι γοῦ δῃα σοπίοπιρί, 
δηα ρογβοσυῦοπ πηΐο ἰδ 81}}, Τγοπὶ ἢ18 0615 ἢ Δανογβαγίβ ; ΗΓ Ηδ πιουχηρα νῖἢ} {πα 
τοϑῦ ἰθηάοὺ βυμπραίῃΥ ΟΥΟΓ {μ6 ἐπροηήίηρ ἀσδιγαοιοη οὐ Φογυβαίοιῃ ὃ; 1 6 
Ταρθαίθα, δὖ ἃ βεοοηὰ γὶβὶς οἵ μἰ8 1Π8, 18 εἴοτι8β ἴον ([Π6 σοινογϑίοι οὐ 1.18 ΘΟ ΠΕ ΓΥ πιθη 
186 ΝΑΖΑΓΘΠΘΒ ὁ, --- Ὁ δὶ οὐσῃ σοηάαοῖ ἢ6 βδηοιοηοα ρει οὐϊβαι, ὉΥ ἷ8 σοπά ποις [λὸ 
Θχοιαρ  βοα [{, Ὀγ ἷ8 οὐσῃ οοπι]αοῦ ᾿6 οΘοιππμδηθα 11. ὃ Απὰ [Π6 ὀχϑπιρὶο, π βοὴ 
“΄ὁ5ὺ8 ΟΒγίϑυ 188 σάνε ἰῃ [18 οἵν πα Ῥθύβοη, 6 ηά, νγ88 [Ὁ] ον δα ὉΥ }ι18 ἀροβί]θ8, γνἢο 
ὑοῦὰ Ὀδίοτγα δηὰ δἴον 1}18 ογυοϊχίοη, ἢνβὺ δηςὶ ῥγί ποῖ ρα! γ ἸδΌουΓαιὶ ἴο ργορδσαῖθ (ἢ 8 
(σο8ρ6] διβοην {Πδὶγ οὐ ρθΟρ], 186 Φοννβ, Βνθη Ῥδυὶ, {Π6 σγθαΐῦ ροβί]α οὗ 1ῃ6 
(ἀοη 68, ἤθη 16 οπίογοα ἰπίο τπο86 ρἰϑοθθ γθογο {Π6 «6108 τοβι οή, ἤτγϑυ ἀϊγθοιοα 
89 Ἰδοῦ ἴο ἐμθπὶ ; δι. δυο ἢ νγᾶϑ 8 ραιγιοἰΐϑιι, ὑμαῦ Ἀ6 οι] ποῦ ΟὨΪΥ βαγ, .27. 
ἀεαγῖς ἀρϑῖγο απα Ῥγανεῦ ἴἰο Οοὐ 707 7δταοὶ 15, ἰλαὶ ἰλον περ λί δὃ6 ξασεά (Ἰλοτα. χ. 1.); 
Ὀαϊ, πῖῖμ ἃ ἴον 28 δι ἀθηῦ 85 ᾿ῦ τγᾶδ ρῬι ΓΘ, Β6 αἶδο ἠθοϊαγοί, 7 οοιμα ιυἱκὰ πινδοὶγ αὐ- 
σιγδοά ὕγοπι Ολγίβί, 707 πιν ὑγοίλγοπ, τῖῷ ἀἰμιδηιθη ἀσσογαϊπρ ἰο ἰλ6 εδῆ, τοῖο ατὸ 
]εγωοίϊέος. (Βοιι. ἰχ. 8, 4) 

Νὸγ 8 {π6 ΟἹ ᾿Ι'δεϊαπιοπι Πἰβίοτγ ἀδβεϊϊαϊο οὐ ᾿ἰηϑίδησοδ οὗὁὨ ὑπ6 ποῦ]δβί δῃὰ τηοβὶ 
ἀἸβιηἰογοϑίθα ρδίγιοιβπι. ΟἿ 4}} (6 Ὄχϑπιρ 68 γεοογάθα δἰ 6. ἴῃ δηοίθηῦ οὐ Ἱποάθγῃ 
διἰβίογυ, τ θϑῦθον βδογοὰ οὐ ρσγοίδηθ, ἐὺ νν}}} Ὀ6 ΑἸΗ αἱ ἴο ἤπά οὔθ βυγραββϑίηρσ (δὶ οἵ 
[86 ᾿]υϑίγίουβ Ηοῦτον Ἰοσὶβἰαον, Μοβοβ. Η"8 δὐὐλο;πιοπὶ ἴο {116 ρῬθΟρ] ον ον ὙΒΟΠῚ 
86 ῥγθϑι θὰ ργθβθῃ!δ [ν}18 Ομδγδοῖοῦ ἰῃ ἃ πιοβῦ δ} 806 ροϊηῦ οὗἨ νον. δ ῃθη {Ππ6 ἀ18- 
Ρἰθαδιιγα οὗ τὴ6 ΑἸ σ ἢν τλβ πηδη 96 ἀσαϊηβι {Π 6 η, Δῆμον τ οἷγ ἰἀο᾽αίτουΒ οοηά οὶ 
δῖ Μουῃηῖὶ δίηαὶι, μον το ἷγ ἀἸὰ μα Ἰηἰδγοθὰα ἴῃ ΤΠ6ΙΡ ἰνουν ἢ Κγοέ ποισ, ἐζ ἰλοι τοϊἱ, 
.7υγρῖνο τλεὶν δἴπ; .. .. ἀπά υ7 ποί, δίοέ πιθ, 71 ταν ἰἦθο, οι 97 ἐὰν δοοὶ, ισλὶοὶ ἰλοι 
λαδὲ ιὐγέοη. (Επχοΐ. χχχὶ!. 82.) Οἱ δηοίβοῦ οὐσεϑίοη, ὙΒοη [ἴ 15 γοἰαϊοα 6Π1αὺ {116 
ΑἸ Υ {πγοαίθηθα {16 ἀοϑιγασίίοη οὗἁἨ {86 18γ86 1068, δηἢ ὄυθῃ Οἤδγοα τὸ μᾶζα οὗ 
Ἀΐπλ ἃ ρτϑαίον παίίοπ ἀπά πιὶρ λίίον ἰλαπ ἐλδον, ον ὩΟΌΪΥ ἀἰὰ ἢ βδογιῆσθ βνοῦγ νἱθν, 
Ὁ ΒΙΟἢ. ΔΙ Ι οπ τσ ἰᾶνο πυρροβίοα τὸ Ἀἰπι, ἴο {πΠ6 Ιονα οὐ αοὰ δπὰ ἴο {πθ ἰονϑ οὗ 
.ν}5 ροορίοἱ Αὔἶδὺ ρονσου }}γ ἱπιδισράϊηρ (γοῦν νατῖοιιϑ ΘΟ 8.461 Δ010 118, Εἰναῦ ἘΠ 6 Ὺ τηϊμης 
ΒσΆΙΠ Ὀ6 ἔογρίνοη, ἢ6 οὐζαϊηθιὶ {ἢ 18 ΔΉΒΤΓΟΥ ὕο ἢ18 ΒΡ] ΟαΓΙΟΏ 8, 7 λασθ ραγάρηεα, αο- 
ουγαϊηρ᾽ ἰο ἐἣῆψ τοοτά. (Νυῦ. χὶν. 20.) [Ὁ ποτὰ ποῖ ἀΠἔσυ] ἰο δάαςθ παμηο τοι 

δ 1 ον. νὶ. 8. 3 (Δ8]. νἱ. 10. 866 4180 οι). ἰχ. 1---8., χ. ἥἸ., χὶ, 14. 
8 Μαῖϊ, χχὶϊ!. 37.; Κα ΧΙ 84., χῖχ. 41, 42. 
4 Τμικο ἱν. 16---30.; Μαεαιῖ. χε, 54.; Ματὶ νἱ. 1-- 6. 
δ (Ἰδοῦ 5 ΘΟΓΠΊΟΠΒ οἱ Ο Γϑιδη ΜοΥΆ ΠΥ, Ρ. 200. Τα Ψ ΠΟ] οὗἁ [εἷ8 ἐουγίοοπίῆ διὰ 

βἤδοηίἢ ἀϊδοοιιγβοδβ 18 ΡδΥ ΓΟ] ΑΓΙΥ ἸΥΟΤΙΠΥ οὗἁὨ ρμογιιβαὶ. Ὁ 
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ΔΙ Ο Πα] ἰπϑίβηοο8 ἴγοια (πΠ6 Ο]Ἱὰ Τδϑίαπιοηῦ, Θβρθοϊ ἢ γ ἥοπὶ (Π6 Ὀοοΐκ οἱ ῬΒΔ]πηΒ. 
(866. ἃ ὈολαὉ] δὰ δβδοιη ράβϑασο Ὀγθδίδίης (Π6 ρυγχεβὺ ραύγίοἰΐδπι ἴῃ [᾽ 534]. 
οὀχχχνὶ. 4, δ.) 8.0. Ἀγ, ᾿ἰπάθϑι, νγὰ8 δὴ διυίδοῃπηθηῦ ὑο {πΠ6 σου ΐτΥ, ἴῃ ποι Ῥγο- 
γιάθησθ ΠΔ8 ρἰμοοα ἃ8. ἱπουϊοαῖοα ἀπλοπρ {86 96 ν8, (δὲ {Π|6  σογα σεαυϊγοα, ψ ἤθη 
ἵδκϑη οαρίϊνα [0 δηοί ον Ἰδπα, ἰο δορὰ ἐλθ ρϑασὲ οὗ {λ6 οἱΐψ νν ἈΠΠΠο σ᾽ ΤΠΘΥ ὑγογα σαγγθα 
ΔΆΥ ἀρ ϊνο8, ἀπ [0 γα μηΐο ἐλ Σογὰ 707 11: 707, δ α8 (86 ργορῃδὶ Φογεμι δῇ, ἐπ 
ἐλθ ρϑασδ ἐλογθο  ψὸ διαὶ λαῦθ ροασο. (ὅδεγ. χχὶχ. 7.}} 

ἼΤιιΘ ραὐγιοὐΐβιι 18 ΠΟΥΘΡ δ γαγίθποα ΜΠ (γὰ6 πιογα γ, απ (6 πλοΡαὶ] Ομαγδοῖοσ 
18. ποῦ σοι οίθ ψ που 16. ΑἜ δα ϊοῦ ραγίοσμιδποα οὐ ουῦ ἀϊίγ ἴο (86 σοπιπηαμ!γ οὗ 
το γγ6 ΌΓΠι ἃ ραΓΙ, ἀπ τὸ 186 ρονογηπιθηῦ ἀπά ον ἡ ἈΙΟἢ ψγ6 ᾿ἶνα, ᾿ἱγ ἶν 68 πο ἴπ- 
ὨἸπσοιποηῦ οὗὨ οὖν ῥγιναίθ ἀυ 168, ΟΥὨ οὗἨ οὐγ ἀν ὕσ οὖν [6]]οτ θη ; οδοὶ ἰ8 β0}Ὲ- 
αἰθην αἀἰδυϊηοί, δη ἃ οϑοῦ οὐρπὺ ἴο Ὀ6 ᾿ην]οἸθ]ν οὐβογνοά. Ηὸ [5 βοϊάοπι θαμὰ ἰὼ θα 
8 Βοοιἱ ραγϑηῦ, ὈΓΟΙΙΙΟ,, οὗ ἔγιθπα, το Ὠθρ]θοῖβ Ἀΐ8 ἀμίγ ἴο {868 ρῃ Ὁ]16 δῃὰ ἴο {88 σο- 
νογπηϊθηΐ ; 8η4 8 οαπ πού Ὀ6 ἃ σοοα ραίγιοι νῆο ΠΘσ]θοῦβ 8ηγ ΟἸΥ]Ϊ, Βοσὶα], ΟΥ το διῖνα 
ἀαΐγ. “1 15 ποῦ παίιγαὶ ἴο ἃ Ὁ γι βιϊδη [0 δηίον ἰηΐο {86 Δ ρδ ἢ} 68, οὐ ὕο διθγοι! 
ὨΠπ86 1 ἴῃ [86 σοη οη ]οη8 οὗ ἃ πδίϊοη, ονγανοῦ μ6 ΠΊΑΥ ὯΘ ΟΟΟΑΒΙΟΏΔΠΥ ἀγάπῃ ἱπίο 
ὑποιη. Η!8 βοαὶ 18 πλιιιοἷι πλοῦ ἴῃ 118 οἰ δηχθηῦ, τσῆθη Ὀτθαι μη σ αἴθ ἐΠ6 ργοβαηΐ δηά 
ἔαΐαγα Ὠαρρίηθ88 οὗ ἃ σοῦ. [ἡ ππάογίακίησθ, Ὀοθ ρα Ὀ]Ϊς δια ρτίναϊο, νι ῖοῖ ἔθεε 
ἴο Αἰ] ον δία {Π6 τη !βο 68 δ δηϊαγσα [6 ςομίοτί8 οὐ 116 ἤπηδι ᾿ἴ., ΟΝ γΙ δι ϊδηβ μάνα 
αυθι' Ὀ66ῃ ἰὈγθιηοϑὺ : δηὰ ὙΠΘη (ΠΟΥ Πᾶνα οοπορῖνθα ὑβοπλβοῖναβ ἰαυ ΠΠΥ ο8]16α, 
ονϑη ἱπίο {6 βΒοἰὰ οἵ Ὀαι116, ὑμ6 Ὺ ᾶνα ποῦ Ὀθοη νψαπίπο ἰῃ ἐγ Ὀγάνοῦγ. Βαυὶ (86 
Βογοίβπλ, ὕο σε] οἢ ΤΠΘῪ ῬΥΪΠΟΙΡΔΙ]Υ͂ ἀΒρίτ6, 18 ΟὗΓὨ Δπούμο Ἰππά ; ἰε ἴδ ἐπαὺ οὗ βυθάυϊην 
1Ποῖν ονῃ βρί γι, ἀοἷησ σοοά βραιηϑὺ 6υ}}, βοοϊκίηρ {μ6 ργθβοηῦ δηὰ δἴθγῃδὶ σοοὰ οὗ 
{Π0886 το δαΐθ ὑπθηι, δπὰ ἰαγίηρ ἀοτῃ ὑπ αὶσ ᾿ῖναϑ, ᾿ἢ σϑαυγθα, ἔῸΣ 6116 πὰ οὗ (86 
Ιμοτὰ Μεβιι8.᾿" 

ΙΧ. ΟΒΥΕΟΤΙΟΝ 9. -- Το Δίδιίε ἴς ἐδ πιοβδέ ἱπιπιογαὶ δοοΐ ἐπ ἐδ 
τουγία. 

ΑΝΘΨΝΕΒ. ---- ΤῊΪ8. δϑϑουίίοη τγἃ8 ἤγβι ργοιιυσαίοα ὉΥ ἐδ6 δυΐδοσ οὗ (86 Ασα οὗ 
Ἀαϑοι, δ 10 88 Ὀθθῃ τϑρεδιθα ἴῃ ἃ {Ππουβαηὶὶ αἰ εγθηῦ ἔογ8 ἰπ (Π088 ρυ Β]]οα(ίοπ5 
ψ ΠΟἢ παν 6 βίποθ Ὀδθη ἰϑϑιι6α ἔγοιῃ [86 Ῥγ658 ὈΥ͂ {πΠ6 Ορροβοιϑ οὗ ταυοϊδί!οη. [ἢ σ- 
Γαϊανίοι οὗἨ [818 ἀδϑουίίου, [Ὁ 18 8 {Π0Ἰ]6ηὺ (0 τοίου ἴο {{|6 υἱοῦ δἰγααᾶυ Ἔχ! θα ἰη 186 
Ῥγοοθάϊησ ΡϑρΡΘ8 ΟΥ̓ [86 ΤΩΟΓΆΠΠΥ οὗἁὨ [6 Ο]ά δηὰ Ναὸν Τοβίδπιθπιβϑ.2 [Ὁ 158. σοδά! 
αι 6α (ἢδὺ [Π6 ΟἹ Τοδίαπηοηῦ ἄοοβ σοϊαὶθ ἱπιτηοσαὶ δοιϊί οι ; δη ἃ ΘΥΘΥΥ ἱπηράγ αὶ] 
Ὠἰϑίονυ οὐἁἉ πηδηκίῃᾳ τηυϑὺ ἀο 1π6 δαπια. Τίνα αιθϑύϊοῃ 8, νυ ΌΠ 6 (ΠΟΥ Ὀ6 80 τεἰδίϑα 89 
1ο ἰβανα 8 Ἀν ουγὉ]6 ᾿πιργθβϑίοη ροὴ (86 τοϊπὰ ΟΥ̓́ βεγίοι:ϑ στθθγ, [ 80, 8δπὰ [186 
ΒΙΌΪα 6 {Π|0 Ἰταιηογαὶ ὈοΟΪΚ ποῖ 1ὖ 18 ἀββογίθα ἴο Ὀθ, ᾿ονν ἰ8 Ὁ ὑπαῦ {π6 γοδάϊπρ οὗ ᾽ὲ 
Βδοι ἃ ἤᾶνα τϑοϊα! θὰ πλ}} 108 ἔγοπλ Ἰπλπ ΟΓ Δ ὐγ ὃ ---- ἃ (οῦ ἐμαὶ 18 ἴοο ποίου 8 ἴο 
Ὀ6 ἀδηιθαὰ Ὀγ πραγ] οὔβογνοσθ. ΕἸΨΘΤῪ τηδη σοϑι ἀἰηρ ἴῃ ἃ ΟΒ γι βυϊλη ΘΟ ΡΥ ψ}}} 
Δι Κηον]οάσα (ὰπ|688 μ6 ἢᾶνο ἂπ οηα ἴο ἈΠΒΜΤΟΥ 'ῃ βαγίησ ΟΥ̓ ΒΟ 186) [Πδΐ {Π086 ΡΘΟρΙΒ 

. Ὑ|Ὸ0 Τοϑᾶ ἴῆ6 ΒΙ0]6, Βεϊϊονα 108 ἀοού! 68, ἀπ οπάἀθανοῦγ ἴὸ ἔθου ὉΟΙΓ ᾿ἰν68 ὈΥ 118 
Ῥγθοθρῦβ, ἃ’6 {π6 τηοϑὺ ΒοῦΌϑυ, ἀρτὶσῃΐ, "ἀπ 86] τθ ρ6Υ85 οὗ {Π6 σοπηπιαμΥ ; δπὰ 
{παῦὺ τ 086, οι 116 Οὐδ ν παηὰ, ψῆο ἀϊβογοάϊ [πὰ ΒΙΌ]6, ἀπὰ σοηουηοθ ᾿ῦ ἃ8 (86 τὰ 
ΟΥ̓ {Βοἱν ᾿ἴνθ8, δἃγθ, σΘΠΘΡΆΠΥ βρολκίηρ, δαἀϊοίοα ὑο ἴπ6 στοββθϑὺ ν᾽ α8; 8.0} 88. ῥὑΤῸ- 
ἴμπ βισθασίησ, ἰγσ, ἀγα Κοη 688, ἃπαὰ ἰονάποββ. [Ὁ 15 ΒΌΓΟΙΥ ὙΘΓῪ Β᾽Πσ 18}, [δῦ 
πη ὈΥ ΓΟρΆΓΑ δῃ ἱπηθογαὶ Ὀοοῖς δθουα ᾿ἰθαγη ἴὸ ῬΥϑοῦϊβ6 ΤΡ ΠΥ ; δπα {πα 
οἴ Β6γβ, ὈΥ͂ αἰβυθραγ Ἰηρ' 10, ΒΒ} ἰδασπ ὑπ6 σοηίνασυ. ον ἷ8 ἴζ, ἱπάεθα, ἐμπαῦ 186 
ῬΓΪΏ ΟΡ] 68. 8 πὰ ΚΘΆΒΟΠΙΠΟ8 οὗ ᾿ἰη 8468, ὑπουρσἢ ΓΓρα σα ΠΟΥ δοοορδηϊθα ὑ ἢ στοαῦ 
παίογαὶ δπὰ δοαυϊγθα 80}}}{168, ΔΓΘ 86] οι ποῦγῃ ἴο τηδίτα ΔΩΥ ἱπηρΓΘβ5:00 ΟἹ. ΒΟΌΘΡ 
Ρθορὶο ἢ 1811 ποῦ Ὀύοδιιδ6 {18 τπηϑῃ δπι] {Π|6| 0 σοτπιι πἰσδ 0ἢ8 ἀγα Κπόσῃ ἢ Ηον ἰδ 
10 {π4ἰ 80 τηυσῇ 18 πα ΟΥ̓ 6 [4118 οὗὁἨ Ναὶ, [,οὐ, Πανὶ, Φοπδι, Ροΐθγ, ἀπᾶ οἴου ἢ 
ΓΙΙΘ βαπιο ἰδ! ηρ5 ἴῃ Βοα θη ΡὨΙ]ΟΒΟρ μου ΟΥ το ογη.: ἀποἰϊανοιβ πουὰ Ὀ6 ᾿48864α 
ΟΥ̓ΟΡ τὶ ποὰϊ ποτῖςθ, Α11 (δ|8ὲ ἀφοϊαπηδίίοηϑ οὗἨ ουν βάνθγβασίοϑ. ου [688 δ. 076 6.8 
Ρἰδίη]γ Ῥγονθ ἐμιῦ 5010}} ᾿Π8.8 ΠΟ 68 ὙΠ ι.8 ΔΓΘ ΙΏΟΓΟ δίπρ αν Τ[μ8 ἢ πεῖ ἢ [ΠΏ μη. -ὰ 
Ὁ8 ΠΟΥ ἃΓ6 ΟΟΟΑΒΙΟΠδὶ, Ἀπ δἴογα τηδίον Ὁ ἄθδθρ σαροπίϑησθ ; ψ 1 ὑπ πὶ ἘΠΟΥ 816 
᾿νιδὶδυδὶ, δηα ἡρη 8}. δ ρ] ογπιθπὲ ἴῃ (86 πσοῦκ οὗ ρα]Π]Ἰαϊξίοη. Ὑἢα βροίϑ ου 186 ρϑγ- 
᾿0Π08 ΟὗἨὨ ἃ ΟὨΠ1ἃ αἰίγαοῦ αἰϊδηξίοι ; ὈαὉ {π6 ΒΙΓΒῪ σοηαϊίοη οὗὨ {86 διιϊιηδὶ ἐπαῖ νγ8]}- 
ἴον ἴῃ {16 ΠΊῖΓα 8 ἀἰβγοσαγάθα, 89 Ὀδϊηρ ἃ (δίηρ οὗὁἨ οουγβο. ΤῈ πηογΆ  Υ, Β.0}} 85 ἴδ 

ει ΤΚο οἡ τῆς Πκιῖοβ οὗ ΒοΙ σίοπ δηὰ ΜΟΥ ΠΥ, δ8. ἰπου]οδιθα ἴῃ ἐἰο ΗΟΙΥ βου ΡέυΓοΒ 
ΡΡ. 195---198. 

5. δοο ρΡ. 345ὅ---849. αηὰ 862 ---371. σερτγὰ. 
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5, τ οἷ 19 (Οὐ πα διηοπσ ἀαἰδῖ8, ἀπηοῦ 8 ἴ0 ποι σ᾽ ποτα ΤΠ Δ ἃ {16 οχ οι ον ἀ6- 
σοι. Ζῆεν ἐαρίϊοιἶν ἀδην ἰλαὲ λόγο ἐδ ἀπψίλεπρ ογὶπιϊπαὶ ἐπ α τοϊοὐδὶ ἱπίοηίρη. 
ἼΠη6 στοδὺ θοὰγν οὗ [Π686 ᾿ΨΤΊΓΟΓΒ ργοΐθηι ἰ0 πὸ Εἰσῇον τηοίνοβ {μΠ8η ἃ γοσαγὰ ἴὸ τμοἷσ 
βαΐοτγ, ἰηἰογοδῖ, οσ τορυϊδίίοη. ἈσιοηΒ ργοσθοάισ ἴσοι ἰἄθεα Ῥσὶποῖ 68 τησϑὺ ποῦ 
ΟὨΪΥ Ὀ6 ἀοϑιίαια οἵἉὨ νἱγίυθ, Ὀυΐ προίς ον ἀοίςοῦνα ἃ8. 10 ἐμοὶ ἱπῆασθηςα οἡ ἐ}16 
γεν οὐ τίαν οἱ δοοϊοῖγ. 1 (Π8 μοαγὶ Ὀ6 ᾿πο] πο τοναγὰβ Οοὐὗ, ἃ βοῦογ, τὶ βίθοια, 
δῃκὶ σοα]γ 118 ὈοςσοπιθΒ ἃ πηδίίον οὗ Ἵδμοῖς : Ὀὰΐ τπδῦὺ τς 18 ρου σηιοι, ποῖ [ῸΓ [05 
Οὐ Βᾶ Κα, Ὀαϊΐ ἵγοιῃ [88 Γ. ̓πίθγοϑί, ΟΥ δι}! 0, Μν }}} Θχίθπαὰ ἢὸ (Ἀγ 6. τθὰπ (Π6 Θγ 6 
οὗ τηδῇ Ἵδῃ (Οἰΐονν ἱῖ. [ἡ ἀοτηθβιῖο ΠΠἴἢ 11 ψ}}} θ6 Ὀμὰὺ {{ππ||6 τοραχα θὰ ; απὰ ἰῃ σοιϊγο- 
τθηὺ ποῖ αὐ δα]. δυσὶ, ἴῃ ἔκοί, 18 {86 ςπΑΓΔΟΙοΡ οὗ ἰηῆι.6}9. “ ὙΥ}1 γου ἄτα ἴὸ 
δεϑογί," β8ὺ8 1υἱησαοῖ, ἃ ΕἾΤΘΠΟΙ. ΓΙ (ΘΓ, 'π δὴ δ γο88 ἴο Ὑ οἰ ἰδῖγο, “ {πὰ} 10 18 ἴῃ ρ]}1- 
ἸΟδΟρ ΒΟ Ἀπ} } 168 116 ἀγα 0 Ἰοοὶς [Ὁ τηοι 68 οὗΓἹ ἢ]14] σοερϑοῖ, σοῃ)ηρσαὶ ἰονθ, β᾽ ΠΟΘ ΓΙ Υ 
ἴῃ (τ Πἀ8ῃ}, οὐ Βα 6! ΕΥ̓ ἀπηοπρ ἀοηγοβί!ο8 ὃ Ἶν6γα γοιὶ ἩἈ ΘΗΝ ἴω ἀο 80, που! ποῖ 
ΤΣ ΟΥ̓ ΘΟΠΒΟΙΘΠ(Θ, ΥΟῈ ΟΥ̓) ΕΧΡΟΓΊΘΠ ΘΟ, ΒΌΡΌΓΘ88 016 αἰβαιοοι, ανθὴ δου 6 γον 
'ρ8 δου]Ἱὰ υἱνξον τὸ "3 
Μᾶαςἢ, Βονονοῦ, οὗἁ {πὸ ἱπη ογᾺ]} βιδλίθιηθηβ πὶ οἢ 8Γ6 δβϑουίθα (τὸ οχἰϑὲ ἰὴ (ἢα 

ΒΙ1Ό]6 ἰ5 Του] 6] οἡ 6 το μὲ Ἰηαιοπιΐοη το (16 τα αἰ δγθηοθ {μὲ 8ι:0 8518 Ὀδίτθθι 
δηοίϊοηῦ δηα πηοοστ ΤὩΒΏΠΟΥΘ. ὍΤΠι6 ΟΒδγδοίου 1 α ἀἸΒΕ: ποιίοη οὗὨ ὨΟ ΘΓ} ΠΙΔΠΏΘΓΒ 8, 
(Π6 ἔγϑα ἱμβίθγοουγθο οὗ 86 {ὖπ|0 Β6Χ68 ἴῃ {16 ἀΔΠ} οοτητηθγοθ οὗ ᾿ΠἾ6 δὰ ουμνογβαίίοῃ. 
Ἠρποα 186 ῬοΟου ΠΥ ϑγϑίθ ΟΥ̓ Πιοθγ ΤΩΔΠΏΘΓΒ ;---- ἰδῆοα {80 Βγβίθπι οὗὨἩ ἀθοογαπι, 
(ἀΘ]ΠἸΟΔΟΥ͂, Δα τηοά θεῖν (Οὐ 6ἀ ὁπ {{|6 τηογΆ }γ οἵ ϑουιρίατθ) ποῖ ὈΘ]ΟΠ Θηεἶγο  ν 
ἴο {18 τοϊαίίοη οὐὗἁἨ [06 δοχϑβϑ, δῃα ἴο {Π6 βιίβία οὗ βοοίθίγ ἰῃ Ὑμῖοἢ ἰξ οχἰϑί8. 1θυῦ ἴῃ 
{Π6 ἀποϊοηῦ που] {πο γ6 γγὰ5 ποι] ηρ ΟΥ̓ {Π|8 ἱπύθγοουτβο, Δ οσθθη ποτ οἰ ΘΓ ᾿ν ΒΟΪ]]Ὺ 
βδιαῦ ὍΡ, 88 διιοηρ (86 Αϑἰβιῖς8 οὗὨ δ]} δρξβ: ΟΥ̓ ΤΟΓΘ βίανθβ, Βδηἀπιδ}.18, Δ ἸΠΓΈΓΙΟΓΘ, 
ἈΒ ἈΠΙΟΠΡ ἰδ6 9608, δπὰ 'π {6 ῬΔΕΓΙΔΓΟΒΑΙ ΘΩ68; ΟΥ, ὈΥ 6 οἴεοι οὗὨ οσυδίομι (18 
ἀοβροῖϊο 88 ροβιϊνο ἰ8»ν}. ἰἤ6Υ σουἹὰ ποῦ ςΟΏνοῦβθ ΟΓ ρὺ αὐγοδὰ Ὀὰ ΜᾺ τμοὶν οσῃ 
ἱπηπιοα αἴθ ἔδυ, 85 ἀπιοηνς ὑπΠ6 ἀτοοκβ ἀπά Ποιηδηθ. Ηδησα πμδὶ γγα οδὶὶ δηὰ ἴδε] 
ἴο Ὀ6 46] ἰςΔΟΥ δηὰ πιοι(οδβίγ, ἀπ {πΠ6 τῆ 0]8 δγβίθῃηι ἀειρν ἀἡ ἴγοπι ἴθι), δὰ πὸ 6χ- 
ἰδίθποα δΊΟΠ 800} ῃδίϊοδ. Μοη Ἡσγοῖα ΟὨ]Υ ἴο πιῇ ; ἰδ ὉΥῸ σίνθη ΟὨΪΥ ἰ0ὸ 
ἸΘῃ ; ΒΙΒΙΟΤΥ τῶδ τοδὶ ΟἿ]ἹΥ ὈΥ πίθῆ. ΕΥΘΡΥ [5 γγη8 οΑ]]6ἱ ὈῪ (6 πδπι6 οτἹρ)- 
ΠΆΪΠγ δῇ χοὰ ἰοὸ 1 ; δηὰ 88 δι Πδτη68 ῃδα ΠΟ βεἰ)ιποίίνα δ᾽ σ πὶ ἤσδιίοη, δγιεηρ ΟΗΪΥ 
ἔγοῦλ {π6 Ἰη ΘΓΟΟῦΤΒα Οὗ {Ππ 6 86 Χοβ, {867 δχοϊ θὰ ἘΜῈ ΟΥΓἨ Ἰπ 6] ἸοΔΟΥ ΟΥ ἐπηπη ἀθϑίν ΠῸ 
ἸΏΟΓΘ {Π|8}} δ᾽ ΤᾺ} Δ ὨδΙ68 ΘΧοὶῖα ΒΟ ἢ ἰἀθ685 διηοηρ (ἰ16 παἰκοὰ ἐπι ρα Απά Βοποο, 
88 ἃ ργοίουπα οΥς ὃ ἸΟΠρ 830 τϑιηδσκοα, ἴθ γα 18 {π6 βϑιη6 αἰ ἔδγαποα Ὀείσοθη (86 
ἔτος ἰαῆσχυᾶσα οὐ ϑογιρίυσγα δηὰ ἴΠ6 ἔτεα ἰδησιδσε οὗ 1πΠ6 τοὶ δηὰ ]Ἰἰοπημη 
υϑὸ ἠμδα, 88 ἴῃ Γ6 18 θούνθοῃ (86 ὨΔΚοΠ688 Οὗ 8 οουγίοβαη δηα [86 ὨΔκοάμθ88 οὗ δῇ 
Πα ΐδη. 
Αἱ ἰλέπιρε ιολαίκοοῦον γα ιτσοιιϊώ ἰλαὲ πιϑπὶ δλοιϊά ἀο ἰο ψοιι, (ο γ6 δευδη δὸ 0 ἐλφηι.---- 

7ουε γον" οπδηιῖδα ; δϊε:8 ἰλοπὶ ἰλαΐ σιγ8ὲ ψγοι; αὐ ρφουά ἰο ἔλεπι ἰλαὲὶ λαίδ ψγοι; απ 
Ῥγον 70» ἰλοπι ἐλαὶ ἀδερί ον 86 οι απ μεγδοσμίθ γο. ἼΤλὲ σγασο οΓ᾽ αοἄα, ιυλίοσὺ 
ὑγίωμοίλ βαϊσαίίοπ ἰο αἰ πιρη, λαίλ ἀρρεατεί; ἰδασλίπρ ει, ἰλαὲ ἀοηψίηρ ὠπροαϊίποια 
απ τογίαΐῳ ζωδί8, το6 δλοιμώ ἰΐτε δυδετίψ, τὶρλίεοισίν, ἀπά ρβοαΐῳ ἐπ (λ5 ὑγεεοπὲ ἰσογία." 

δυςῖ, γοϑοΥ, 18. Δη δρίτοιηθ οὐὗἁἨ ΟΠγιβεδη πόση]. Φυάμὸ οὗ (ῃ6 ἰαἰδεμβουὰ οἵ {Π1|6 
ἈΒΒΟΓΪΟΏ τηλθ ὉΥ ἰΐ8 ΘΠ 6116, ὑἰμαὺ (μ6 ΒΙ0]6 18 {86 τποϑὺ ᾿ηηιογαὶ ὈοΟΚ ἴῃ {16 
σον] 8 “ὙΤΒ6 (ἴοεροὶ," ΒΆΥΒ ἴπ6 ῥτοίουπα δηι] ροποίγαϊπρ Πος ΚΟ, ποτ ὯῸ ΟἿ6 
Μ01}} δοσυβα οὐὗἨ δης υβιιδῖη, “ οοπίαϊηα 80 ρεγζεοέ α ΤῊΝ ΟΥ̓ εἰλῖοβ, ταῦ ΓθΆβου. ΤΩΔΥ Ὁδ 
δχουξοί ἤγομη 1Π6 ἸὩΠ]ΌΪΓΥ, δίηοθ δε ἢ} τη6η 8 (ΠΥ ΟἸΘΆΤΟΥ δινὰ βαβῖθῦ ἴῃ σονοἰδιοη 
ἰἰαη ἴῃ ᾿ιονβοὶ ἢ 9 

Χ. ΟἸΈΟΤΙΟΝ 10.--- Τὴ6 Βιδίρ ἱπομίοαίοα α 8ρίγὶξ Γ᾽ ἰηπίοίθγαποο 
σαπα ρεγξοοιμξϊοη. 

ΑΝΒΜΕΝ. --- ΤΠ6 ἀποίοηξ αἀνουβατίοβ οὐ [86 αοδροῖ, δἃ8 γγ6}] ἃ8 ὑΠ6 }. ΠΊΟΤΘ πιοάδγη 
ΠΟΥ ἰ8ῖ8, μαγ6 ΤΟργοβθηίοα {86 τα] σίοη οὗἩ “6808 ΟἸιγίβὺ 88 οὐὗὁ δὴ υηβοοῖα], ἀπβίομα γ, 
ἀαπατοντναισνασσς, 

᾿ Ψοϊπογ δ αν οἵ Ναίυγο, Ὁ. 18. 866 αἶβὸ ΡΡ. 28, 29. διργὰ. 
3 Τιηρποῦ ν᾽ 88 81} δατηίτοσ οὗ Υ᾽ οἰίδίτα; δυϊ ἀϊξαρργονορὰ οὗ ἢἰβ ορροϑβιἴοη ἴοὸ Ο γἰδίϊδη γ. 

5306 [118 ονῖοιν οὗ {πΠαὶ δὰ ΠΟΥ Β 'νόῦκϑ, Ὁ. 264. ΕἾ]16Γ 8 ο506ὶ ἰ15 οὐνὴ ΤΥ 688, ΡΡ. 72. 
74, 75. 

3 Ὧγ, Βοπείογ. 4 μι. νἱΐ. 12.. ν. 44.; ΤΊ. 1. Π}1,.12.Ψ 
5 (Οποογπίης ἴῃ Οοπίγαάἠςτίοη8 ἴ0 ππογα!γ, Μ᾿ Πἰς ἢ ἀγὸ ΒΟ} ἀἰ]οροὶ τὸ σπίβι ἱπ [Π0 

ον ρίῃγοβ, β66 ἴῃ6 Αρρεπάϊχ ἴο (5 ψ οίμππιο, Νὸ ΙΧ. ἰηηὰ. 
“Το κυ β [ἰοῦ ἴὸ Με. Μοίγποιιχ, ἃ. ν.ὄ 1696, ον κε, νοἱ. ἵν. γνν. 327. {ἴο. οὐϊι. 
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8.017, δηα 80} ΑγῪ οοιηρίασχίον, ὑσμάϊη» ἴο ἀθβίσγου ΟΥ̓ΟΥΥ͂ οἱμοῦ Ὀαὺ (861, Απὰ 1ξ 
ἱπαϑὺ Ὀ6 οὐπθὰ {αἱ ἰὸ ἀο68 ἰθινὰ ἰο ἀοβίσγου βυθγυ Οὐ μοῦ, ἴῃ {ῃ6 58η16 ΣΩΒΠΏΘΓ ι8 
{γυἢ ἸΏ ΘΥΟΤῪ 500) οὐ ἰοΘπ 8. (0 ἀοβίτου [ἰβεοοά, {Ππαὺ 5, Ὀγ σαξίοπαὶ σοπυϊοξίοπ. 
ΤΙ ϑλτη6 οὈ)δούίοη υἰσῃΐ θ6 πνσοαὰ ασαϊηϑὺ 186 Ναν Ομ Ὁ} ]ΟΒΟΡΕΥ Ἡμὶοδ ἀ6- 
βΒίγογϑα {86 ἀπειξεῖίνῃ [Ἀ0]68, ΟΥὁἹ ἀσηαϊηκῦ (88 ΟὈροΓηϊδη βυβίθη, Ὀθοδυϑα {6 ν βίο πΒ 
οΥ̓ Ῥιο δῦ δηὰ Τγομο- για νη 3ῃ6α Ὀοίογα τ. ὙΤ6 δὴ δα ηρ 868 ΘΥΘΓΥ [ἰηἴδ- 
τον ᾿υβίγ6. Απα {Π||0 ρ᾽ πηυλοτίη ἰάταρ8 οὗ ὨσπιὰΒ Κηον]οᾶσο, ᾿ἰρθθα ἀρ Ὁγ ἐδ 6 
ἈΠ οβορθοτβ, βογνϑῇ, ᾿μαθοα, ἴο οὐηἀ οὐ {6.1 ἃ8 ἃ ἹΠῸῚ Ββμϊηϊησ ἴῃ ἃ ἀδσκ μίδοα : 
ὑναῦ (δῖ8 τϑϑῦ πδί αΓΆ ΠΥ 06 βιιπὶς 'π ἃ δαρογῖοῦ ᾿μβίγθ, θη {886 β΄ αη οὗἉ τἱρηςοοῦβη 685 
δῃουϊα ἀγῖβοδ. ΤΟ (ἀοβρϑὶ, ὑπαγοίογο, 18. 80 ῃβο 80 ]6 ἃ8 ἴο (ἸΒογθαϊ δγγοῦ, τ ττὶι 
νι] οὦ ἰξ 18 88 Ἰηοοιαραί}}}}6 848 Ἰἰσίνε τὰ ἀλτκηθββ. Βαΐ 1ὑ 15 ον! ἀθηΐ ἴ0 ΔΏΥ ομ6 το 
0111 ΘΠ ὨΪΥ δχϑηιίΐηο {Π6 ΒΙΌΪ6,, {ἘΠ 18 Ῥάσοβ ὁ ποὺ ᾿που]οαία ΔΠΥ ΒΌΟἈ {ἰπσ ἃ8 ἃ 
Ερ γι οὐἁἨὨἁ ἰμίοϊογαποθ πὰ ρογβθοιοῃ.ἦ 

10 18 γ6}} πον {Παῦ ἴ86 6 ν8, ΒΟ ποτα αἰβιϊ συ θη οα [ΟΥ̓ {ποῖγ βρί για αὶ ὑσιά8 
Ἀη4 Ὀϊσοίγγ, 83ηἃ ν᾿] γοσάγάοα Οἴμ6Ρ ὨδίΟἢ8 γι δη αἰιμοβῦ δοβοϊατα ἰη ο ογϑηςο, 
ὙΘΓΘ ΠΟΥ͂ΘῚ ΠΟΥ διτου τπλΓΚοα ὈΥ ἰῃ686 ΟΒΑγδούθυβι 108 (ΒΔη δ {π6 ἰϊ6 ΒΘ ἢ 
Ψ65.8 ΟἸιγῖδ ἀῃροαγο. νοη {{Ἰὸ ΔρΡΟβί]68 6 ΓῈ ἢοῦ δχοιηρίοα ἔγομι ἃ βῆδσα οὐ [18 
Ομηγαοίοσ. 2 ηαξβίογ, βιϊὰ ΨΦοῖπ, τῦθ6 δαῖῦ οπ6 σαδίϊηρ᾽ οι αἀουϊία ἴπ ἐὰῳ πάπιθ, ἀπά τὸς 
7υνγϑαά ἢϊπι, δοσαιιδο ἣθ ζοζίοισοίλ ποί το μδ. Απὰ «οσι δαϊά μἱπίο ἀϊπι, Πογδϊα ἀΐηε 
ηοΐ; 307 6 ἐλπὶ ἐδ ποὲ αραϊηδί δ ἴδ γ᾽ '’΄ϑΖ. Ασαΐῃ, ϑοδι δηα “δῃγ68, τηονο σὰ ἴῃ - 
ἀἰσιπδθίοη ἀσαϊηϑὲ [δ ἸΠΒΔὈΪ Δηΐ8 ΟὗὨ ἃ δαιπδιϊαη νη ]ασα, Ὀοοδυ86 {Ππ  Υ ἀθοἸ πο τὸ 
Τούοῖνα ὑμ6}ν Μαβίογ, ϑδϊὰ ὑπίο δίμη, Ζογα, τοὶέ ἑλοι ἐλαξ ισο συπιπιαπα γα ἐο σον 
ἀοισπ ἥγοπι λδαύόη, απ σοπδιηιο ἰΐοπι, ας Εἰίαν ἀἰα 3 Βιι ὧἀο διγηοά απὰ τοδιιλοά ἐΐόπε, 
απὰ «αἰά, Υε ἧποισ ποΐ ιυλαΐ πιαπποῦ Οὗ δμὶγὶ γὸ αγὸ οὐ. ον ἐλε ϑυὴ 9 πιαπ ἰβ ποΐ 
οὐπιδ ἰο ἀθδίγον πιθη᾽ 5 ἰϊῦθ8, διέ ἰο βαῦθ ἴλοπι. ὃ. ἱπίοϊθγδηῦ ψγᾶ8 0Π6 δΒριγῦ Ἔνθ οὐ 
{16 θοϊονεά ἀϊδβοῖρ᾽α, δῃα 8οὸ δοιδνοϊθιῦ νν8 (Παὶ οὗ ΟΠ γιδῦ. [Ι͂ἢ {π|8 Ὠδίΐοη, {Ποπ, 
δθα αὐ {η18 ροσῖοα, νσὰϑ (ἢ τῖβὺ ὕοσπ δὰ οἠϊιοικῖοα. Βαῖ, ἰπδίοδα οὗ Ἰπι 1 δίηρ, οουῃ- 
τοπδποΐησ, ΟΥἩ ἸἩΨΔΥΤΔΙΉ Ηρ’ Ἰπύο ουΆΠο6. ανὰ ὈΙΡΟΙΓΥ, πὰ ἐδυσπῖ, ἐπ αἰΐ ἐπδίαποοϑ, {ΠΟΥ 
οὐ ουθη 685 δηὰ σι ; δηα Θη)οϊ πο, τ] σοϑροοῦ ἕο ΘΥΘΥΥ δι] θοῦ 8ηα ρόγβοῃ, {6 
ηοδὲ αὐϑοϊαῖα πιοΠογαίίοη, ΠἰὈογ ΠΥ, αηἃ σα ἀο. ; -- ποῖ, ἱπαθοά, τα ἰϑ!οηαῦϊθ 
ΠΟ σ ΠΥ οὗ Πἰδο που 8 τιθῇ ἴῃ πον {ἰπη|68, 8 Ὀγοίοββοα ᾿ηἀ  θγθησα ἴο ὑγα}} ἀπά 
ΠΟ ᾽ Π688 ; -- θυ ἃ Ὀδπανοϊθηῦ δη σδίΠ] 1. βρὶνιῦ ὕονγαγ 8 ΘΥΘΙῪ πηδῆ, εἃ 8. σαπιὰ 
δηὴ 7.88 ὁη6 ον αγ8 ΘΥΘΥῪ δΥσιπηοηῦ ἀπὰ ορίπίοη. [)]181ΠΟ0 0108 ΟΥ̓ παι] }}8, βθοῖβ, Οὗ; 
ΡΆΓ(Υ, 88 8.0, ἡγ6 18 [0 ᾿ΐπλ ποι ἴῃς ; ἀἰΒ0 πο. 008 οὗἩ γα δηά ἐαἰβεβοοά, σὶρῃῦ δπὰ 
ὙΓΌΟΉσ, ἼΟΙΤΘ ἴο Ὠἰπὶ ΟΥ̓ΘΙῪ [δησ. Δοροταϊηςσ ἴο {18 Βοβθιηθ, ἢ6 {π΄ ἀπιοα ἢΪ5 ᾿ηϑίγας- 
τη Ἀπὰ }ι}8 ΠΠ| ; ἃπα [88 88π|6 οί 0116 Βρ|Γῦ δηα ἔγθοάοιῃ ἴτγοιῃ το θγαησα σδαγαος- 
[6 1156 186 ττιτρ8 ΟΥὮἁ 18 ΔρΟΒίΪ6Β. 

Τινα πιοάογδίϊοιν Οὗ ρᾶσδη σονθγητηθηΐβ, δὰ ὑπ6ῖγ ΌΘΥΔΙ ΠΥ ἴῃ σταηύηρ πη]! 6 
ἱπάυσοποθ ἴο ἴα Αἰἤδρθηῦ το 68 ΟΥ̓ τγοΥβρ {}|8Ὁὺ οΟὈϊαϊη6α διηοηρ [6 ΒΘΑΙΒΘΏ8, 
ἤδνθ Ὀ66η τηλρη!ῆρα ὉΥ (ἢ6 ΟΡΡΟΒΟΙΒ οὗ ΟΣ ΙΒ. 1ἈΠ|1Υ. ἀπὰ ουϊορίβαα ἃ5 1 ἀπίνογβαὶ 
ΠΡῸΣ Βαὰ Ὀσθη 4ἰ]ονγοα, τι ουῦ ΔΠΥ τοβένδ ηῦ ἀρὸπ (86 ΟΡΘῚ ΟΓ Βθογαῦ ργϑοῖῖοθ5β οὗ 
ΤάΘῃ ἴῃ {π6 Θχογοῖβα οὗ σγοϊρίοῃ. Βυῦ {818 σοργδβοῃίδιοη 18 ααἱῦα σΟΠΙΓΆΣΥ ἴο {86 
ἀγα. ΤῈ Βοπιδῃ ρουθσπιηθηΐ, ἴῃ 18 Βρρσθββίοῃ οὗ {11 Βασοβδη λη ταγβίθγ 68 
(δοῦ σοῦ ᾿π Δ Ου8 Ὁ {π6ῖγ σοϊαρίποιϑιθββ δηὰ ἀθοδυοϊοσθ8), σομαἀμοίοώ ἐξεεῖ 
βοἰοῖψ ὃν ἐλ πιαχίπιδ 07 οἷοί! ροϊέον, ἩΙΠΟὰῦ ΔῺΥ Τοραγὰ τῇ]ιαΐθυου ο {π6 το] σίου 
Ῥιοίοχίβ οὐ [Π6 τουϑῃρροΣΒ.5 Απαῇ ποίησ σδῃ Ὀ6 Ἰλογὰ ᾿π]αγῖουβ ἴο {Π6 το] ρίοη οἴ 
Ομ εῖβι {π8ῃ 86 τηδ] οΙου 8 Βιισροδίϊοη ψῃϊοῦ οὴθ ᾿ηΠ16] ταρϑαΐβ δἰοσ δηοίδογ, ἰμδὲ 
ΡΟΓβοουοη ΤῸ το ρίοη γἃ8 Ἱπἀθρίθα [ὉΓ [18 ἤγϑὺ σῖβϑα ἰὸ ἐμ6 ΟΠ γϑυϊδη βγδίοθια : 
ὙΏΘΓΘΩΘ (Π6 ὙΘΡῪ γουθῦ86 ἰδ {1.6 ΓΘΆΪ τυ, ἃ8 ταϊσ ῦ Ὀ6 ρῥγονοαᾶ ὉΥ πλὴν [Δοἰ8 τὸ- 
φορά ἴῃ Ὠἰβίονυ. Τὸ ᾿ηβία ποθ ΟἿΪΥῪ ἃ ἴδ : --- [86 ΑἰΒοη Δἢ8 8] οὐνβὰ πὸ αἰϊδγαίϊοη 
ψποἴσνοῦ ᾿π ἴΠ 6 Το] σίοη οΥὗὨ ΓΘ ΙΓ ἀπ θϑίουβ ὃ ; ἀπά, ἱμογοίοσο, βοουδίθβ βιεγοα ἀθδίῇ, 
δ. ἃ δοί467" ζογίλ ΟἹ δίγαηρο ρος, ἴῃ {116 δᾶπια οἱ ἵγ οὐἁ ΑἸ 6Π8Β ἴῃ ἡ Βίοἢ, ἔοαν απ γοα 

1 Ἠοθροοιίηρ (ἢ σἤαΓροβ ΟοὗἁὨἍ οὐ ΠΥ Ὀγουρἢῦ ἀραΐηϑὺ (6 ΒΥ 0} 168 ἴῸΓ μι τὸ ἀοδιἢ 
16 Οδπδαηϊοβ δη ἃ ΟΥΠΟΣ ΠδΡΪΟΠΒ, 866 ἴΠ6 ΑΡροπῃαϊΐχ ἴο {8 νοϊππιο, Νο. ΙΧ. ἐπα. 

2. 8.66 [Π6 ὙΟΓΥ͂ πιο Υ δῦ ρ δοσοῦμξ οὗ 16 ργοσοσράϊηρβ οὗ ἴΠ6 Εοπιδὴ σονογπηνοηΐ ἴπ (ἢ18 
αἴαιγ, ἴῃ Πὐνγ᾽β ΗἰβίοΟΥΥ, ὈΟῸΚ χχχίχ, ὁπαρίοτβ 8---.ξ19, ΤΠ οοἰοδγαιθα ἀροῦρο ἀρδίηδι τ[Π0 
1 θη δ απ τηθοϊηρ 8 18. 811}} οχίδθξ οα. 8. μ]αῖθ οὗἨ σορροῦ, Μ᾿ ἢ ττα8 ἄτι ἀρ αδοιῖ [ἢ 6 
τη 16 οὗ [π6 Βονοη ἢ} σΘΏΌΤΥ, 8Πη4 15. ΠΟΛῪ μγιβογνθα ἴῃ τ16 πη ΡΟ ΥΪΑ] ΠΠΌΤΑΓΥΥ αἱ Ὑ ἰδ πη. 

3. Ἰβοοχηῖ, ἰπ Ατοορδς. Ρ. 574. οαϊο, Βα51]. 1582, 
4 Ἰλῖορ. Πμιῦτε, ἀ6 Μ᾽ 15 ῬΏΠ]ΟΒορμουαη), 110. 11. ὁ, δ. 8ὶ 19. τοπ, ἴ. ἢ. 174. οαϊ. Ἰ,οη σοὶ, 

ΖΕ Ἰαμ. αν. Η]8ῖ.. 110. 11, ο. 18, ἸΧΟπορίΐοι. ΔΙΟΠΙ ΓΑ ὈἾΠα ϑοοσταῦῖ8, 110. 1. ο. 1. 



“πά Μογαΐ Τγοοορέθ 0 ἐλ Βιδῖο. 40] 

δηὰ (ΠΥ γοδγβ αἴογλγἦβ, Ῥϑη] οὐὁἁἨ ΤΆτβυβ γα8 οἰαγσοα τ ἢ {Π6 88η16 ογίπιο, ὃψ 66}- 
ἑαὶπ ρλιοδορλοῦς ΟΥἹ ἐλ Ἐρίσυγεαπδ απ οὕ ἐλ ϑιοῖοδ, δοοαιδα ὧδ γδασλοα μηΐο 
ἑλοπι “εειια απᾶ ἰΐλδ γεδιγτεοίίοπ. (Αοιδ χνὶ!. 18.) Βυΐ ΕΓ 8. β΄ τη δ. ΒΟΥΘΥΠΥ 0 
6 Θπιρογθα ὈΥ̓ ΔΩ Οἰινϊβιΐδιι βίδίθ, 10 νγου]ὰ θ6 ἱπιραι6α, ποῦ πο Γ Ὺ ἴο [μ6 ΡΟ] ΟΥ͂ 
ΟΥ̓ ρονογπογθ, Ὀυΐ ἴο {π6 ἰθπη ρον οὗ ῥγιββδίβιυ ΤΏ οὐϊοιιβ ὈΙρΟΙΤΥ οὗ Απιϊοοῦι8 
ἘΡΙΡΒδπη68 (1 Μδος. 1]. 41.) ν}} ποῦ Θαβ]ν δϑοδρα {Ἃπ6 το] ]θοϊίοη οὗ δηγ, Ὀυΐ οὗ 
ἘἸιο86 γῆ τΠ}} ρα ἢ. ἔδα Ὁ ΠΟΥ ἈΓΓΔΙΡῚ ΠΥ ΟΥη6, Θχοθρῦ Ὁ Ὀ6 ἰυυηὰ ἰο ἰηνοῖνο 
δ 118 ΠΟ ΒΘα] ΘΠ. 68 {86 ἔγοηα8 οἵ τονθαὶθὰ τοὶ ϑίοη. Ηδὰ ἰΠὸ ἂν οὗ {86 ἱνοῖνθ 
{λ0]68 δὶ Βοπιο, νοι ρυό 164 ἐἰ6 νογαμὶρ οὗὁὨ ΠΟῪ ΟΥ̓ Τυγοίσῃ ροάβ᾽, Ὀ6 6 ἐοηδὶ- 
ἀογθα 88 {πὸ οαϊοῖ οὗ 4 ΟὨτίβεῖδη ρσίποθ, τῃ6 Ἰουάοδί σοπιρ δι δ σου μανα Ὀθθη 
εαἰτογοὰ ἀσαϊηδὲ ὑπ ϑρἰγὶς οὗὁἁἨ Ὀἱροῖγν Ὁ πο ἢ 1Ὁ νᾶ8 ἀἰοϊθα. Απὲ ΤΥ {π6 ἀδπιο  ῖ- 
ἰἰοη οὗ ἐπ ἤθιηρὶα οὗ ϑδγαῃίβ δηὰ β8ἰ8 μπᾶ Ὀθεὴ οἴδθοιθ Ὁ ἴπ6 ογάδν οὔ δὴ βοοἰβϑὶ- 
δδί1οδὶ βγῃοα, ἰπϑίβαὰ οὗ ἀν ἘΉΡΟ βοηδίο ̓, 10 σου] ἀοιι1685 ἤᾶνε Ὀέθη βίυ]θιὶ 88 
αἰγοςίουβ ουΐγαρθ ὕροη [Π6 ᾿Π Δ] 6 πα Ὁ]8 σὶρ 8 οὗ ρυϊναῖα ᾿μασιηδηΐ, ᾿Ἰπβύοϑα οὐ Ὀοίηρ' 
ΤΟρΓοβθη θα 8 ῃγοοθοάϊηρ ἔγοιη {π᾿ 86 οΥ̓͂ “Δ δοτῃπηοη ΓΙ Ί] οσο, ἡ δη δδου θὰ ἰὸ 
ἐπα “ οοἰά δηὰ δ }0]6 οἢογίβ οὐ ροϊ ογ." 5. ΤΙθογίυβ ῥγομι οἱ οὰ τπ6 σγρίδη δηὰ 
“δ  ϑἢ γοσϑ ἢ ρ, ὈΔη 5η6α (ἢ6 «6νγ8 τοι Ἐοπιθ, ἀπά τγοϑιγαϊ θὰ {6 πογβμὶρ οὗ {86 
τυ. ἴπ δὰ] ὁ; ψ}}}}6 ΟἸδυ 8 διμρογθᾶ ρϑηδὶ ἰδῦγβ ἴ0 δ 88 ὑμεὶγ γεϊ σίου. δ 
Ἰοοπ ἴδῃ δηὰ ΥὟ' δβραβϑίδη Ὀδηΐβῆθα 188 ῥΒ]οϑορίνογθ ἔγουι Εοιμλθ, πὰ [Π6 ΤΌΓΙΔΘΡ 60η- 
δηρά βοπιδ οὗἁὨ ἰδϑηὶ ἰπῃ ἐπ6 ἰδαπ 8, ἀπὰ τ ρροὰ οὐ ραΐ οἴπογβ ἴοὸ ἀθαῖῃβ.5 Νοιβίηρ, 
1 ογοίογθ, οϑῃ Ὀ6 τογ υπίοαπάᾶρα (π8ῃ {6 δββουίίοη, (μα΄ πιο οσαποα πὰ μογβθοι- 
τίοπ ονα {μεὶν ἱπισοἀποίίοη ἰο ΟἸ ἰδ γ : δίποθ ἴ[Π6 νἱο θη πιθϑηβ, τυ Β! οὗ ΤῸ ἐλγ66 
λισιάώγοα ψθαῦγ8 αἴέδ᾽' ἰΐ5 ογὶρ:τη ποτα δἀορίοα ἴογ (π6 ρΌΓΡΟΒΕα οἵ ογυβιίηρ (88 ΥΕΥῪ ΓΘ. 
ἸΙρίοη, --- δὲ ἐμ8 ἐἴπη6 πβθη 18 ᾿ΓΟίδϑϑουθ 86 αι γουβα ἱγ δοκπον]οάροα ἰο ἢανο Ὀ66ῃ 
Ὀοΐ ᾿ποδηβινοῖ δηα ὑπδιη[ἰου8, --- ΑΓ ἴοο ν)Ἅϑ}} Κπόνση ἴο Ὀ6 οοηίγυνογίοα, [ἐ ἰ8 
πὸ ἀυγ ΟΥ̓ ΘνοσῪ ροοὰ ρονογῃμπηθηῦ ἰ0 ρῥγουϊὰθ ἴῸγ (86 βου ΓΙ Υ οὗ βοοϊοίγ δηᾶ οὔ 
ἸΏΟΤᾺΪ ογάοσ, ΤὨΐ8, 6 ἤδνο βθθη, νγ8ἃ8 δὴ ᾿πηρογίδηῦ οὈ]δοῖ οὗ δἰϊθηιίυη, ουθῃ πιὰ 
Ῥάμδῃ σονθγῃιηθηΐδβ. Τὴ6 ΓΙ ηρΒ οὗ [Π8 Ορροβοῖβ οἵ γϑνοἰαιίοη, ἴῃ ΟΌΣ οὕσῃ ἀβδύῦ 
ἐβρθοία!ἶγ, ἀγα βιυθνογεῖνο οὗὨ δοίἢ, ὕπαον τπ6 τηϑοκ οὗ ἴγθο ἱπαυ γ (πιο [86 
αοεροὶ ἀν μεῖ; δπὰ ᾿ἰηνί(68, δῃὰ οὐὗὨἨ ψἘῖς ἐδ 848 βίοοα {Π6 ἰθδὲ [ὉΣ πιοσῦα μη οἱρὲ»- 
ἰσθὴ σϑηϊυγίθδ, 88 ἴΐ ν}}} 0 τΠ6 δπὰ οὗὨ 11π|6}, {86} ἢδνο οομιρ!!οὰ, ισΐλοιμέ αοζποιο- 
ἰοάσπιοπί, ἔγοτῃ 186 οὔϊ-το Θὰ ργοάαποιοηβ οὗ ἰὌγηοῦ ἰηΠ 4618, δηὰ ἢδνα οἰτουϊαἰοὰ 
ἴγοια ἴπ6 ᾿γθβθ8, ὑγβοίβ οὔ (6 πιοβ ἀδβίγυοίίνθ ὑθπάθηου ὅἢο ὑμ6 ρα ὶϊς ποτα 8 δπὰ 
διίεῖγ. Απὰ πἤθη {86 Υ δυῆδν {Π6 δοπίθηςα υΥ ἴπ6 αοἰδεγαίεἶῳ υἱὸ ἰαννβ οὗ {μον 
ΤΟΥ ΠΙΤΥ, ΤΠΘΥ 64}} 1ῦ ρογβθουϊΐοη. “Βιυιΐ ρογβθουτοη ἴῃ ΘΥΟΤΥ ἄερτοθ, ἀθὰ πτῃδύθνον 
ΔΌΓΙΜ68 ΔΠΥ͂ τη8ὴ ἴῃ [15 οἷν! τίρε!β οἡ δοοουηῦ οὗἁὨ Π]5 τ] ρίουβ ὕὑθηθίμ, -- Ὀγοσϊάοα 
λὲ δε ἃ ρεαοσφαδῖε πιοπιδὲν οὔ ίλο οοπιπιμπίίῳ, απα οαπ σἴοδ α ΡΓΌΡΕΤ' ΚΓΊμΕς Οὗ οὐηδάεποε, 
ἐλαὲ λὶΣ ργὶποὶρίδε τεφμῖγε ΟΥ̓ αἰΐοισ ἀττπ ἰο σοπέίνιιδ 80, ---- 8 ἩΓΟΪΥ ΘΟΠΟΓΑΣΥ ἴο {86 
δρ! Ὁ οὗἹἨἁ 186. (Λο8ρεὶ ; δ 85 ν͵ὴὶ ἱ 8.5 8}} δου πιοηγ, τον}! πρ,, Θομ θπιρί, ΟΣ ΠΡ ργοβθηςα" 
{Ἰτοης ἴῃ ΓΟ σίου σΟΠ ΓΟ ΟΥΘΥ.8 

ἴὺ 15 Τ ΘΟ ΪΥ δἀτηϊῖοα (Παὺ πηθη, οαἰπρ ἰλεπιδείυεος Οὐ γι βίαια, ἢν ροσγβοουϊοα 
ΟἴΒοῦβ τ πηγοΙθηεηρ ΟΓα οἰ ἴγ, δηὰ δυο βἴι6ι} τίνογβ οὗ ἱπποοθηῦ δοοα ; Ὀὰὺ {88 
(ο8ρο] ἀοο8 ποῖ δι ῖβοσῖβα δαοὶ ἃ οοηθυοῖ, δηἃ με ΓΟ ΓΟ 18 ποῦ σμαυροϑΌ!α τὶ [ς. 
ϑυομ, ΡΘγβθοι ]008 ργονθ ἰμαὺ (8088 πῆ Ἰηβίειθα ὑΠ6πὶ γα γῈ ποῦ δῃ!πιδι θα Ὀγ ἕδος 
“ρί τὶς οὗ γδαΐ ΟἸγιβιδηϊγ. Εδοίθ δὰ ὄχρογίθησθ, μούγανϑν, πᾶν ργονϑὰ {Πδῦ ᾿ὺ 18 

ει ἢ Κβοραυδε τ) ὩΘΤΔΟ Πα οΒ81: Π6Ο08; ΠΟΥ͂Θ ὩΟΥΟΒ, εἶνε δάυθῃδδ, ηἰδὶ ρα] ὰ δἀδβοῖ[ο8, ρτὶ- 
ται σοϊαηῖο. Οἰςοσο, ἀ6 [ορίδ8, 1}. ᾿,. ο. 8. ΟΡ. ἴοπι. χὶ. Ρ. 871. οαϊξ, Βίροηϊ. 

3 ὙΔ]ΟΥ8 Μαχίπια, 110. ἱ, ο. 8. 8 8. ῥ. 44. οἀϊ:. Βίροηι. 
8. αἸἰνθοη Ποο πο δηθὰ ἘΔ]], νο]. ἱ. Ρ. 52. δηὰ ποῖδβ (15.) 
4 Ταδοῖϊ. Αππηδ!. 10. ἰΐ. ς. 85. Φοβορῆυβ, Απε. πὰ, 110. χνὶ!. 6. 8. Θαείξοηΐιδ, ἰῃ ΤΊθεγίο, 

ς.36. ῬΙΐπγ, Ηἶδι. Ναῖ. 0. χχχ. ς. 4. ἴοπι. Υ. ἢ. 48. εαἀἰξ. Βίροηϊι. 
6 δυοίοηλιβ, ἰῃ ΟἸδυαΐυ, ο. 25. 
9 δϑυοίοῃίαδ, ἴῃ Π)ομλἰτἴδηο, ὁ. 10.; ἴῃ Ὑοδβραδίδηο, ὁ. 18. 
Ἶ 866 Ρ. 179. διργα. 
5 «ὁ Τακίηρ, ΔἸΤΑΥ ἴδο ᾿ΐνοϑ, [1π6 ἐοσγίαηθϑ, [ἢ6 ΠΙΘΟΓΙΥ, ΔΩΥ οὗ {πΠ6 τσ μβ οὗ οὔν Ὀτγείδγθη, 

ΤΊΘΙΟΪΥ (ὉΓ βογνίηρ ἰποῖς ΜΑΚΟΥ ἴῃ ϑιοἢ ἸΏΒΏΠΟΙ 88 (ΠΟΥ ΔγῸ Ρογβιιεα ΠΟΥ οὐρῆῖ, ἤθη 
ΌΥ 80 ἀοίπρ [Π6Ὺ Ὠυγὲ ποὶ Βαϊηδη βοοίοϊγ, ΟΥ̓ΘΩΥ͂ ΤΊΟΠΊΌΟΣ οὗ ἰΐ, Τρδί στ Δ}, 18 ΘΥΪἀΘΠΙΥ͂ 
ἰπσοηβἐδίθηϊ υὐτῃ 4}} Ἰαδιΐς6 δηἃ ΒυτηΔΗΪΥ: ἴοτ 1ὐ 18 ρα πΙβηϊηρς ἸΠπο56 0 ἤδνθο ῃοῖ ἰπ]υτοᾶ 
τ9, δῃηὰ γο, 1 ΠΟΥ τηΐβεακο, ἀθβεσνθ ΟἿΪΥ ΡΥ ἴτοῖλ π8. Αὐοῦρ. δος κοι β οὐ, 
τοὶ. 111, Ρ. 271. [Ιῃ ΑΝ [οἸ]ονίης ρᾶροβ (Π6 Ἰεδγηρα ῥγοϊδίθ ὄἌὄχροϑοϑ ἴῃ6 δἰ ηΐι 658 οἵἁ ρὲῖ- 
Βοοα 0} ἔογ σοῃβείθιοθ:βαΚο, ἰῃ ἃ ΠΙΔΒΙΟΥΪΥ ΤΩΔΏΠΟΥ, δῃἃ ΒΠΟΥΒ τ[μ8ῖ Ῥογβοου0η ἰδ ποῖ οὗ 
ΑἸ γἰβοίδη Ὀὺὶ οἵ λεαίλεπ οσρίη. 

ΨΟΙ. 1. ᾿ ὃ 
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ποὺ {86 ὕτίοηθ, Ὀαὺ (86 Θηθιηΐθβ οὐ {86 Ο5ρο!ί, ---- ποῦ βίποοῦ 6] σοῦ, Ὀυ τ δδρΙ 
[δἴδ8 δηὰ δἰ οἰ βίβ, -- 80 Βᾶγ ὈΘΘη {Π6 τηοϑὺ ΟΥ̓] ΟΡ ΓΟΒΒΟΥΒ δηἀ ρογβθοιίοσβ Ὀοΐ 
οὗ εἶν! δηὰ γοϊϊσίουβ Πἰροσίγ. ΟΥ̓ ὑμ|8 νῷ ἢδνα ἃ βίσῃδὶ δῃ πηθιῃοσϑ Ὁ 8 ̓ἰπϑίϑησα ἴῃ 
{π6 ΕἰϑίοΥ οὗἩ ΕἾΑποα ἀυγίηρ (86 γονοϊυίίοη, ΒοΓα, ποῦ πη γον (86 υδυτροὰ ρονοῦ οὗ 
[86 ῥῬᾶρϑ8] δης οι γῖθε τυ88 βυνογιοα, θα (6 ΟἸ γι βιίδη τοὶ βίοι [860] γγῶϑ ρχοθοσι θθᾶ, 
δηα διδοίβηι, 1} 41} 18 αἰξθπάδηΐ ΒΟΣΤΟΥΆ, βυ δε αὐρα ἴῃ 18 ᾿Ϊδοο.ἢ 

ΒΕΟΤ. 11, 

ΤΗῚΞ ὙΟΝΘΕΝΕΙ, ΠΑΈΜΟΝΥ ΑΝῸ ἹΝΤΙΜΑΤῚ ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝ, ΒΟΌΒΒΙΒΤΙΝΟ ΒΕΤΎΤΕΕΝ ΑἿΣ, ΤΗΒ 

ῬΑΒΕΤΒ ΟΕ ΒΟΕΙΡΤΟΞΕ, 18 Δ ΒΟΒΊΤΗΞΒΕ ῬΡΈΟΟΣ ΟΡ 178 ὈΙΥΙΝΕ ΑΥΤΗΟΕΙΤΎ ΔἸ ΟΞΙΟΤΚΤΑΣ, 

ΤῊΣ ἨΑΒΜΟΝῪ ΑΝ ἹΝΤΙΜΑΤΕ ΟΟΝΝΕΟΤΊΟΝ Βα βἰβέπρ' Ὀούνγθθῃ 81} 
186 ἡμίῳ οὗ δουιρύαγο ἃΓ6 ΠΟ πάθῃ ργοοῦ οὗ 1.8 δι ΒΟΥ Υ δηᾶ ἀϊνὶηθ 
ΟΥΡΊΠΑΙ. 

{86 Ὠϊδίοσδηβ αἰ ΘΟπ ΪυΑ}}γ ἔγότα θϑοῖ οὐμοῦ : (86 ΟΥΤΟΥΒ οὗν 
1Π6 ἢγδῦ τυ ογΒ ἀγα οομπβίδη! οὐ [101864 8πηα οογγθοίθα ὈΥ͂ Βυσοοοαϊηρ; 
δανθηίγογδ, δηα 861 τιϊβία κοϑ ἀγ6 ϑύγ6 (0 τηϑοῦ τι (86 βάηη6 ἰγααῖ- 
Ιηθπῦ ἴγοτη ἰμοβα ἯηῃΟ οοταθ αἰτοῦ (βοὴ. Νδν, δον οὔθη ἄοθβ 1 
ΒΆΡΡθῃ, [μδΐ ΘΟ ΘΙΙΡΟΓΆΣΥ ἩΤΙΓΟΓΒ Θοη σϑ Ἰοὺ οδοῖ οἰμοσ ἱπ στο διηρ, 
8: ἰδοῦ ΠΟ ὴ 8889 ΒΔρρϑῃθα ἴῃ 861 οὐ {π|6, δπᾶ τ1Βΐη {86 ΒΡΒΘΓΘ 
οὗ ἰδοῖν οσ Κπονίοαροῦ Βυΐ ἴῃ {π6 δογιρίυγοθ πο γα 18. πὸ ἀἸββοπξ 
ΟΣ οοῃίγδαϊοίοθ. ΤΟΥ ἅΓ6 ποῦ ἃ ὈΟΟΪς οομρι]οα ὈΥ ἃ βίῃρὶθ δυΐϊβοσ, 
ΠΟΙ ΟΥ̓ ΤΩΔΠΥ͂ ΠΔΠ68 δοίλπρ' ἴῃ ΟΠ ρἀΘΙΔΟΥ ἴῃ [86 βαπλ6 ἀρ; ἴοσ ἱπ 
ΒΌΟΝ 8486 ἴῇοσα σου θ6 πὸ αἰ ΠοΪΥ ἴῃ σοϊμροβῖηρ' ἃ οοπβϑίθηξ 
ΒΟΒΘΙΩΘ; ΠΟΙ ψουὰ 10 06 δβιοῃιβίηρ ἴο Ηπα (86 βΒθυθῦα] ρδγίβ ἴῃ 8 
"" Δηα οἶοβα οοηπμθοίίου, Βυΐ τιοϑὺ οὗ {86 ττὶίουβ οὗ 86 δογὶρίυγοϑ 
ἱνθα δἱ νϑῦυ αἰβδγθηῦ {1π|68, πὰ ἴῃ αἰβίδηῦ ρΪδοαβ, (βγουσ (86 Ἰοηνσ 
ΒΡ806 οὗ δρουΐ βιχύθοῃ Ὠυηαγθα υΘΆΓΒ ; 80 (μαῖ μογα οου]Ἱᾶ Ὀ6 ΠΟ 60η- 
ἔβάθγδου οὐ οο ] βίο ; δηᾶ γϑῖ {Π61Ὁ το Δ ΟἢΒ ἄρτϑο ψ 1}, δηα τας} Ὁ 
ΒΌΡΡογὶ οδοὰ οἴου. Νοῖ ον Βυμηδῃ Ὠιβϑίοσδηβ, θυΐῦ ΡΠ] ΟΒΟΡΉΘΥΒ 
δυθῃ οὗ [π6 Β8116 Βοδοοϊ, ἀἰβᾶρτϑα σομοοσηηρ; {Π61Ὁ ἑαποίβ; τ ογθδβ (Π6 
ὕνσο ἰαδβίδιηθηΐβ, {κὸ ἴπ6 ὕψο οἤοσυῦβ (Εχοᾶ. χχν. 20.). Ιοὸῖκ βἰβδά- 
[ἈΒΌΪΥ ἰοναγβ οδοὴ οΟἴμοΡ, δηά ἰονγαγαβ [86 τηϑγου-ϑοαὺ ΠΟ ΤΟΥ 
ΘΠΟΟΙΏΡα88. ΤῊΘ ΠΟΙΥ ττϊΐοσβ, τπλθη οὗ αἰογοηῦ οαἀπολίξοη, δου 0168, 
δηα ΟΟΟΌΡΔΙΙΟΏΒ, --- ργορ οἴβ, δυδηρο 88, δροβί]θβ, (βοθ οὗ σμοπὶ 
ὝΟΓΘ ὈΥΪΏΘΘΒ ΟΥ ῥγἹδϑίϑ, Οἰ 68 Ψ6ΓΘ ΒΒΘΡΠΘΙΒ ΟΣ ββῃθιταθῃ,)---ποῦ- 
γγ Πϑίδηαϊηρ {Π6 αἰ Υβιυ οὗ {ἰπλθ δα ρίβοθ, (86 γασιοῖυ οἵ πιδίίοσ, 
οοπδβίϑίϊηρ οἵ ταγϑίθσιθβ οἵ ργουιάθμοθ 85. γ16}} 88 τηγβίθυϊθβ οὗ 1}, 
γοῦ 411 ΘΟΠΟῸΓ ὉΠΙΪΌΣΤΩΪΥ 1Π ΟΔΥΤΥ ΠΡ ΟΠ. ΟΩ6 ΟΘοπδίδίθηῦ ρ]Δῃ οὗἨ ΒΌρ6Γ- 
παίυταὶ ἀοΟΓΙΠ6Β; 4}1 Θοηδίδη ΠΥ ΡΥΌροδο {Π6 βᾶταθ ἱηναυδΌ]6 ἰχαίῃ, 
βονίηρ ἔγοηι (Π6 ϑᾶτλα ἰουπίρ!η {Ππγουρἢ αἰ δυο σμδηπο]8. 6, (Β6η, 
ἴο [Π6 βδογϑα δογιρίαγα ; δχϑιηΐϊηθ {π6ηὶ ΟἸΟΒΟΙῪ δΔηᾶ ΟΥ̓ 04}. Οδα 
γου πὰ οπό στοῦ σοί τονοσιηρ {Π6 δἰαίθπηθηΐβθ ΟΥἹ ΟΡ᾿ πίοηβ οὗ δὶ8 
ΡΓΘάΘΟΘΒΒΟΥ ὃ ΟὯ6 ἰβίουϊδηῃ ὙΠῸ αἰβραΐθβ ΔΩΥ͂ ἔδοὶ ΒΟ Δ ΠΟΙΠΟΣ 
δὰ εἰαίοα ἢ [8 {π6γ6 1θ {Π6 ὈΓΟΡ οίβ ΔΠῪ αΙΒΟΓΘΡΘΏΟΥ ἴῃ ἀοοΙΓΠ68, 
Ργοοορίθ, Οὐ ργθαϊοοηθῦ Ηονθυοῦ ΠΟΥ ὙΔΙῪ ἰπ Β[γ16, ΟΥ ΤλΔΠΠ6Γ οὗ 

. Οὐρδγα ὑΡ. 39, 80. δμργὰ, Οη ἴΠπ δ) οἱ ἀθονο ἀβοιιΒθθ4, [Π6 γοδᾶου τὶ} πη ἃ ΤΏΔΗΥ͂ 
ἰπιογοβίϊης (δοί8 δῃὰ ὑγοίοαῃ ἃ οὐβοσυ αι 8 ἴῃ Μτ. ΕἾ]]ο τ᾽ 8 Ο8Ρ6] 8 ονσὰὶ πο 588, ρασὶ ὶ. 
οἢ. δ. ΡΡ. 62---70, 3660 δ1]8δ0 Μύ, δ δῆθ᾽ Εν!άθῃμοθ δπὰ ΑὐϊποσίΥ οἵ Ὀλνίηθ Βογοϊδὥοα, 
γ70].1, ΡΡ. 42---68, 
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1} υδίγαοπ, [π6 βοπτπθηΐ δηα {Π6 ΤΌΤ] Υ γα 086 δδη6. [Ἃη {δμοὶγ 
γϑαϊοϊοηβ ὑπ  Ὺ Θχοθθᾶ ομδ δποῖμοῦ ἴῃ ρΑΓ ΘΙ] ΥΥ δηα ΟἸΘΆΓΙ6ΒΒ, 
δ ὙΠΟ 18 ΤΠΘΙΤΘ 8ΠΥ ΘΟ ΓΔΑ οἰοη Ὁ ΤΠ Β8116 τθλρ ΚΒ ΘΡΡΙΥ ἴο 
1Π6 Νοὸν Τοβίδιηθηί, Τη6 Ἰϑδάϊηρ ἀοοίγϊηθβ οὐὕἩἨ ΟἸγ βεϊδη [μ: 
ΠΟηἶἷβ6 ἰοροῦμοῦ : Οὴ6 ΓΘ ΙΔ ΘΏΪΑΥΡῈ Ὁροη πα οχρ δίῃ τ ῃϑί 
ΔΠΟΐΒΟΥ ἢ88 8814, ΤΩΑΥ Δα [0 18 δοοοιιηΐ, δῃὰ ΟϑΙΤΥῪ 10 ἐγ Υ ; Βαΐ 
6 πϑῦονῦ' οοη γϑαϊοίθ πη. [{ 18 86] -ουναθηΐ ἐμαὶ ὑμ6 οοτταρίϊοι οἵ 
Βυτήδη ὨδίΌΓΘ, ΟἿΤ τ ΟΟΠΟΙ]Ἰδίίοη ἰο (ἀοα Ὀγ (86 δἰοποιηοηὺ οὗ ΟΠ γὶβί, 
Θηα [86 τοβίογδ θη οὗ ΟΌΓ ῬΥΪΤἶγ6 αἀἸρΡΉΥ ὈΥ {86 βδποιγἱηρ ἰῃ- 
βυσποο οὗ (μ6 Ἡοὶγ ϑριτὶϊ, ἀγα 811 ραγίβϑ οὔ οὔθ ποθ, πὶ θα ᾿π οἷοβθ 
ἀδρθπάθῃοθ δηὰ τηυΐυ] σοηρτυϊίγ. ΤΠθ ΒΆΠ16 Θββθῃ 18] δρτϑϑιηθηΐ, 
δὴ {{16 δα π16 τη] ἀΘΡΘμάθΠΟΥ οὗὁ ομΘ ὉΡΟῺ Ἀποίμοῦ, οὐδ μβ 4180 
Δι Οὴρ {π6 ΟὨϊοΥ »γαοίζίσαϊ ρμγεοορέβ, ἃ8 “611 88 θοίνϑθη {6 αοοίγίποι 
δα ῥγοοερίβ οὗ δ μτϊσιίαοίίν. ἼΠοβο ἰθπά [0 ἔοσγιῃ {86 ἰδῃροῦ δὰ 
Ομαγϑοίου τυ μΙοἢ ὕΠπ686 τθαυϊτο, ὙΏΘηοΘ, {μ θη, Αγῖθθβ 1818 ΠΑΓΙΏΟΠΥ͂ 
οὗ δοηρίυτο Ηδὰ {Π6 νυ ΓΈ Ὑ8Β ὈΘΘῺ ὉΠΑΩ͂ΟΣ ΠῸ ῬΘΟυ ΑΓ αἰνῖπθ ἰη- 
ἤυσσμσθ, Π6Υ σου] ἤανα γϑαβομθά δηα βρϑουϊαίθα 1κ6 οἴμογβθ, δπάᾶ 
{πον συ ηρθ του ἃ ἤανο ΟρΡροΟΒβα θϑοἢ οἴμοσ. Βαΐ 1 {Π6 Υ θοῦ ἴη- 
ΒρΙγϑὰ, ---- ἢ {ΠΟΥ 411 συγοῦθ δῃα βρόκθ ὑπᾶργ {π6 ᾿μηῆιποποθ οὗ {6 βϑηι6 
ΒρΙ ΓΙ, --- [θη 18 1818 ΠΆΥΤΠΟΩΥ δοοουηίαα ἴοσ ; δπὰ 1Ὁ 18 Ἰτωροββὶ ]6 ἴο 
δοοοπμηῦ ἴῸγ 1Ὁ ὌΡΟῚ ΔῺΥ ΟΥΠΟΥ ᾿γποῖρῖθ. Ηρηοθ Ἧα ΤΩΔΥ ΘΟΠΟΪὰ 6 
ἐπαῦ 411 ϑουιρίαγο 18 ποὺ ΟὨ]Υ͂ ζϑηαΐη6 δηαὰ δυϊμβοηῦο, Ὀυΐ αι νΊ 6} Υ 
ΝΕ ἐθῶν 

ἢ ΟΡΡοδβιοῃ ἕο (μῖ8 νἱϑνν οὗ [86 ΒΑΥΤΩΟΗΥ͂ βυβδἰβῦπρ Ὀοΐσγοθη [86 
Βϑογοα ττΊΐοΓΒ, 10 ΠΔ8 τοροϑύθα]υ θθθη οὐ]οοίβα ὑμαὲ ἔμ γῸ δΓ6 οοηΐζα- 
ἀἸοῦίοηβ θοΓἢ [0 τλογΑ ΕΥ̓͂ 88 γ76}} 88 διηοηρ; {π6 αἰ ογοπί τυ ἴθ ̓8 {μϑιη- 
ΒΘΙν68; δῃᾶ ἴμθηοα 1ἃ ἢδ8 θθθὴ ᾿ἰπίοστοα {πα (ΠΟΥ͂ σαπηοὶ ἤανα Ὀθθα 
Ἰηθριγθά, [0 18, ΒΟΥΘΥΘΓ, ΜΟΥ ΊΒΥ οὐ τϑιρασῖ, ὑμαΐ {Π|6 ρστοαίον ράτε οὗ 
ἴποβ6. ψῆο οὗ Ἰαῦθ γβᾶγβ ἤδυθ βθθη τηοϑύ ἔογνγαγά ἴο ομδγῦρα ἐμ βουρ- 
[υγο8. ψχιῦ Θομ γϑαϊοϊοηΒ, αν Ὀθ6π αὐλουν ἱποοπηροίοαί ἰο ἰυάρ οὗ 
{π6 τίου ; μανηρ θογτονυϑα {Π61γ ΟὈ] ΘοὕΟηΒ ἔγοτα ργθοθάϊηρ Ορροβϑυβ 
οὗ γενβδίοη ; Ψῃ0, ἱπίοδα οὗ ἀϊγθοῦπρ' {Βεῖγ δἰϊθαθίοι ἴο [86 οΥὐἹρῖπαὶ 
Ἰδηρυαροδ ἱπ ποι 1Π6 ΘΟΥΙΡΙΠΓαΒ αὐ πχι θη, Βανα ἐουπάοα {ποῖγ 
ΟὈ]) Θοἴοη8 ΟἹ ὙΑΓΊΟΙΒ ἰΓΔΠΒΙΔΙΟΠΒ πῃ [Π6 τλοάσγῃ ἰαπρθαρθβ οὗ ΕἸ ΣΟρΘ. 
Βυῦ (86 οοπέγβαϊοίοηβ, 88 ἸΠΘῪ ΔΓΘ ὑδυπιθᾶ, ΓΘ ϑεϑδιπίη  ΟὨΪΥ, δηὰ ποῖ 
Τ6Δ]; [Π6 0 ῬΘΙΡΙῸΣ ΟὨΪΥ ΒΌΡΟ οἷα] τοϑάουβ; ΠῸΣ 18 {Π6γ6 016 ΒβΒ᾽ηρ]θ 
Ἰηϑίδποθ ἰμαὺ 4068 ποΐ Δἀπι οὗὨἨ ἃ ταύ ομαὶ βοϊαίΐου. Τῆδ οοἸ]] οι οὗ 
ἸΏΔΏυΒΟΥΙρίθ, 8 [1016 811}} ἴῃ οὐ οίβεα ἴῃ (η6 Ἡοῦγον δπὰ ατϑοκ ἰ8η- 
δύλροβ, ὑπ ὶν ἸΔΙοΙηΒ δηα ργορουθβ, δηα ἴῃ 1Π6 δηςαυ 68 δηα ουδ- 
ἰοτηϑ οὗἉ [π086 Θουηίτ]68 ΘΓ (ἢ 6 Β6ΘΏ68Β τηθηὐϊοηρά ἴῃ [88 Θογιρίῃγαεβ 
αν, δῃὰ {πῸ6 δἴδιτθ Το ἰγαπβδοίθα, ν}}} οἶθαγ (ἢ6 τηϑδίη αἱ οι 168, 
Δα ἃ ΘηΓΘΙὮ] αἰδυιποίίοη οὗὨ {6 ἀιξογθηΐ βθηβθ8 οὔ νογάβ, 88 γ06]} 88 
οὗ [86 αἰῆογθηΐ βυ)θοῖβ δα {1π|68, ἰοσοῖμεσ ψ ἢ {86 Οσοαβιοηβ Οἢ 
ΜΒΙΟΒ {Π6 ναοῦ ὈΟΟΚΒ ογο συϊτύθη, τν}}} ἰγθα ΘΠΠΥ τοῆλονθ ἐῃ6 
ΒΘΘΙΠΆ ΠΟ ΘΟΠ ΓΔ] ἸΟΟΏΒ, ἀπ ΤΟΥ {Ππ6 ΠΑΙΊΠΟΗΥ Ὀσίνγγοοη [Π6 βαοχϑᾶ 

1, ὁ ὝΒοηοο, Ὀαΐ ΠῸΠπι πεάνοθη, σου] τηοπ ἀη5Κ1}}" Δ ἴῃ δσίβ, 
ΤῈ ΒΟΥΘΓΆΙ δρ68 ὈΟΥΤ, ἴῃ ΒΕ ΥΟΓΆΙ ῥαγῖϑ, 
Ὕγεανο βῆ} δρτοείηρ ἔτ Π8ὴ ΟΥΠΟΥ οΥἩ ΜΕΥ 
ΒΠου] ἃ 4}} σοηδρίσγα (0 ομοδῖ τι8 τ ἢ ὁ 116 
Τυπαϑκ᾽ ἃ ἐποῖν ραΐηβ, πηρταίοδι! τπεἷν δαγῖοα, 
διασυίηρ ἐπ οὶγ χαΐη, δηὰ τηαγίγγάοιῃμ (ποὶν ρῥτίςθ.᾽" -- ὨΕΥΡΕΝ. 

ον 3 
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ΓΙ ΟΥΒ 88 οἷθαῦ 88 (16 Ἰἰρδί οὗ ἄδγ. 1 βοηθ ἀ ΠΟ. 168 βου] 8.}}} 
τοιιδῖῃ, ἰοῦ ἔμοτὰ Ὀ6 νἱονγοα 848 Ὑ6 Ἂ [δοθ6 οὗ ογοαίϊοῃ δῃὰ ρσγουϊάθῃοα:; 
δηα {Π6 Ὺ {1} ἔοστη η0 οδ᾽ϑθοϊΐϊοῃ (ὁ ἐπ τϑοορίίοπ οὗ {π6 (ἀοβρϑοὶ. 
ΤΉΘΓΟ 18 {0016 ἀουδὺ Ὀαὰΐ ὑπαύ, 1 {86 οἴ γΒ, ψ ΒΒ Ἰπουθδβίησ ΚΗΟῪ 
Ἰεοᾶρα, [Π6Ὺ αἷβὸ ν1}} θ6 ἀ18ρ6}16α.' 

ΒΕΟΊΤ,. 1Π. 

ΤῊΞΕ ῬΕΕΒΕΒΥΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕΞ ΒΟΒΙΡΤΌΒΕΗ͂, Α ΡΕΒΟΟΡ ΟΥ ΤΗΞΙΕ ΤΆΌΤΗ ΑΝῸ ὈΙΥΙΝΕ ΟΒΙΟΙΝ,, 

ΑΒ {Π6 ψοπάογ Ὦ] ΠαστΔΟΩΥ πα οοπηθοίίοι οὗ 4}} {π6 ραγίβ οὗ ϑοσιρ- 
ἴπγο ὀδηηοί γαΐξίοπαῖϊίψ Ὀ6 ἈΒΟΓΙΡΘα ἴο 8}Υ ΟΠΟΓ οδυβα (ἤδη {πον Ὀδπρ' 
4}1 ἀϊοίαϊοα Ὀγ {Π6 βαπλθ βρισιὺ οὗἨ νιβάοτῃ δηὰ ΤΟχο κου ]οᾶρο ; 80 4180 
8 1Π6ῚΤ δϑίοῃ βῃϊηρ' ΔΠα (76 ΤΩΔῪ 880) ΜΙΒΑΟΜΟΥΒ ΡΕΕΒΕΒΥ ΑΤΙΟΝ 
8. Βίτοῃρ' ἰηδίδποο οὗ (ἀοα ΒΒ ῥγον ἀθηςαὶ οᾶγθ, ἃ οομβίαηϊ βδποί ἢ δηᾶ 
οοηῇγτηδίϊοη οὗ {π6 ἰχυτῃ οοπίριπϑα ἴῃ {Π6τη, οΘομ παρα Ὀγ Πΐπὶ τ 1- 
ουΐ 1 ΘΥΤΩΙΒΒΙΟῚ ἴῃ 41} ἀσο8 οὗ {86 οὔσῃ, ὙθηοΘ οοτηθβ 10, (Παῇ 
ψ1116 (μ6 ἰϑύουϊοϑ οὐὗἁ νιλσλέν θην ρῖγοβ ατὸ Ἰοβὲ ἴῃ {πΠ6 νγαβδίβ οὐ Εἶση6, 
1Π6 ΨΟΥΥ͂ Π8ηη68 οὗ {Π6Ὶ}Ὁ ΟΠ ΘΟ Β, ΘΟΠΑΌΘΓΟΙΒ, δηα ᾿ορΊβἰδύουβ Ἀγ ΘΟῊ- 
βιρῃθα ὙΠῈῺ {πρὶν Ὀοαΐ68 ἰο {π6 βιϊθῃοθ δῃα οὈ]νίου οὗ 86 στανο ἢ 
ὝΝΠθποΘ Θουηθβ ὁ {πα {Π6 ὨΙΒΙΟΥΥ οὗ ἃ. τῆϑθϑῃ, ἱπϑιρη βοδπί ρθορΐο, 
δηα {Π6 βου ]οσιθπὶ οὗ (ὐοα ΒΒ οὔυγοί, βῃου]ᾶ ἔσομαι 118 γθΥΎ ὈΘρΊ Ηρ, 
ὙΠ Ἰοἢ 18 οοὔὗναὶ τι (Π6 σοΥ]α 1{86]2, ἴο {18 ἀν στϑιμδὶμ 11] διὰ 
οοροίο 3 Ὁ ΏΘμΟΘ Θομλθ68 10 ὑπαῦ ποίβηρ' 18 ἸΘΗ͂Σ ΟΥὗἮἨ ἸΠΗυΤΊΘΥΔΌΪΘ 
ψοΪυπλ68 οὗ ρῥΒ:]ΟΒΟΡΏΥ δπα ΡΟ] 6 ̓ ογαΐασθ, ἴὰ 006 Ῥγοβοσυδοῃ οὗ 
ΜΘ (86 Δάπιϊγαίοη δηὰ οδγο οὗ 41} χτυϑδηκιπα βϑοιμλθα ἰο σοπβρῖσο, 
δηα {παὺ {Π6 δογ!ρίυγοβ ἤανθ, 1 βρὶ.6 οὗ 8}1} ορροβι(ἰοῃ, οοῖμθ ἄονγῃ ἴο 
ΟἿΤ ὑϊπη|6 ΘμγΘ δηα σοπυϊῃ ῦ 1 υτίηρ (Π6 σαρυϊνιν, (Π6 Τγίτη δπά 
ΤΠυτημῖτα, {π6 τὶς 1186], πα ΟΥ̓ τ ρἼοτΥ οἵ {Π6 “ΘΒ ἢ ΟΥΒΕΪΡ, 
Ὑ88 ἰοβί ; ἀυσίηρ {Π6 ῥγοίδηδου οἵ Απίοομυβ (1 Μϑοο. 1. 66, δ7.) 
Ὁ ΒΟΒΟΘΥΟΥ Μψ͵δ8 θυ πὶ {Π6 ὈοοΪς οὗὨ {86 αν γ88 ραΐ ἰο ἀοϑίῃ, δηὰ 
ΘΥΘΤῪ ΟΟΡΥ {δῖ οουἹὰ ὃ6 ἰουημα Ὀυγηρα ἢ γα ; (Π 6 βϑιηθ ᾿πρίοῦϑ 
ΔΥΠ ΠΟΘ ͵88 ρυΐ 1π ῥγδοίϊος Ὁ. βανθγαὶ Βοιθδῃ διΏροΓΟΥΒ ἀυγίηρ {ΠΟῚΓ 
ῬΘγβθουςΙοη8 οὔ [μ6 (τι βία 8, Θβρθοῖδ!]!Υ ὈΥ 1)᾽οΟἸ οβίδῃ, γ7}80 ἰγυταρμοά 
ἸῺ 8 ΒΌΡΡΟΒΘα βυοοθαβ ἀρϑϊηδὺ ἔβοα.ὃ ΑἸΘΣ (6 τποϑὺ ὈΔυ ΑΓΒ 
Πανός οὗ δοιὰ, [6 ᾿ἰβϑιιθὰ δὴ δαϊοῖ, δοτωτδηαΐηρ {Π6πὰ, οα Ρδΐη οὗ 
ἀρθαι ἢ ἀπο. {Π6 ταοϑύ οτθ] ἔουτηβ, ἴο ἀθ γ ῦ ἊΡ {ποῖν ΒΙ0]686, ἜΒουρἢ 
ΤΩΒΗΥ͂ ΘΟΙΏΡ]164 ὙΠ} {Π18 ΒΔΏΡΌΪΠΑΙΥ οαϊοῦ, {Π6 ργϑδίθυ ραγί ἀ18Γ6- 
ρετάσα 1; δπᾶ ποῦν Π8ίδηατηρ; [π686, Πα ΠΌΤ 6.688 ΟἿ ΠΟΥ ΟἈ] 8 }}}}168, 
[Ππ6 βδογβα γοϊῃτηθθ ἤᾶγα βυγνὶνοα, ρυτα δηα ὑποοιτυρίοα, ἰο {π6 Ὀγθ- 
Βοηῦ {π6. [ἰ 18 πού ΠΘΟΘΒΒΑΤῪ ἴἰὸ πηθηΐίοη πα λόγο ἔπη Εργρίδηῃ 

λ΄ 0 [86 σομ γϑαϊοιο.8 τ ΒΟ ἀ ΓΘ ΓΑ 86} ΔἸ] ορθα ὕο αχίβι ἴῃ [ἢ βδογβᾶ υυυϊίημβ, 896 (9 
ἈΡΡοδαϊχ ἴο μἰ8  οἰαπιο, Νορ. 111. δηὰ ΙΧ. ἐπ γὰ. 

2 ΤΏοτο ἰ8. 8. οἤδϑηη ἴῃ [80 96 ΝΒ} ἈΙΒΙΟΥΥ͂ οὗὨ ὨΘΑΙΙΥ ὕνο Βυηάτοά δηὰ ΒΗ͂Υ γοδγβ; Υἱξ. 
Βεΐνθθη ἴμ6 ἀσαῖ οὗ ΝΟ ΠΟΘΙ Δ} δηὰ [ἢ 6 {ἰπ|6 οὗἩἨἁ Τη6 Μδοοδθθοβ; Ὀυΐ Φπἀ8ο8. Ὀεΐπρ;,, ἀυτίηρ᾽ 
(δαὶ ρΡογὶοά, ἃ ῥργονίποθ οὔ βγσγία, δῃηὰ ὑπάογ τπ6 ργείδεϊιγο οἵ ἴδ, [6 Ηἰ δι ΟΥΥ οἵ [86 ον ἰβ 
οἵ οουχδο ἱπνοϊνοά ἴῃ ἐπὶ οἵ [16 ΘουίΓΥ ΤῸ ν᾿ δῖοι ἸΠΟΘΥ γγοσῸ 800]66ϊ, ---- ΤῊΪΒ τγ88 [ἢ6 0880 
ἀυγίης [6 σΔρΕΥΥ. 

1 66 88 δοςουηῖΐ ΟὗὨ [86 Ῥογβοοιίίοη οὔ [πὸ ΟἸ τ βιϊδη ὈῪ Ὠ]]οοἸοβίδη (πο ἢ τγ88 οοπ- 
εἰππθὰ τὴ πητοϊθηϊίηρ ΤΌΤΥ ὈΥ Μαχίπιΐϊπ), ἴῃ Ὦγ. Γδγάπογ Β Ηδθδίμθη Ταβι θη εβ, 
ΟἤδΡ. χὶ. Ὑογίκβ, ϑγο. το]. Υἱῖ, Ρῃ. 398---3829. 4170. νο]. ἱγ. ΡΡ. 2378---295. 
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ἀαυῖκπθθθ ΠΟ ον ΒΘ] θα τοὶ ρίοη ἔου βαυϑγαὶ οθηζατγῖθβ; ἀυγηρ 
τ ΠΙΘἢ ΔῺΥ [851 ΠΟ 0 η 88 βθουσθ, δδρϑοῖ νυ ἴῃ {Π6 ΟἹ Ταβέαμηθηΐ, 
πὸ Ηορτον Ἰδηρταρο Ὀθηρ; ΘΠ ΕΤΟΙΥ ἈΠ ΚποΤ [ο 81} θυ {86 76 ̓)8; δπά 
γοῦ {Π6Υ πάνθ, ἴῃ βρι6 οὗὁὨ {Π6 1} ῥγο)υαϊοθβ, ργοϑογνοά ψ ] δοσαρη]οιβ 
ΟΔΓΘ ούθη [Πο86 Ῥϑδβαρθθ ὙΠΙΟἢ ποὺ σδοηῆσγιῃ (ἢ (Ἰγιβίϊδη το] ρίοη ; 
{π6 ρτγονιάθηοα οὗ (ἀοα Πανῖηρ Ὀ6Θἢ ρΥΔΟΙΟΌΒΙΥ ρ]Θαβρα ἴο πμακο {πεῖν 
νΠπύπηδια 8 βίδησιηρ, ονϊάθηος οὗ {π6 γαῖ οὗ {86 ϑΘογιρίαγθθ, δηᾶ 
{Π6}} ΟὈΒΕΠΘΔΟΥ 80 Ἰπβίσαπχοηῦ ὕο πηδὶηἰαῖη δηα ῥργομηοίθ [8 ἀοοί τ Π6 
84 [8 Κιηράοπιθ. Τὸ {{|8 τῇδ Ὀ6 δαᾶάβᾶ, {π6 ργαβθηΐ Ἰον βίαίε οὗ 
ΤΩΒΗΥ͂ ΟΠ ΤΟΙ ΘΒ, 8πα (Π6 ἰοΐ4] Δηη ]] ἴοι οἱ οἴμοσβ, οἵ συ ῖοἢ ποίησ 
ΠΟΥ͂ ΓΟΠΊΔΙ 8 Ὀυῦ [ἢ6 δου ρίυγοβ ἰγϑηβὶαιθα ἔν {Π 6} 86; ἈΆΡΡΥ ἴῃ 
{18 τοβρβϑοῖ, {πδὺ {Π6}Ὶ ρΑγΓΠΟΌ] ΑΓ Πιβέογίιι πο 18 οὗ βουνῖοο ἰο {πΠ6 ρθη8- 
ΤᾺΪ ΟΔΊ.86, ᾿ΠΑΒΠῚ ΠΟ ὯΒ 80 ΤΩΔΗΥ͂ ΘΟΡΙ6Β 1ἢ 80 ΠΊΔΗΥ ΟἸδγοηΐ Ἰδησιιαρ68, 
ῬΓΘΒαυυ θα ὩΠάΘΡ 80 ἸΏΔΏΥ ππίονδγα οἰγουϊηβίδπορβ, δά αἰ θυϊηρσ τόση 
ΘΔ ΟΠΟΡ ἴῃ ΠῸ Θββθηίδὶ ροϊπῦ, 6 ἃ ΟΠΘογΪ ᾿γοοῦ οὐὨ {Ποὶν 
ΔῈ πο ηὐοἰζν, δυ μουν, δηα ἀϊνιηγ. Χ1] (Π6 ἀοβῖστβ οὔ [Π8 βπθηηΐεθ 
οὗ 1Π6 δοτιρίυγαοθ, ἀν ἐνῦαι διηοϊθηῦ ΟΥ τοοάδγη, ἢανα Ὀδθοη ἀοΐραίοα, 
ΤῊ6 ΒΙ0]6 8011} οχὶβίβ, αθὰ 18 ὑὐϊυτρμδηΐ, δηα ἀου 1658 νγ1}}] οχ δ 88 
Ἰοηρ 48 {ποῦ 18 ἃ ὀβγοι τ (86 ᾿νοῦ], {μαὲ 18, υπ0}} (86 δπὰ οὐἁ {πὴ 
δὰ (86 ΘΟΠΒυΙ Δ ΠΟὴ οὗ 4]1] (Βίηρβ. 

ΒΕΟΊ. ΤΥ. 

ΤῊΞ ΤΕΝΡΕΝΟΥ ΟΡ Τ1Ξ6Ε ΒΟΒΙΡΊΤΌΒΕΒ ΤῸ ΡῥΡΕΟΜΟΤΕ ΤῊΒ ῬΒΕΒΕΝΤ ΑΝῸ ἘΤΕΙΝΑΙ, ΗΑΡΡΙ- 

ΝΈΒΒ ΟΚ ΜΑΝΕΊΝΏ, ΟΟΝΒΤΙΤΌΤΕΗΒ ἈΝΟΤΗΒΕ ὈΝΑΝΒΎΓΕΒΑΒΙΒ ΓΒΟΟΒ ΟΥ ΤΒΕῚΒΞ ὈΙΨΙΝΕ 

ἸΝΒΡΊΒΑΤΙΟΝ. 

ΤῊΒ ρᾶρθα οὗ ΠΙΒΙΟΥΥ βῆονθ ὑπαὶ πὸ στρο δ ρονογημηθηΐ γ7Ὑὰ8 ΘΥΘΣ 
Θβίδ ὈΠ]Βη6 4 ὙΠ Ποὰΐ βοὴ τορίοπ ; 88 1ἢ 1Π6 (ΌΥΠΙΟΣ ψγὰ8 ἀεοίδοξνο 
νὴ τπουΐ 1Π6 Ἰαιίοῦ, πὰ {π6 ομθ ὰ8 ἃ ὩΘΟΘΒΒΑΓΥῪ Δρροπάδσα 0 {ῃ6 
οἴου. Αμὰ 10 4180 βδἤουβ, ρδυ ου]α ]γ ἴῃ {π6 σαδ6 οὗ {π86 Ἐοιηδηβ, 
(Πδὺ ψ 116 ΠδΔΌ ΟΠ 8 ΠΟΥ Βῃοα ἃ γοραγα (ὉΓ που] γ δηα ῸΣ {Π6 βαδογοὰ 
ΟὈΠσαῦοι οὗ δὲ οδίϊ, ῬγΟΒΡΟΥΥ αἰοπαθα {πο ᾿, ὑὕὰὺῦ (μα ψΒΘη 

1 Το τοδυϊτλ ον οὗ ἴπὸ Ὠἰδιοτίδη ῬΟΪΥΘῖι8 ἴο [16 Ὀοποἤςσίαὶ οἶδε οὗ [ἢ6 ραβζϑη δι ρεγβιὶ- 
ἐἰοη ἴῃ ζυτγεγίης 6 ΒΘ ΠΟ 1618 ΟΥ̓ ΠΟΤ] ΟὈ] στο η, δη ἃ βαρρογίίηρ [6 Β6ης ΠΥ οὗ οδίΠδ, 
ἦδ 80ο εν δηὰ ἀδοϊδῖνο, [Πδὺ ἰδ πουἹὰ Ὀ6 δὴ ἱπ͵υβιῖσο ἴο τ186 βυ δ͵)εοὶ ποῖ ἴο ἰηβοσὶ ἴΐ; 
ΠΊΟΓΟ ΘΒΡΘΟΪΑΙΥ 85 ἷϊ 15 ἱτα ροβδβϑὶ] ἴ0 διιγι δαῖα 11 [0 [6 ἰηβποηοο οὗἁὨ ΟΥΓΘ ΠΥ Οἡ ἴ[Π6 ΔΌΓΠΟΥ 
ἈλθεΙ ὗ, ΤΟ Ῥγὰ8 οὐ θην ἃ δβοθριϊο. [Ιξ᾿ ἰδ ΒΟΔΙΟΘΙΥ͂ ΠΘΟΘΒΒΑΓΣῪ ἴ0 ΤΟΙΆΔΕ, (Πᾶϊ 411 [Π6 
Ὀαποῆϊθ θεοῖν τα ῃϊ ἴῃ ΒΗΥ͂ ὙΑΥ ἤον ἔτοτι δΌΡΟΓΕ. ΠΠΟΉ, ΔΥῸ δοοιγθα ἴο δὴ ἱποοτη ΡΥ Δ ΌΪ 

δἴοΥ ἄσρτοο ὈΥ ἴπ6 Ὀο] οἴ οἔἉ γα το] ζίοη. “Βαΐ διποης 8}} [86 υβοῦι! 1π 81 π010}8 (ΒΘ Υ8 
ΟἸγθΐα8) τπᾶὺ ἀδηηοπβίγαϊθ [6 ΒαΡΟΥΟΥ 6 Χο ϑ ]θηοα οὗ 1π6 Βομδη ρσονογῃχηθηῖ, [πΠ6 τηοβὲ 

σομπδίἀογα ῖς, ροτμδρ8, ἰδ τπ6 ορὶ οι νΐ ἢ ρΘΟρ]ὸ ἃγὸ ἔδυρῆῦ τὸ Ποϊὰ οοῃοογηίης ἴῃ6 σοάδ; 
διὰ ἐπαὶ, νυ ἰς ἢ ΟἿΒΟΙ τηθη Τοζαγα 85 δη οὈ)οοὶ οἵ ἀΐδρτεοθ, ΔρΡρΘδΓΒ, ἰη ΤΥ ἡπαρτηστι, ἴο Ὀ6 
[ἢ ΨΟΥΥ τῃϊηρ ΕΥ̓͂ νι ἰοῖι (Π]8Β ΓΟΡΌΘ]ς 8 σΠ ΟΥ̓ δαυδίδί 6, ---- 1 Το δὴ Βα ρογβι το, τ οἷ [8 
ἐπ ργοϑδοα νυ ἢ 811 118 ΤΟΙΤΌΓΒ, δηἃ ᾿ηβθπθηοοθβ ἴπ6 Ὀγίνδῦθ 8.1 0}8 οὗἁ [6 οἰ] 26 8 δπὰ ἰδ 
ῬυΌ]ὶς δ μϊηϊδιγαιίοη οὔ [ΠῸ βίδίθ, ἴο ἃ ἄσζτοο {παῖ ΟΠ ΒοδγοοΙΥ θ6 οχοοοᾶάρᾶ, Τὴ δησίθηΐβ, 
(δογοίογο, δοῖθα ποῖ δοδυσγαάϊγ, ποῦ ὙΠ Ώοαῦ σοοά τοᾶβοη, θη ὉΠΟῪ ᾿που]ολϊοα τῃ6 ΠΟΙΪΟΠΒ 
εοηοογηίηρ ἴΠ0 χοάς, δηὰ {Π6 Ὀς6]16Ὁ οὗ ᾿πἴογ αὶ] ἰδ τινε θύει Ὀαϊ ΤΟ} ΓΔΙΠΟΓ ἀγα ἐλοδε Οὗ 
ἐλε ργεβεπί ασε ἰο δὲ ολαγρεά ισἱιὰ, ταεῆπεεε ἀπά αδειγαϊίῳ ἴθ ὁπ ἀδανουσίης ἰο οχεγραῖθ {[Π|6690 
Ορἰπίοῃβ; ον, ποῖ ἴο πηδητΐοῃ ΟΥΠΟΥ οθξοῖβ (μὲ ἤονν ἔτομι βυς ἢ δῃ ᾿πβιϊτατίοπ, 1 ἀπιοηρ 1Π6 
Οτορκβ, ἴοτ ὀχδιηρῖίθ, ἃ βίη! θ 18] θη ΟΠ]Υ 6 ἰηϊτιιίοα ἰο ἴΠο56 το ἤανα {πὸ πιδηδζοπηθηξ 
ΟΥ̓́ΔΩΥ οΥ̓͂ [π6 Ρᾳ ]ῖς ΤΩΟΠΘΥ, ἰδουρἢ ΠΟΥ ρίνο ἴθη τυ βαγεῖθθ, τ} ΔΒ ΤΩΔΠΥ 868]8, 
δηα ἐνγῖοθ 88 ΤΏΔΩΥ ὙΠ Π68868, ΓΠΘΥ͂ ΔΓῸ πηδῦϊο ἴο ἀἰδοίαγχα ἴΠ6 ᾿συδὲ Τοροβοα ἰπ τὶ 1] ἢ 
ἱπιοστίγ. Βαϊ ([Π6 Εοϊηδη8, οὐ 186 ΟΥΠΕΙ απ, ψ8ο ἴῃ 1Π6 οοῦγδο οὗ τΠοὶγ ππαρ βίγαοῖοβ 
δὰ ἴῃ δι δαδβϑῖοβ ἀἰδῦασθα [6 στοϑίοδϑί δι Π|8, ΑΛ Ῥγανδὶ]οὰ οἢ, ὈΥ {Π6 βίῃρ!ο ΟὈ] ζαιίοη οὗ 

Ρ 8 , 
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ἡ ΠΟΤ ΠΥ Ὀθοδῖηθ ἈμΊγΟΥΒα], {Π6ῚΓ ΡΟΥΘ δῃα ὈχΟΒΡΟΥΣΥ 88 ταρι αν 
ἀδοι πο, Τμαῖ το ρίοη, ΟΥ νἱγίαθ, 88 ἰουπαθα ἀρο Τουθύθηοθα οὐ 
οὐ «πὰ {π6 ἀχρθοίδου οἵ ἔμπύατα τοσασὰβ δηα ρα ἰβῃνηθηίθ, 8 Οἱ 
ναϑῦ ρΆθ]16 ᾿προγίαποθ, 18 οὴ6 οὗ [ῃοϑο βοὶκονϊἀθηΐ ἀχίουηβ, 'ὰ σι ἱοὶ 
81 {ΠΏ Κη ῬΟΥΒΟῚΒ ᾿πβίδ ]γ δοαυϊαβοθ [ Πα8, ΠΟΎΘΥΘΙ, Ὀθθη ΓγΘ- 
ΒΟΙνοα [Ὁ ΟἿΣΓ ΟὟ {ϊπ|68 ἴο ψιζηθ88 ἴΠ6 ὈοΪ]α αϑβογίίοη, [μδὺ “1ἢ 18 ἃ 
ΡΌΡΙΠΙΟ Ἰη) ΣΎ," δηπα ἴο βανθ {86 αυδδβίϊοῃ {γα ρΠΔΏΟῪ ἀθιμδηαοά, 
“ Ὕἢ.ο {παὺ 48 γϑϑδα (86 ραρα οὗ διβίύοσυ Μ1}}} νϑθηΐυγθ ἴο βᾶὺ {π΄ 10 
88 θη ἃ θηθῆϊξ ἴο 81Υ ΠΔΙΟΙ ΟΥ ΒΟΟΙΘΌΥ οὗ μοομῖθ, ἴθ ψΒΙΟΝ 1Ὁ μ88 
Ῥθδϑη φἀορίεα ἢ ͵ 

Ὑγμαύ {Π6 ἀοδα]ν οἴἴδοίθ οὔ 1πῆ4 6] 1ν ἢανα Ὀ66Π, 19 πον ἰ0 ΘΥΘΥΥ 
ΟὯὨΘ ἯἼΟ 1Β ἴῃ ΔΩΥ͂ ἀἄορταο οοηνογβδηῦ τὰ {86 Ὠἰδίοσυ οὗ τροάθτῃ 
ἘΌΓΟΡΘ ἔοσ {Π6 ἰαδύ ΒΙΧΟΥ͂ ΟΥ̓ ΒΕ ΘΏΓΥ ὙΘΆΓΒ, ---- Υ1Ζ, ἈΠΑΓΟΠΥ, 1 ΠΔΟΥΑ ΙΓ, 
ῬΓΟΐδμΘΏΘΒΒ, ΠῚ ΌΓΟΘΓΒ ἸΏ ΠΌΤΊΘΓΆΡ]6, ΘΟὨ ΙΒΙΟΏ, δη ἃ ΟΥΘΥῪ δον] ψοσῖ.᾽ 
ὟΥΒαί Βαν θθηὴ (6 οἴἴεοίβ δούμ! γ ργοάιοοα Ὀγ ΟΜ γιβυϊδη! γ, δ 
ἈΡΡΘαὶ ἰο (86 ρᾶρδβ οὐ Βιβύουσυ ν}}}} σθϑά!γ βῆονγ. [0 18 ποΐ, ᾿ἱπᾶθρά, 
186 οὐ]οοῦ οὗἨ {π6 (ἀοβρθὶ ἰο στιν 116 συ ΟΒ νυ δηᾶ αἴογαά υ8 Ὀάγγθῃ " 
ΔΠα βρϑουϊαῦνα κηον]οάρθ. [Ὁ ΘΥΘΥῪ ΘΓ δ τὴϑ ΑἸΓΘΟΙΥ δ {Π6 Πααγί, 
δηα [Πγουρὰ [86 οαγί, ἴο ᾿πῆἤπθηοθ {Π6 16. Νοιίδιπρ 18 νδηθηρ ἴὸ 
ΤΘΙΏΘΑΥ (86 δοίυδὶ] βίδίθ οἵ (ῃ6 "νου, δῃὰ ἰο δύ πβϑθῃ ἫΝ 1Π6 ψοΥβῃϊρ 
δηα [6] οἱ ἐγ οὗ ποανθη, Ὀυΐ {παῦῷ {ΠΥ μου! Ὀοιονα δῃα ΟΌΘΥ (μ6 
Β1016.2 ὙΥεγα 411 θη {π8 δίποογεῖν ἀπά οογαϊαϊίψ ἴο ὈδΙονα δῃα οΌΘΥ 
10 48 ἃ ἀϊνίηθ του δοη, ἤν σου (86 γιυγαϊὶ ἔασε οἵ [ῃ6 νον] 8 
ομδηροαΐ Ηον σπου]ὰ [Π6 τ} οσηθδ8 δηά [16 ΒΟΙΠΑΡῪ Ρίδοθ Ὀ6 ρα, 
84 {μ6 ἀδδβοσγύ σϑοϊθθ δῃὰ Ὀ]οβϑοῖὰ ἃ8 {πΠ6 τοβοΐ  Βογονοῦ, πα θ6α, 1 
ἢ45 ἴπ8 Ὀδοη δι Ὀταοοθα, μα τηοβὲ θθμθῆοσίαὶ οἴβοίθ λαυθ δοεπη τῇ 6 
χοβαϊς, Α ὀγέρ τονῖον οὗ [Π6 ΡΟΒΙΤΙΥΕ ΒΕΝΕΕῚΤΒ ῥγοάπορα ὃγ ΟἸγὶ8- 
υἰδηϊ οα {π6 μο] } 108] 8Π4] ΤΩΟΓᾺΪ βίδίο οὗἉ βοο θυ, δῃηᾶ αἷδο ἴῃ ρυϊναΐθ 
116, ψἢ}} βῇον {ῃδὺ 10 18 ἃἀπὰ οου]Ἱὰ οἡἱγ Ὀ6 οὗ ὨΘΑΥΘΗΪΥ οὔῖρῖη, απὰ 
δογα ἃ βαι ἰϑέδοίοτυ σοξαιδίϊοη οὐ {Ππ6 οδν}]8 οὗ 105 Θῃθηλ168. 

Ι. Τμο συ ληρβ οὔ [86 δα ]θδὲ ργοίββϑουβ οὐ ΟΠ ΙΒ δ! Υ ῥσουα (δᾶ 
86 ἔγβί σοῃνοσίβ σγοχο στ  ογηιοά οὨδγδοίοσβ, ἀμα ἴθ ΕΕΒΈΝΟΕΒ ΟΓΥ 

8; ΟΔΙὮ, [0 Ρογίοστῃ ὑμοὶγ ἀπν τ ῖτἢ ἰην οἶδ Ὁ] 6 ΒΟΠοβίΥ. Αηᾶ, 88 ἱπ ΟἴδοΓ βίϑέθβ 8 τηδῃ ἰδ 
ΣΑΤΟ ἰο Ὀ6 ἰοαπὰ ψἢο086 δ 48 Δ΄Θ Ρῃγο ἔγοτα ΡῈ}]}] 5 ΤΟΌΌΘΙΥ, 80 δπιοπς ἐπο Εοτϊηδῃβ ἰΐ 18 
ὯΟ 1688 ΓΆΓΘ ἴ0 ἀἰβοονοῦ Οη6 [δῦ 18 ἰαἰηϊοα νεῖ 0Π18 οΟΥπιθ.᾽"--- Ηδηιριοπ ΒΒ ῬοΪ γὈΐα8, το]. ἰἱ. 
ὈΟΟΚ νἱ. ΡρΡ. 405, 406. 

ΤΒουρὰ ἴ[Π6 Βγβίοιῃ οὗὁἨἁ Ῥαρϑηΐβηὶ 18 [1.50}7 ΘΟ ἀοτηπμθα ὈΥ ΤΟΆΒΟῚ δηᾶ ϑβοτγὶρίατοα, γοῖ ἱξ 
ΘιβΒΠηΘ ἃ 88 {6 δβούθσγδὶ Ὀγίηο 68 οὗ [6 ἢγβὲ ᾿ππρογίδησς [0 ὑπ Ὀγοδογυδιίοη οὗ μηδ] ὶς 
ΤΩΔΏΠΘΙΒ; ΒΟ ὮΝ 88 ἃ ρογβυδβίοη οὐὗὨ ἰην θ᾽ Ὁ]6 ΡΟΤΤΟΓ, οὗ [86 [ὉΠ]Υ οὗἨἁ ἱπουγτίης [Π6 αἰνίηθ 
ὙΘΏρΘΑΠΟΘ (ῸΣ (10 διἰδί ηπηθηῦ οὗ ΔΗΥ͂ Ὀγοβθηΐ δάνδηίασο, δηά ἴΠ6 ἀἰνίπϑ δρργοδδιίοῃ οὗ 
Υἱσγίαθ: 80 ὑπᾶΐ, δΙΓΙΟΟΥ δρθδκίπρ, ἰῦ ννᾶ5 ἴΠ6 πιϊχίαγα οὗὨ ἐγ ἴῃ ἰδ Ὑμῖο ἢ χανο ἰδ 41} 118 
ἘΠῚ} 1  . --- Η4}}}8 Ὠ᾿βοουγβο οἡ [πη δά 6] 1γ. (ΟΓΠΊΟΠΒ, Ρ. 78. ποῖο.) 

᾿ ΠΝ Δ ἴον ἰηδβίδηοοβ οὗ [πΠ0 οβδοίθ οὗ διῃοίβπι, δμεργὰ, ὉΡ. 399---32.; δπὰ 8180, ἐηγγὰ, 
ῬΡ. 427---429. 

5. ὦ ΤΡ βαγ8 8 ἰαϊθ οἱοαιιοηῖ διἱαροηϊδί οὗἩ ΟἸγἰ βείδη τ, ----“ ΤΡ 411 τ γα ρογίοος ΟἩ γί βιϊαπϑ, 
ἡπάϊν ἀπ4}8 που] ἀρ {πεῖν ἀπ ; [Π6 ΡΘορ]Ὲ σου ]ὰ Βα οδοαϊθηϊς ἴο [Π6 ἰαινβ; [ἢ οἰϊοἔδ εξ; 
[Π6 τηδρ βύγαῖοβ ἱποοττιρῦ; ἴΠ6 δοϊ ἀἴογ8 ὑγοιι!ὰ ἀρβρίβο ἀθδίῃ; δπὰ {ποτὸ νου] 6 ποιοῦ 
ὙΔΗΣΓΥ͂ ΠΟΓ ἸὈΧΌΓΥ ἴῃ 806} ἃ δίδιο."--ούββεαῦ, ()ὰ Οοπίγεςς δοοίαὶ, [ἦν. ἱν. οἷ. 8. 

3. ΤῊ ἐ]ονίης ϑβιαύθπηοηῖ οὗ τῃ6 ᾿ποδιϊπη  8]6. ὈΪοββίηρσδ οοηΐογγοὰ Ὁ ΟἸγ βεϊδη ΕΥ̓ ὁπ [0 
φοτ]ὰ, 8. ἙΠΙ ΘΗ δογἀρεὰ ἔτοπι Ὦγ. γδηβ οἰαδοταῖς “ Ηϊβίουυ οὔ ἰς Εβδοί οὗ Ἠο]ϊ σίοη 
οη Μαδηκιπα," (84 εἀϊξ. ϑνο. ἘΘΦΙθαγρὶι, 1806,) οο] αὐ ρα ἢ ΒΡ. Ῥογίουυδβ Ὑγδοῖ οὶ [ἢ 
Βεπεῇῆοία! Εβδοῖδβ οὗὁἩ (ΒΥ βιπὶΥγ. ΤῊ8 Βα Ὀ)οοῦ 18. 4180 σορί ΟυΒΙΥ δῃα βαιβίβοι ΟῚ ἐγθαῖθα 
Ἦγ Με. ΒΕ. ΒΙακον ἴῃ “ ΤηῈ Τοιρογαὶ Βϑηθῆ!β οὗ ΟΠ ΒΌ Δ ΠΗ  Υ ΟΧοπιρ! θα ἰη ἰϊ8 ἰηθασηςθ 
ὁπ ἴΠ βοοίαὶ, ἰμι}] Θοῖααὶ, ον], δηα ΡΟ] εἰς 8] οοπά ποι οὐἁἨ πιριϊκηά, ἔτοπι ἐϊ8 ἢγβὲ ῥρσγοπιαὶ- 
εὐίοι ἴο πὸ ργοϑοηῦ ἀδγ." Ιωοπάοι, 1849, ϑ8γο, 
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ἈΡΟΙΟΘΙΕΒ, Μ Β]Οἢ ταΔηΥ οὗ {Ππ6πὶ ΡῈ] 18Π6 4 ἀραϊπδί ἔῃ δοοιιβαίϊομβ οὗ 
ὈΠΌΘ]ΙΘν6 8, 8180 ἀδθιηοπδίσαία ἴΠ6 Υἱγίιθβ {μαῦ δἀογηθα {86 ρῥυγϊπηἶνθ 
ΟἸ γι βδη8. 
ΤΉ, ΔΙ πουσῇ 10 τγα8 πο (6 ομ]θοί οἱ {ῃς δροβϑίβ Ῥϑὺὶ] ἰο ροϊπὲὶ 

ουὐ {Π6 ἱπηῆμπθποθ οὗ Ηἷ8 ρσθδοβίπηρ, Ὀαΐ ἴο ὀχβογῦ πηθη ἰο νἱγίυθ, γοί 
ΒΟΙῺΘ ἱποϊἀθηΐβὶ ρβββᾶρθβ οὗ ἢ18 τὶ ηρθ ονῖηοο ὉΠᾶὲ Π6 ταϊοτιηθα {6 
ΤΩΒΏΏΘΙΒ οὗ [8 δοηγογίβ, δῃα γοθαρογοα ῃθγ δβῃδιηθ οὐ {Πϑὶγ ΤΌΣΟΥ 
νἱοθϑ, [Ι͂ἢ 818 ᾿ρ 8616 ἴο (86 Βοτηδηβ ἢ6 (18 ΟΧΡΓΘΒ868 Ὠϊπλ56 1: -- 
ῥα ἡγμὶξ λαά γε ἐΐεπ πὶ ἐΐοδο ἐλῖπφα ιολόγθοῦ ψὸ ἀγὸ ποιὸ ἀφλαηιορα 
ον ἐδε υμά Ὁ ἐλ686 ἐλῖπρϑ ἴ8 ἀεαίθ. διέ ποιὸ δεῖπῷ πιαάο 3"66 ἤγοπι εἰμ 
απὰ δεοοπιο ἐλε βογυαπίβ 07 Οοά, γε λαῦο γον ἡγμὶξ ὠπΐο λοίϊποε8 απα ἐλδ 
ἐπα ευοτίαϑέϊηρ ἰζξε. (Βοτα, νἱ. 21,22.) ΒΒ δροβί!δ αἷβο, πὶ ῃἷ8 ΕἸ ρ᾽βι16 
ἴο 1π6 ΟὐοΥϊὐῖδη8, οὔβογνοβ {παὺ βοταθ οὗ (βθηλ γ6γα στϑοϊδἰηλθᾶ ὈΥ (86 
ΟὐοΒρο!: --- 286 ποὲ ἀεοοίυεα, ποίέλιον ξυγηϊοαίονβ, ποῦ αὐπζίεγεῦ δ, ΠΟΥ 
ἑαοϊαέεν δ, ποΥ' εἰεπιίπαΐε ῬΕΥΒΟΉ8, ἨΟΥ αδιιδοῦ8 07 ἐδιεπιδείοος ιοἵξί, πιαπλῖπα, 
ΠΟΥ͂ ἐλίουος, ποῦ ἀγιπλαγαάβδ, ΝΟΥ͂ Τευϊίοῦγ 8, ΠΟΥ͂ ὀχ ίογἐϊοποῦϑ, δαί ἱπλογὶξ ἐδς 
ἀϊπφάονι οΥ αοα, Απά 5ιιοἢ τρθγ δοπῖθ 9 ψοι ; διιΐ ψὸ αγὸ τοαϑ᾿ιοα, ψ6 αγὲ 
δαποίϊπηοα ἴπ ἐλο παν 9 ἐλ6 1,ογά ὕεδα, απὰ ὃν δε ϑριγιξ 97 ον Οοα. 
(1 Οὐν. νἱ. 9---11.) Ῥαοίεσ, ἴθ {πὸ (ὉΠ ΟΝ ρ ραβϑαρο, Δ] 68 ἴο [86 
Τοίϊογστηιδίοη ττουρηῦ διλοηρ {86 «6 νγ 18} σοηνογίθ ἴῃ Ροπίυβ, Οἰα]αίϊα, 
8ηα ΟΥΒΟΙ ΘΟμΠ ΓΊΘ6Β : --- 716 ἐΐπιο ραβὲ ΟΥΓ ΟἿΤ ὲ πιαν δι )ῖοο 8 ἰο λαυο 
τογοισὴξ ἐλ τοῦ]! οΥΓ ἐδλο Οἰνἐἰϊο8, τολϑπ τος τοαϊκεά ἐπ ἰαδοϊυϊοιιδηπε685, ἰμδέ, 
ἐχοῦ88 0 ιυΐπο, γευοϊἰἴησε, δαπιφιοέίησο, απ αϑοπιϊπαδίο ἑαοίαίγο8, ιολεγεϊῃ 
ἐλεν ἐλίπα τὲ είγαπσε ἐδαξ γὸ τὰ ποέ ιοἱέΐ ἐΐθηι ἐο ἐλδ δαηιθ ὁτοθ8ὲ ΟΓ τίοί, 
(1 Ρεοῦ ἵν. 8,4.) 
ΤῈ ναγίουβ ΟἸὨ γι βίϊδη δροϊοριδίβ, ἤοτὰ (86 ρογβθουοηβ οὗ 1Π6 

ὑκάμῳ ΘΟΙρ6]]16α ἰο νἱηαιοαία {86} ομδγϑοῖον δηὰ οοῃάυοί, ἢδγθ 
ΓΘ ΔΙΏ0]6 ὑθδυϊ ΠΟΥ ἴο [Π6ῚΡ ΘΧΘΙΩΡΙΆΓΥ ᾿ν689 δηα ΘΟμν Βα 0}, 

ΑὐἸπορ 8686, {86 αἰξοϑίδοηβ οὗ υδὰμ Ματγίγῦ δὰ Αἰποηαρόγαθ 
(Ὀοτὰ οὗ σοὶ μα Ὀδθῃ μϑαίμοη ρὨ]οΒορἢ6Γ8), Γογί ] δ η, ΜΙιπαυοίυβ 
Ἐ]χ, Οτίρθη, δπᾶ 1,δοϊδης 8, ΔΓ6 ρϑγΙΘυ] ΑΓ] ποσί οὗ ποίϊοα ; δαΐ 
186 το οὗ {μὲ8 ψοῦῖς ὀοπραὶ ἃ8 {0 δάἀταϊύ ΟὨΪΥ ὕνχο ΟΣ {δγ66. 

, 1, τοι ἴπ6 [ὉΠ]Πονηρ ράβϑαρα οἵ ΦΌΒ5ΤΙΝ ΜΑΕΤΥΒ, ψ80 Πουτσ βηοα 
δου 1Π6 πη] 4416 οὗ {Π| βοδοπᾶ σϑῃίαγυ, 10 18 τηδηϊξοδὺ {παῦ 8 ἀρταν 
σοὔδηρθ 8 ψγουρηῦ, ἴῃ Ηἷβ ἰἴλθ, οἢ ἔπ ργοβδίγίθβ ἰο {π6 Αομροεϊ. 
““ὙΥς,᾽ βᾶγβ 186 ρῬἢΠΟΒΟρΡΒΘσ, “πὸ ἔυΓΔΘΥΪΥ ἀρνὶ ΡΝ ἴῃ Ὑ]ἹΟΪΟῸΒ 
ΘΧΟΘΒ868, ΠΟῪ ἈΓΘ [θα ροσαίθ δηα οἤδβίο ; --- 76 ὙὯῸ ἰουτηουν πο 
ΤΟΟΟῦΓΒΘ ὅο ΠηΔΡΊ64] ατίβ, ἤν ΠΟῪ ἀθαϊοδίθα ουγβαῖνοθ ἰὸ 186 
Ζοοά δῃὰ υπδοροίίοῃ Οοά; --- χα 80 ἐουταου  ᾿]δοοα ΟΌΥ ρσταδίαδβῦ 
ΡΙθαβαγθ ἴπ δοαυϊγίρ να] ἢ} δηα Ροβθθββί δ, ΠΟ Ὀγηρ 41} {δαὶ 
γὸῸ Βανθ 1ῃηἴ0 ἃ ΘΟΙΏΙΩΟΏ βίοοϊ, δηα ἱπηραγύ [0 ΘΥΘΙΥ͂ ΟὯΘ 10 π666: --- 
γα Ὑὴο Βαίθα δῃὰ ἀδβίσογθα ϑδοὶ οἴου, αῃὰ οἡ δοοοπηΐ οἱ τμ6 ἀ1Ὲ- 
ἔὈΥΘΠΟ6 Οὗ ΤΏΔΠΠΟΥΒ γοξαδοα ἰο ᾿ἰνο 1 Ὦ 6 οὗ ἃ αἰ δγθηΐ {γῖθ6, πον, 
Βίῃοθ [Π6 δρρθδγδῃῆοθ οἵ Οσὶβί, γθ οἢ ἰθυτηβ οὗ ΠΑ. Δ. ἸΏ ΘΓΟΟΌΓΒΘ 
ΜΠ} (πη, δη ὈΓΑΥ͂ [οΥ ΟἿΣ Θῃθιηΐοδ; δηἃ ΘηἀΘΘγΟΌ ἰὼ Ρουβιθαθ 
ὕποβθ σγῖο Βαΐθ ὰ8 ψιβουῦ ἃ οαυδα ἴο 1ἴν6 ΘΟΠΙΟΣΙΏΔΌΪΥ ἴο {π6 ρογίδοῦ 
ΡῬγθοθρίβ οἵ ΟΝ τιβί, ἴο {Π6 πὰ ὑπαῦ ὑΠ6Υ ΤΔΥ ὈοοοΙ6 ρδγίβουβ σψ ἢ 
8 οἵ [86 βᾶμθ 7ογἕαὶ μορο οὗ ἃ τονασζὰ ἔγοπηῃ αοα (86 ΒαΪΟΣ οὐὸΣ 
811. 

5 Αροῖ, ο. 17. (Ρ. 61]. Β. Ῥαγίδ οαϊ!.) 
"4 
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2. ““Ὑς ἀδθηγ ποί;," 8808 ΤΕΒΤΌΣΠΙΓΑΝ (ΨΠῸ ΠΙνϑᾶ αϑοὰξ βι χε 
ὙΘΆΥΒ ἰδίου {πδῃ «π8{1Π})., “΄ ἃ ρίοάρεα Ἰἰοΐν ψ ἢ 8; νὰ ἀ68]6. Ὧο πιδπ ἢ 
τ] δυταρ6-Ὀ6α : χα Ρουθ) ν δαἀϊισαίθ οὐρἤῆδηβ, το] ον {Π6 ᾿παϊσοηΐ, δηά 
ΥΘΠΘΘΥ ΠΟ τηδὴ 6Υ]] Ὁ ον], Το Πυβθαπα, ΟΝ οἰγρα οὗὨ 15 ΌΤΙ] ΘΥ 
2Θ]οιιβΥ, δχρϑὶβ Ὦ]Β ΠΟῪ νἱγίιμοιϑ τ] Τγοπὶ ἢ18 ἤουβα; {πα ἔΊΒΟΥ, 
80 ἴθμπαορ οὗ δ18 παι ] Ποδίμθη 8ο0η, αἰβι μου 5 Πὶπὶ ἤθη ἢ 
᾿θδοοπῆθ8 8 (Ἰγιβίδη δηα οὐϑαϊαπὲ ἴο ἢ18 ψ1]}; δπα {Π6 τηδβίθν, ῃἰποτίο 
80 ΚΙπα ἰο ἃ 1 0}}}688 βογνδηΐ, ἀἰβοαγαβ ἢϊπὶ οἡ Ὀθοοτηΐηρ Χο] ἰσϊουβ 8π4 
[απ], 80 τυοῖ 18 [η6 ΟἸγιβύίϊδῃ πᾶπχα μαίθά, πούν Πβίαπάϊησ {Π6 
Δανδηΐαραβ οὗ {π6 (ἀοβροὶ, {πῶΐ [Π6 Ὠυβρθαηα ῥγοίοσβ ἃ ἔδ]86 νυν], {Π6 
ἔΑΓΠ6Υ ἃ στρ} ]]Ἰου8. 8οη, δπα {π6 τηδϑίοσ ἃ ἰπαυ 8 βογνδηΐ, ἰο μανὶηρ 
(Ποῖα ροοά δῃὰ νἱστίαουβ ΟἸ γβίδῃ8 1} 

3. “Ἰπαυϊγα,7 βᾶὰὺ8 ΟΠΙΘΕΝ, ἴῃ 18 ΘΟ Ὀγαίθα ΓΘΡΙΥ ἴο {πῸ οαν}]8β. 
δηα οὈδ]οούομβ οὗ {π6 ρῥἢΠοβορθ ον (ὐδ]βαβ, τυ τίθη δδουΐ α.Ὁ. 246.--- 
““Ἰπαυϊτα ἰπίο {π6 ᾿ἴνεβ οὗ ϑοπηθ διποιηρδύ 118: ΘΟΠΊρΡΑΓΘ ΟἿΓ [ΟΥΤΩΘΥ 
80 ργαβοηῦ τηοᾶα οὗ 116, δα γοὺ ν}}} Βπα ἴῃ ταῦ ᾿πιρ᾽ϑί!68 πη ἱπ- 
Ῥυγ 68 ΤΏ Ὑγ6 γα ᾿ηγοΪνθα Ὀοΐογο ὙΠ6Υ οι γαοθα οὐγ ἀοοίτπθβ. Βυΐ 
Βῖποθ (Π6Υ δι τιοθα {Π6πη, δον 708ι, ρτάγνθ, τηοάογαΐθ, ἀπα οοηβίδηϊ 
ἈΓΘ που Ὀδοοπηο! γϑϑ, ΒΟΠΊΘ ΔΓ 80 ᾿πῆσπηθα ψ τῇ {π6 ἰονα οὐὗὁὨ ΡΤ 
Δα σοοήηθρββ, 88 (0 δβίδιη δνθῃ ἕλοι Ἰανν] Θη)ΟὙτα ἢ : (ἢ σῃ τοῖα 
ΔΡουΠα5 ΜῊ βυθοῦ τη, ΒΘΓΟΥΘΥ {π6 αοοίτ 68 οὗἩ (ΒΥ ΔΉ ργ6- 
να] 6α. Ηον ἴϑ 10 ροββι Ὁ]6 [Π6Ὺ ἂμ Ὀ6 ροϑί θη τϑ θ6 γΒ οὗ βοοιθίυ, 
ὙΠῸ πᾶν σοηνογίθα τΔΥ ἴγοια {Π6 βίηϊ οὗ νἱοθ ἴο {86 ῥγδοίϊοα οὗ 
νἰγίαθ δπὰ ἃ 116 οὗἩ ἰβιυρϑγδησθ, σοῃϊοστδθ]ο ἰο {86 αἰἸοίαίε8 οὗ τὶρῦ 
Τοαβοη ἢ} Ἷγ8 γρϑοϊδιπη ὙΓΟΠΊΘῺ ΤΟΙ. ἸΠΙΠΟΟ ΘΒ Υ͂, αὐδγγο πρ 1}, οὗ 
Ραγίϊηρ όσα {πο ὶγ Ὠυβθδηαβ ; τηθη ἔτομῃ {Π6 νν]]4 δχίγαναραποθ οὗ {Π|6 
Βροτίβ δηα {Ππδδίγ8Β ; δηα τοϑίγαϊῃ γουτῃ, ΨΟ ΔΓ Ῥγοῃα [ο γἱο6 δῃᾶ 
Ιυχυνγν ΟΥ̓ ραϊ την, ποῦ ΟὨ]Ὺ {Π6 ν}] ΘΠ 688 οὗ ᾿υδί, Ὀαΐ [Π6 ρῃπΙΒητηθηῦ 
Ταβογυ θα (ὉΓ {Π| νἹοϊουβ δηα αἸββοϊ αἱθ.᾽3 

4, “«ἼΠ ΠΟΥ ὅγὰ οὐ ΟἸ γε 8," βαὰγ8 ΔΑΟΤΑΝΤΙΌΒ (8. βΒουτιϑῃοά 
Α. Ὁ. 806), ““Ῥυΐ ραρσϑηδβ, γῆ ΤῸ ὈΥ ἰΔηα, Δηα ΘΟΠΊ1 ὈΙΓΔΟΥ͂ ΌΥ͂ 868; 
Ψ}10 Ροϊβοὴ (ΠΟ ΙΓ Ϊν6Β ῸΓ {Π6 1} ἀοντῖθβ, οὐ {Πποὶνῦ ΠυΒΌδηαβ τῃμαῇ {Π6Υ 
ΤΩΔΥ͂ ΤῊΔΥΤΥ Ποῖ Δα] ΓΟΓΒ; ὙΠῸ Βύγϑηρ]6 ΟΥ ΘΧΡΟΒ6 {πον τηΐληΐβ, 
δοιαμ ἰποοϑὺ τι {μοῖρ ἀδλιρῃίογβ, βιβίοσβ, τούθογθ, ΟΥὁἨ γϑϑίδὶβ, γῆὸ 
ῥτοϑίϊ αι {μι οἷν θοά 68 ἴο ἀππαίαγαὶ ᾿ϑ[8, βθοὶς ἤθανθὴ ὈΥ ψὶοδογαῦ, 
δη4 οοτηπχὶξ Οἱ Π6Γ ΟΥμλ68 οαϊουβ ἰο τοὶαίβ, ὃ Τῇ βαῆθ ὙυϊΟΥ 8180, 
οοηἰγαβίϊησ, {π6 σοη γα] οοηΒ Ὀούνθθη {{π ἀοοίχ 68, ργθοθρίβ, δπὰ 
Ὀγδοῖῖσα οὗὨἨ {π6 ρῥῃ]Οβόρῇοτθ, ἀπα 1Π6 {0160 οἴβοίβ {πᾶὺ τοβϑυ θα ἔπΟυᾺ 
1Π6 πὰ, ΤΠ 1Π6 ΡΌΣΠΥ ἀπαὰ οβοδου οὗἩ [Π6 Οο8ρ6)], μ48 {Π|6 Ὁ] οηρ; 
δηϊηχαίοα ραββαρο: “ἝΟἴνα τὴ8 ἃ 8 ὙΠΟ 18 Ἅῃο] οσῖο, ἀθυβῖν ἴῃ ἢ18 
Ἰαησυάρο, ποδαβίγοηρ, δῃαὰ ὑηγυΐν; ὙΠ “ἃ ὙΘΙῪ ΓΕ ὙγΟΓβ, --- (ἢ 6 
ϑοταΒ οὗ Οἀοά, ---ἰ νν1}}} τοπᾶθυ Ἠϊπὶ 88 ρθη.]8 88 ἃ ἰδίῃ. Εἷνα τη ἃ 
τοοαγ, οονθίοιιβ, ῬΑ β ΠΟ ὨΪΟΙΒ Π18Π, 8η6 1 ν1}}} ῬΓΘΒΘΏΤΥ τοῦτ ἢ]π 
ἴο γοῦ ἃ ΚΘ ΠΘΓΟΙΒ ογθαίαυσο, ἔχον θοβίονιηρ ΠῚδ ἸΩΟΏΘΥ ὈΥ Βαπαξι]8. 
Οἰνα πι|6 ἃ οΓ16] ἀπά Ὀ]οοα ΓΒΕ τηδῃ ; ̓πβίαηε νυ Ηΐδ ἔδυ ο γ 884}} 6 
ἰγϑηϑίογιηθα ᾿ηἴο ἃ ἰΓΌ]Υ 111 δηα τηοΓο } αἰβροδιοη. ἝΕαἰνθ πλ6 88 

" Τογ]] ἕδη, ΑΡο]. α. 8. 
3 Ογίζϑη Ἵοοηΐτα Οοἴδαπι, 1.1. ΟΥ̓ΘῺ νγᾶ8 δ ἢ ρΪΑΥΪΥ δμλϊποηΐ [ῸΣ Ὦ18 ΘΧΘΙΠΊΡΙΔΙΎ ἰΘΑΓ" 

ἱῃρ δπὰ γρίοϊγ. ᾿ 
8. 1, λοϊδληια8, [ηδι, Πίντη. 110, ν, ὁ. 9, Ορ. ἴοι, ', ΡΡ. 349, 850. Ἑάϊι, Βιροηὶ, 
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απ͵]υθὺ πιλπ, ἃ [00]18}} τηϑῦ, 8 810] τῆδῃ ; δῃᾷ οἡ ἃ βυδάθηῃ δα 58}|4]]} 
Ὀαοοιηα Βοποϑὲ, γγῖϑ, πα νἱτγίιθοιβ. ὅο ργοαῦ 15 {π6 οἰ οβοΥ οὗἉ ἀϊν!ηθ 
νγιϑάοτα, ὑμαῦ ἤθη ομσο δαπλ 64 ᾿πΐο {π6 Βυμηδὴ ᾿ρατί, ᾿Ὁ 6χρϑὶ8 
]1γ, [π6 ραγϑηῦ οὗ 41} νἷοθ; δηα ἴῃ δοοοπρ ϑιϊηρ (186 στοδὲ οπᾷ, 
{66 18 Ὡ0 ΟσΟΑΒΙΟῚ [ῸΓ ΔΎ ΘΧΡΘΏΒ6, ΠῸ ΔὈΒο ἴθ πθοὰ Οὗ ὈυοΚ8, οσ ἄθθρ 
δη4 ἰοῃσ βία οὐ τηρα!δίίοη. Τὴθ Ὀδηθῆΐ 18 οοῃίοσγθα σγαίι τουθὶν, 
ΘΆ5}}Υ, Ἔχρϑαϊουβὶυ ; γον! ἀθα {ἢ6 ΘαΥΒ δα {π6 Πϑαγῦ {πιγϑῦ ΔΙῸ 
νι ]βάοῃ. [14 οὐ οουἱα ΔηΥ̓ οὗ [Π6 Ὠδαύπθη ρῥῃ}] οβορ θυ Δοσοιρ] 188 
ΒΟἢ ἱπηρογίδηῦ ρΌΓΡΟΒΘΒ 88 ἴπ686 Ὁ} ΤΠὰΒ 18 (Π6 1 Πη16 Β ρου ΟΥ Υ 
οἵ ΟἸ τ βυϊβη Υ ον ηοοα, 1 8. ΤΠΟΓΆ] Ροϊηῦ ΟΥ̓ νἱθνν, ΟΥ̓́ΘΓ ΘΥΘΓΥ ΟἾΠΟΡ 
ϑυβίθῃ οὔ ρῃ:]οδορῆγ. [μδοίδητα8, 10 Βδου]α Ὀ6 γϑοο]]θοίοα, μαα Πἰπεο ἢ 
θὈδθῃ 8 μοαίῃθη ΡΠ] Οβορῆθσ, δηα ἤογθ ἀθ]ϊνοσβ {16 γθϑαϊ οὗ 818 οσῃ 
ΘΧΡΟΓΊΘΏΟΘΒ, 

ἹΒουρὶ γα οδηηοῦ οχρθοῦ ἤτοπιὶ πθαίπθηβ αΐγοοέ ὑθβϑυϊ πη η165 ἰοὸ {86 
νἱγίαθβ οὗ τθὴ ὙΠοῖὰ ΤΠ6Υ ΟΥΘΙΪΥ ρογβοουίοα, γοὺ [πΠ6 ψοσκβ οὗἁἩ [68- 
ΤΠ6ῃ τυυὶουβ ἱποιἀθηία! ἢν {ὈσΏ] 8. ἀπ ρ]6 ἀπα ἐνξβοίοηι Ρτοοΐβ οὗ {μοῖρ 
1ΠΏΟΟΘΏ66 8πα σοῦ. ΤῸ δάάμποθ οὴ6 ΟΥ̓ νΟ ᾿ἰμϑίδησοϑ : --- Ὁ γγχα8 ἃ 
ΘΟΙΏΠΊΟἢ βαγΐηρ οἵ ἴπ6 Ποαίμθηβ, {πα ἃ ρϑύβοη νγ88 ἃ ροοά πιδῃ, οπίν 
86 νψγὰ8 ἃ ΟΒυϊδίίϊαπ.Ό Ῥ.ΙΝΥ, ἴῃ {Π6 πιθιλ γ80]6 Ἰο οι αἰγοδαν οἰτοα 3, 
Βαγ8, ΟὨ (6 Ἰη ογτηδίϊοη οὗ βοιηθ δροβίδίε Ουδίϊαηϑ, (Πα (Ποὶγ ρστοαῖ 
ΟΥ̓.6 οοηβιβίθ 1ῃ ΒΒοι Ὀ] ηρ ἑορ  Π6Γ οἡ ἃ βίαια ἀδὺ Ὀσίογο Ἰρἢῦ, ἴο 
Βίῃρ' ἢγτηηβ (ο ΟΠ γῖϑῦ 88 ἀοα ; δηά ἐμαῦ [πον Ὀοιηα {Ππϑιμβοῖνβ ΕΥ̓͂ οὐ, 
ποῦ ἴο {8.6 δΟμΠ 5ΒΊ0ὴ Οὗ ΔῺΥ ΜΘ η688, μέ ΝΟΥ 20 ὖό φιιϊϊέψ 97 ἐιοξ, 
ΟΥ γοῦδεγψ, οΥ αὐμίίογψ, ΝΈΨ ἘΞ ἐο ζαζειν ἐλοὶγ τοογὰ, ΝΟᾺ ἐὸ ἀδπν ὦ 
»[οάσψο εοπιπιϊξοα ἐο ἐΐόπι τοῆόπ οαἰϊοιί προτὶ ἐο γεΐίμγπ τ. ἨΦδ δα (8, ἐμπαΐ 
1Ἱπουρ μα ρυΐ ἵπτο ΟἸγιϑδη ποθι ἐο ἐλ ἐογίμγο, 6 αἰδβοονογοα 
ΝΌΤΗΙΝΟ Ὀ681468 ἃ Ὀδα Δηα δχοθδβῖνο βιρογε θη, [Ιη {16 δουγβα οἵ 
πηθ, {π6 ρϑυβονθύάποθ οἵ Ὁ γε Δ η8 ἴῃ ἃ 116 ΟΥἩἨὨ ἜΧΘρΙΑΤῪ ΡῥΙούγ ρῥγο- 
ν 8164 80 ἔΆγ {παύ (Π6 ἀροβίαϊθ ΘΙΏΡΟΓΟΥ ΦΌΠΜΙΑΝ, ἰῃ δὴ δρίβϑιϊα ἴο Ατ- 
ΒιΟΙ.θ, ἃ Ποδίμποη ροηΠἔ[;} (ττιθη ἃ. ἢ. 4808), τϑοοιῃμηθηαθα ἐπ ῖγ 
ΘὨΔΥΙ[168 Δηα ΟἰποῚ νἱγύι68 ἴο {π6 1ηλ} τα οι οὗἨ (ἢ6 ραρδπβ, δηᾶ ἀοβιγοᾶ 
Αὐβαοὶὰβ ἴο ἰᾳγη ἢ18. ΟΥ̓ΘΒ [0 1Π6 πηθδὴ8 ΟΥ̓ ΠΙΟὮ {Π|6 Βρουβ θη οὗ 
1π6 ΟΠ γβϑηβ τῦδϑ ργοραραίθα, ν1Ζ. ὈγῪ βϑαπείέίῳ 0.7 ἰΐξε, ὈΥ ἀϊπαποβς ἰο 
δίγαπφοῦο, 8ΠπᾺ ὈΥ {1|Ὲὲ αἰξογιέϊοπ ἐπε ρμαϊα ο ἐλ6 διγίαϊ 9 ἐδε ἀδαά. 
Ἠδ γϑοοπιηθη 8 8η ᾿μηϊαἰϊοη οὗ {Π͵Η6}} ν᾽ γί 68 οχῃογίϑ {6 Ὠρδίϊθῃ 
ΡοΟμ τὸ ργανδὶ! οἡ (86 ῥυιθβδίβ οἵ (ἀδἰαὔϊα ἴο αὐΐθηα ἴο {16 ὙνοΥΒἢρ οὗ 
{π6 ροάβ; δῃ)οϊη8 ψου8 οἵ ἐπαο ει ΔΠ4 ἀδβισοβ ἢϊηὶ (0 Το] αν ἴῃ 6 
ἀἸδβίγοθβοα, δα θυ] 4 μουβοβ 0 ὉΠ 6 δοοοιητηοάδίοη οὗ βίγδηρουβ οὗ 
τ αΐονον στο] σίοη. “7ὲ 14,7 δἀἀβ {π6 διροσοῦ, ““α αΐδογασθ ἰο (δ 
Ῥασαηϑ8 ἰο αἰεγοφατα ἐδο86 97} ἐλεῖτ' οἱσπὶ τοὶ ϊσίοη, τ 116 ΟΗἨΕΒΙΒΤΙΑΝΒ ἀο 
ἀϊπα οῆῖοος ἰο 5δίγαησοῦα ἀπά ὁποπιῖο8. ΕὙοτῃ ([18 δαμγββίοη οὗ “}]18ῃ, 
10 185 ονιἀθηῦ ταῦ 186 ΟἸγβαηθ 6 γα ᾿πιρτονθα ἴῃ Ὀθηονοΐθησα δπά 
ΤΔΟΓΆ8 ὈΥ {06 (ἀο8ρ6] ; δπα δυϑὴ [86 Ἠϑαΐῃθῃϑ 6.6 ᾿αρχονϑα ὈΥ 1Π6 
Θχϑρ 6 οὗ (86 (γιβίϊδηβ. ΤῆΘ86 ᾿μνο] ΓΑ ΥῪ ὑδδυϊ πη ο 68 οὐ Πδαί 6 ἢ 8 
ἴο {Π6 Ἰπποοβθῆοθ ἃπά νἱγίιθβ οὗ (Π6 ρυϊπλῖ να ΟΠ γϑίϊδηβ, γγχθ 814}} πὰ 
ΕἸ ΟΡ πες ὈΥ ναγῖουβ οἵμοὺ ῥτοοίβ, ν] οἢ 16 ΠΟῪ ΡὈγοσθθα Ὀυιθὴν ἴο 
ΘΧΒΙΌΙ. 

11. 1 νὰ δᾶάνογὺ ἴο {πὸ ΕΈΒΈΕΟΤΒ ΟΕ ΟἨΒΙΒΤΙΑΝΙΤῪ ΟΝ ΒΟΟΙΕΤΥ͂ 

1 Ἰμλοϊδηίίιι5, Ππδιϊξ, Ὀϊνίπ, 110. 11. 6. 236. τοπι. ἷ. Ρ. 2382. Ἐκῖ:. Βίροηι. 
2. δὅ6ο ρΡ. 178, 179. διργα. - 3 ψιϊίδη. Ερίδῖ, 130, 
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ΙΝ ΘΕΈΝΕΒΑΙ, Ὑ 58.811} ἡπᾶ ἐπαΐ {6 θα πονοϊθηΐ βριτῖῦ οὔ ἰδ Ἰβοσνοᾶ 
88 8. θοπά οὗ υπίοῃ Ὀοΐνοοη ᾿πἀοροηάοπίὶ παϑίϊοηδ: Ὀγόῖκο ἀονῃ ἔμπα 
Ραγαου τ οἢ βοραταίοα {πὸ ΗδαίΠμΘηΒ δηπά «“6νγ8, δραίθα {πον ῥγὸ- 
)υαἼο68, δὰ τοηάἀογεα (ῃθῖ τόσα 1 θ6γᾺ] ὕο ϑδοῖ οἴμποσ. [{ ομοοκοά 
Ργ46 δῃά σονϑηρθ, {πο86 ΒΟ ΓΟΘΒ οὗ γγὰγ δηά δἰοοάβῃοά, δπα ργοσηοίρα 
ΠΛ] ΠΥ 8Πη4 ἐὈΓΡΊΥΘΠΘΒΒ: [Ὁ ΓΕΠΔογοα 108 δίποογε ρχοΐθβθοσβ γι8ὺ δη 
Ποπαβῦ, δῃὰ 1πϑριγθα {μοὶ τι ΗΠ 688 ὑπάθσ ρογβοουοη. ΤῆΘ 
ΔΡΟΒΙ]65 Δπα δυδηρο δίβ Θηἀυγοα {Π6 δανογοϑί βυ ΓΙ Πρ ΤΑΙ Π6Υ ἴπδη 
ΤΟΠΟΌΠΟΘ {πο ὶν στο ρίοη ; ποὺ οοὐἹά {πὸ ῥγιταινο ΟΠ Ι ΒΔ η8 ΠΟ δβι10- 
οοοαδα {ποῖ Ὀ6 ᾿ἱπαἀπορά ὈΥ ἰπγοαίβ οὐ ἰοστηθηΐβ ἴο ἀθδβοσγί {Π61Ὁ ρσο- 
ἔοβδίοῃ. ὙΠΟΥῪ ποῖ Σ᾽ ΣΟρΙ πο ΠΟΥ ταὶ ]οα δ {Π6ῚΓ Θμθπ 168, θὰ  6ἢ- 
ἄυγοά νατίουβ Ἔχογιοιδίιηρ ὑοσταθηΐβ τ ἢ ̓ σΊ ΠΟ 1 0} πλθ ίκπθββ, ρϑίάθποα, 
πα γϑϑρπδίίοη. ΕΌΓΙΒΟΣ, τ πογου ον {Π6 Ὀοπῖρῃ ἰπἤποπορ οὗ {π6 (ἀο8- 
Ρδὶ μδ8 ροποίγαίϑα, 10 ἢ88 ἀδβοθηαθα ᾿ηΐο ἔβῃ}}}168, δπα οαττιοα 1 10 
ῬΘ866 Δηα Βαρρίπϑδβ. ΤῊ ἔδιμδ]θ 86Χ, Ὑ 810}} 15 ἀορτδάθα 8πᾺ τη] γα θα 
1 Π]Οοση ΠοαΠΘ ἢ ΠΑΓΙΟΏΒ, 88 1ῦ Ὑ88 ΔΙΔΟΠρ᾽ ΠΊΔΗΥ͂ οὗ (Π6 δῃοίθηῦ ρᾶρϑῃ 
ΠΔΙΊΟΏΒ, 18 οοναίθα, γνβόγονοῦ [π6 (ἀοβροὶ μα8 ΒΡΓΘΔΩ͂, ἴο {παὖ γϑὴκ ἴῃ 8οὸ- 
ΟἰΘΤΥ ἴο ΒΊΟΝ 10 18 80 708}γΥ ΘμΟ 164, ἀπα {Π6 οΙν1], τιογα], δηά το] ρίουθ 
οοπαϊοη οὗὨ όσλθι ἢ88 ὈΘΘἢ ΡΓΟΡΟΓΠΟΠΔΌΪ παργονθα,ΐ ῬΟΪΥρΆΩΥ ἢδ8 
θθῃ ΔὈο]]18Π64, ἀπ ἀϊνογοα 18 ρου 6α,.---- ποῦ ἴο ΟΥΔΌΠΥ {86 ἰαντν, 
ΘΆΡΙΟΘ, ΟΥ ΡΓΟΗ͂ΙΔΟΥ οὗἨ δΟἸἾΠΘΥ Ραγίυ, ([ῸΣ ἴῃ Βοπηα δὖ ἰϑαϑί {Π6 
ὙΓΟΙΏΘΙ 880 μδα {π6 ρογγοῦ οὐ ἀϊγογοθ, σμαγα μοῖρ ΠἸοθη ουβηθβ8 γᾶ 
ΘαΌ8] ἴο ὑπαύ οὗ {με πγ6ῃ,)--- Ὀὰϊ ΟὨΪΥ πὰ {Π6 ο86 οὗὨ πηι] 688 ἴο 
{ΠπΠ6 πυρίϊαὶ νον. [60 18 ἔσὰθ {παΐ, ἴῃ οογίαϊῃ οουηΐσιθβ οὐ ΕΠΌΤΟΡΟ, 
ψογα (ἢ6 ΟἸγιβῦδῃ γο]ρίομ 88 ὈΘΘῺ 80 ἌΓ ΟΟΥΓΙρίοα 848 0 ἴο86 
ΠΘΑΙΙΥ 41] 18 ᾿πἤπθησο, 11οὐ ΟΠ μΘοἴ 08 τηδὺ Ὀ6 ἰοτταθά, δά] τογουθ 
1 γῖριι68. ΡυΓΒαΘα, ἀπ ουθῃ ΟΥΠ16Β ἈρΆΪΠδύ παίαχο ρογροίγαίθα, τῇ} 
Ὀυὺ [|16 ἀἸδμοποιγ, Βαΐ ἴΐ 18 ποῦ δο ἴῃ Βυιίδϊπ δῃα οἵμὸὺ Ῥγοίοβδίδηϊ 
οουπῃίτίθβ, γμθγα {πΠ6 Οδροὶ μδ8 ᾿δὰ ἃ ἔγδο ὀοῦγβο; ἔογ, ἐμπουρὰ {88 
ΒΆΠῚΘ ΟἸΒΡΟΒΙΓΠΟΠΒ ἈΓΘ ἀἸθοον ΓΘ ἴῃ στοαῦ ΠΌΤ ΌΘΥΒ ΟΥἨ Ὀδυβοηβ, γοὶ (86 
ἴϑθαν οὗ {π6 ρα ]1ο ἔγονσῃ μι ο] 48 πιοβὺ οὗ ἤθῖὰ ἴῃ ασσθ. σοι {86 Ἰονγεβὶ 
ἀορτλάδίοιῃ δη4 Ορρτγϑδβίομ, [μ6 ἔδιμδὶβ ΒῈχ ἢ88 Ὀ66ἢ σαὶβοα ἴο χαβρθοΐ, 
οὐ] ναίοη, δηα το ηοιηθηΐ, [0 ἃ γϑηὶς δηα ἱηῆμποποο ἴῃ βοοϊοῖυ, τ ΒΟ ἢ 
ΤΠΟΥ͂ ΡΟΒΒΘ68Β8 ΟΠΙΥ͂ ἴῃ ΟΠ γί σου γ168 ΘΓ ὑπ6}} ᾿οσοϑί δηἀ μαρ- 
ῬἑΏ688 ΔΓ ὈΠΙΌΓΙΩΪΥ δῃα ΡγΌρΟΥΪΥ Θοηβαϊορα 1 ΘΥΟΣῪ ἱπηροτίδηξ ὁ0ῃ- 
ΘΟ ἰη 16, Ὑὔ7δ αν πὸ ρυῦ]10 Ἰπάθοθῃοθθ Ὀούνγθθη (6 Β6ΧΘ68, ΠΟ 
αν [Παὐ τϑαυΐγοβ ργοβυ αοη, [ΔὯΥ ἀπηδίυγαὶ ΟΥ.68 Ὀ6 ροτροίταϊοα, 
ΠΟΥ ΔΓ ποῦ σοιτηοη ; τ Οἢ 1688 ἀγα {Π6Ὺ ὑοϊογαίθα ὈγΥ {Π6 ἰφῦ778, ΟΥ 
σουπίοπδποθα ΟΥ̓ ΡΌΌΪΙΟ ορπῖοθ, Οἱ [86 ΘΟΠίγασΥ, ἔμ6 οἀΐϊαπι τ ΒΙΟἢ 
ΤΌΘ δυο Ῥγδοίϊοθθ 18 βυ ιοιθηῦ ἴο βίδιωρ {Π6 ρογροίγαίοτβς οὗ 
1 τι ρογροίιδὶ ᾿πίλμν ἴῃ {86 ἰαμα, ΒᾶρΘΒ, ἱποοδίβ, δῃὰ 84}}- 
(6168, ΔΓ6 ποῦ ΟὨΪΥ͂ ΡυμΙβηδΌ]6 ὈΥ ἴατγ, θυαΐ οὐϊοιβ ἴῃ [Π6 αβυϊτηϑίιοη 
οὔ {86 ρυῦ]ο. Νὸο οπθ σδὴ ᾿ἴνθ τῇ {π6 ἀποιοπ ργδοίίοα οὗὨ ἐοσπιοδίίοη, 
Ἰγίῃν, ποῦν, ἔγαιια, οὐ οι] Υ, δηα τοί! Π1Β ομαγδοίθσ, [1 σαπποί Ὀ6 
ΡΙοδα θα 1π ὁχοῦβα ψ ΣΝ 8, 48 1ὖ 18 'π ΟΠΐπα οὐ Ηϊηἀοβίδῃ (6πά δ8 {{πἸ6 
Ῥτοῆϊραία Βουιββθαὰ ρΡ] Δα 64α ἤθη 6 βθηΐ ἢ18 1] θρττηαΐθ οἴἴβργιηρ ἴο 
π6 [Οὐ πα Πρ’ ὨοΒρΙ41), (παὶ δμοῖ ἐλίπφϑε αγὸ ἐδ σιδίοπι ὁ ἐδ σομπέρν. 

Δ Οα ἐδῖ8 8 )οοῖ [06 τοδᾶδγ νν}}} πὰ 8. οο] θοϊίοη οΥ͂ ἱπτογοδιίπρ ἔδοῖβ, οοταρὶ]οἃ ἔγοπι 
ψαυίουβ τεσ, ἴῃ δὴ “ ΕβϑαῪ οὐ ᾿μαῦ (ἢ τ βι 8} ΠΥ ΠΔ8 ἄοπο ἴοὸσ ὟΥ οπιθη," ῥγεῆχοά ἴο ἴῃς 
κοβαν ὴ γοϊαπιθ οὗ “ Εδτηδίο ϑογὶρίατο ΒΟ ΥΘΡΕΥ, ὉΥ Ε. Α. Οὐχ, Α, Μ.᾿" Ιωομάοῃ, 1817, 
3. ΥγὙ0]8. ϑγο. ᾿ 



“4 Τγοῦ Γ ὁ ἐξ Ἰἰυίπε Αμίλογὶἐν απὰ Ογίφσίπαϊ. 41] 

“ ἘΟΣίπον, [Π6 ΒαΥβμη688 οὗ ραγϑηίαὶ δ που γ μ88 Ὀθ θη γτοδϑ σαϊηϑ : 
ἴμο Ὀαγθαγουβ ργαοῦίοθ οὐὗὁἨ δχροβίηρ ΟΥὁ ἀδρυϊνιηρ οὗὨ 116, παῖς, ἀ6- 
ξοττηϑάᾶ, οὐ 6] ρ]6θ8 οι] άγθη (νοΐ τγα8 βαποϊϊοποα ὈΥ (π6 Ἰανγβ οὗ 
ΤΩΔΏΥ βίδ[68), 88 66 800118Π04, 8π4 ΒοΟΒρΙ141]8 πανο Ὀθ6η ᾿πϑιϊυἰοὰ 
ἴον (88 ρταβογνδίίοῃ οὗ ἀθβογίθα ομ]άγθῃ ; ἀπά τ ῆδί τγ88 (μθη ἀδοπηρά 
8 86 ΡΟ] 1{1684] Ἔὀχρθάϊοπε ἰο τὰ {Π6 βίαϊβ οὔ 86 1688 βῃα ἰγου ] βοιὴθ 
ΤΩΘΙΩΌΘΙΒ, 18 ΠΟΥ͂ }1|8}Υ7 ΘΟΠΒΙ ἀοΓθα δηα ρυῃ]βῃθα 88 {Π6 τηοβί δίγοοίοιιβ 
οὔ οτἴπιθβι Απά ὑμαὺῦ ὑποοηίγο δά ρόνγοῦ Ψ ΠΙΟΝ 88 ῬΟββαββϑᾶ ὈῪ 
ἔα ΒΘ ΓΒ πα Ὠυβθδπαβ, δηα συ] οἢ γοηογρα {86 σομα! οη οὗὨ ΒΟΏΒ οῦΒθ 
{8η {παΐ οὗ δβίανοδβ', δὰ δχροβϑά ψινθβ (ο {Π6 τηοβὲ οσυθ] ἐγοαϊπηοπί 3, 
[828 Ὀθθὴ Δη Β]αἰθα ὈΥ {Π6 ρσαπί]8 βριτῖῦ οὐὗὁἩ ΟΠ δηϊγ. ΤῊ βγυβίθιη 
ΟΥ̓ ἀοπιοϑέϊο βίανοσυ, ἡ Ὠοἢ δυθ᾽]θοίθα (Π6 στοδίοσ ματί οὐ τῃϑῃκ)πα ἴο 
{π6 σαρτίοιουβ ΓΥΤΔΠΠΥ οὗ 8 ἴον [Ὑ66- ΘΓ ΤηδΒί 6ΓΒ, ---- 80 ἰχοαϊρα δηά 
γαϊυδά {π6πὶ Π|κὸ Ὀοαϑίβ, νγἢ}] 6 {ΠΟΥ ΤἜΓΘ Βοιμο 68 τη846 [Π6 Βδουῖῇοθ 
οὗ ἃ γουμ[ι} ἔγο!ο, δηα τηαγάογοα ἴῃ [86 εἰγθοίϑ δῃᾷ γοϑβ ΕΥ̓͂ ἐδβου- 
ΒΒΠ4Β (ὍΓ διηιβοηηθηί, ----ἶβ ΠΥ οχιϊησυ βῃθα: ἀπαὰ ΟἿΥ ΟὟ {ΠΠ|68 
αν ὙΓΠΟΒ86 4 Δποίθου {τ ρἢῃ οὗ ΟἸγιδδα Ὀθηθνοίθηοθ, ἴῃ {ἢ6 
Ἔχ γρδίοη (δ Ἰθαϑῦ τη (π6 ΒΓΙΓΙΒἢ ἀομλ]0Π68) οὗὨ {π6 ᾿πξμιηουϑ {το 
ἴῃ Βυπηαη Ὀθίηρθ; [π6 Βιοοθ88 οὐ Ὑ ἘΝ ΤηΘΑΒΌΓΘ 18 0 6 ἀβουιοά 
»τγἱποίραϊίν ἴο [λπ6 Ἰπῆπιθηοα οἵ ("τ  β ΘΒ ΠΥ 1 ἀἸτθοιηρ ρα Ὁ]16 ορὶ πίοη. 

ΤΙυ8, ψ Ἐ116 ἴΠ6 (οδροὶ ργαβοῦῖθαβ {86 Ὀθδϑέ στυ]θθ ἴοὼγΓ ῥγοιηοίης 
ἔΆτοΥ ρθδο6 δηα ἀοτηδϑίιο ΠΔρΡίηρΒ8, 1Ὁ Πλ8 αἰ8ὸ σϑιχουθα {π6 σγοαῖ 
οὐδβίβο]ββ βοῇ μᾶνο οἰἴζοη ᾿Ἰροάρα 1, Τα οοπαϊοη οὗἩ [Π6 ᾿Π δυο ῦ 
8η4 ἀοροπάθηΐ στη ῖθ οὐὗἨ βοοιϑῦυ [88 Ὀθθῃ δηλοϊοσαϊθα, ἀπ δ ΟΥῪ 
νατιοά τῆ οὗ υμηδη βυογίηρ βη18 βου δ᾽] Θυϊδίϊοη ἔγόσα {6 δοίϊνα 
ἀΠ]Προποο οὗἁὨ ργίναίθ θθηθνοΐθηοα, δῃα ἴπ6 τυπιβοθηὺ ῥγον βῖοηΒ οὗ 
ΡΝ]. ομαγιγ. Το Πποαύμθηβ δα πὸ ρα] ο Ρ]δοθ8 ἴῸ ἴΠ6 δοοοιωπιο- 
ἀαίίοη οὗὁὨ {16 β:οῖκ, (Π6 ροοῦ, [ῃ6 ψ]ΔΟΥ, ΟΥὉ ΤΠ 6 ΟΥ̓ΡΏΔΏ, ΠΟΥ 88 {6.0 
ἃ βίηρία ποβρῖτα! ἴπ 1πΠ6 ψ ποῖ Βοδίμοη νου]; πο γοαθ ΘσΌΓΎῪ ΟἸὨτῚ8- 
{ἸΔῈ} ΘΟΙΒΙΓΥ Δρουμβ τ] ΟΠ 4016 ᾿ηϑυ πο .8 ῸΣ [πο086 Βυπηδηθ 
ῬΡυγροβθθ. ΤῸ ον οὗ Ὀεποβἤσθμοθ, ργοοθοάϊηρ ἴοσὰ (118 αἰνίηθ 
ΒΟΌΓΟΘ (ΘΒΡΘΟΙΆΠ ΠΥ ἴῃ [818 Πρ ΐν Ἀνουγοα σουῃίγυ.), ἢ88 ΒοδγοοΪΥ Ἰοἵν 
ΒΗΥ͂ ΤΏ688 ὈΠΧ]164 ῸΓ τηϑ]ϊοσγαίηρ {π6 βυ ἴογηρβ οὗ {π6 ΡΟΟΣ : 1Ὁ ἢδ8 
δγθοίθα δδυ]υτηδ ῸΣ δἰτηοδί ΘΥΘΥΥ ἴοττῃ οὗ πυμπηδῃ ΤΩΪΒΟΙΎ, [Ὁ 411 (Π|6 
οὨ]άγθη οὗ {Π6 ποοάγ, ἴον {π6 ἀοϑςαϊο, ἔογ {π6 Ποιιβοίθεβ, δῃά ἴου [16 
ταίοσιηδίίου οὗ οσϊμαῖπαὶβ, [0 88 οχίθηαοα 10861{-ἴο [π6 δροάθβ οἵ ρυλὺ 
84 οὔθ, δηα [88 δἰζοιηρίοα ἰ. Ρυὺ πψιδῖπ (μ6 σοδοῖι οὐ {86 ΡΥΊΒΟΠΘΓ 41] 

᾿ ὁ ΤΉ στ 1 γ οὔ ἴμ6 Εοιηδη ἰανν, ποὶ σοπίδηϊ τὶ τ 86 ἀοδιτιοιίίου οἵ ἰπίδηϊδ, ἀχίοπᾶ θᾶ 
ἦϊδ ΒΟΥΟΓΙῪ τοι ἴο ἴ6 δά υἱῖ: ἰξ οοπείἀογοα οἰ] ἀγθη ποῖ 88 ῬΡΟΓΒΟΠδ Ὀπΐ 85 ἐλίποῦ, 88 Ῥασὶ 
ΟΥ̓ (πὸ ἔπγηϊζαγο οὗἨὨ {πὸ (δυΥ͂ πηδπδίοη, τ] οἢ [Π|6 τηϑβῦογ οὐ 1Π6 ΤΆΣΩΙΥ ταΐρσμς ΣΘΙΊΟΥΘ, ΟΥ 
8611, ΟΥ ἀοΒίτΟΥ͂, ᾿ἴκὸ ΔΩΥ ΟἿΟΣ μαζὶ οὔ 180 Γαγχηϊγο, δὲ 8 ἀἰδβοσοιίίοῃ. [ἢ Ομ γοϑρθοῖ, (}6 
Ἄσοπαϊίοη οὗὨ 8 Β0ῃ γγ8δ ΤΟ σΒ6 ἔπη (Πδὲ οὗ 8 δίδυθ.υ Α βἷανο οου]ὰ οπ]ῦ ὕ6 ϑοϊὰ οπδε, 8. 80} 
ΤΉΒΕΕ [{{π|08: δἀηὰ δα τηϊρηϊ Ὁ0 ἐπιργίδοπεά, φοοιγρεί, εειϊδά, ΟΥ Ρεὲ ἰο ἀδαί ὉΥ ἴδ ραΐϑι- 
ζατη 88, τ ποῦϊ ΔΡΡ6Δ8] ἢ ΔΩΥ ΟΥΒΟΥ ἐγ απ). (ΝΙοαροτὶ ἀθ ΗΠ Ό.8 Εοιηδηΐδ, Ὁ. δ85.) 
ὙΜΈΝΙ τεδρϑοῖ ἴο ἀδασῆίογα, ἔμ γῸ τνα8 8 δεῖ οὗἩ βουνοῦ ΠΟΘ ΘΧΑ. δ [6] Υ σσπιαὶ ροτῆδρδ ἐμδῃ 
811 (πὸ τοοῖ. ΤῈ ΓΔἴΠ6Σ οου]ὰ σοπιροὶ ἢΐ8 τπηδγτὶοὰ ἀδυρῃιοῦ το τορυάΐδίθ 8 αδυδηὰ τῆοτῃ 
Β[6. ᾿ΟΠΔΟΙΥ Ἰονοὰ, ἀπὰ Ὑοσὰ ἢθ Πἰπιβο δὰ δρργονοᾶ. (Ἑδργίς ἀ68 1οἷχ, ᾿ἷν. χχυί. 
5. 8.) Βρ. Ῥογίου5᾽ δ Βοηοῆςϊεὶ ΕἸ θοῖ8 οὗ ΟἿ ΓΙ βυ δἰ, ἴῃ ἢἷ8 ΤΥΎδοίβ, Ρ. 879. 

: νυ δὲ νψ88, ἱῦ ροβδὶ 016, 801}1 πιογο ργεροβίθσοιβ δηὰ ᾿μιο] ογβΌ]θ, [86 τυῖξο Βογβοὶ, μοῦ σῃ 
[Π6 πιούμοῦ Ῥουῆδρ8 οὗ 8 πυμηθγοιιβ ΓΑΠΊΪΠΥ, θγ88 βυυ᾽οοιοα, πο 1688 [ἤδη μοῦ σὨ!]Πἄγϑῃ, (0 [Π0 
Ῥαίογπδὶ δυϊμογιγ ἀπά ἀοβροίϊς νΜ01}}} οὐὁἨ μὸν Βαδθαηά. 86 νγδ8 'π [ἴῃς 6γ6 ΟΥ̓ {Π|08 ἰᾶνν ὁ0ῃ- 
δἰἀογοά 88 ᾿ΐ8 ἀμ ρ ον, δηὰ παῖς ὃ τοϊαϊηθα οὐ ἀἰδηγιεθο δ ρίθαδυγα; δηὰ ἴοσ θυ δ! 
ογίσηοϑ (δοῦλα οἵ ἱμοπὶ οὗ ἃ ὙΘΓΥ ἰγίν ἃ] παίιγ6), πεσἀί ὅς μωὲ ἰο ἀεαίά. 10]ά, 



419. ᾿ς 7λὲ Βοποποίαὶ ΕΠ εοἰε 9 Ολιγιἐϊαηϊξῳ, 

{Π6 οοτηξοτίβ μα ἀγα σοιραῦ]6 ψ τ] {π6 δὐγιοῦ ο]αϊτηβ οὗ 7υδέῖοα ; δηά 
ἀν 48 οὐδ τϑϑο θα {Π6 Ἰπέδυϊου Δη1π|8}8, ὈΥ ῥσγοουγίηρ ἴῸΥ ὑπ 61 σοηῖ!α 
ἰτοαίμηθηΐ, ἀπά οοηδειςαϊηρ ἤθτὼ οὈ͵δοίβ οὗ ἰοραὶ ῥγοΐθοίίοθ. [π νδὶπ 
ΤΩΔΥ͂ 7 ΒΘΔΙΟΝ ἴῃ ἰΠ6 τΥΪΠΟΒ ΟὗἮἨ ῬΑρᾺΠ τηογΑ 1818 [ῸΓ Θχμουία!!οηβ ἴο 
Ὀομθνόίθηοθ πὸ {Π]15: ποὺ ἃ ψογα 18 ἰο 6 ἔουπα ἴῃ (Ἰοοσοβ ΟΒΊοσ5, οὗ 
δοίϊνο δηά ΠΡοσὰ] ἰονα ἰο {Π6 ΡΟΟΥ, ἴο 8ανθϑ, ὕο οὔ 1818, ἴο {π6 Ὀγαΐθ 
ογοδίΐϊοῃ, ἴῃ βμοτί, [0 ΠΥ, δχοδρύ {Ὁ16Π648 πα σϑ] δ! ΟΠ 8, ΟΥ̓ ΓῸΓ ΤΠΘΓΟΪΥ͂ 
ΜΟΥ] Ϊγ δη 86] Η8}} ρᾳγροβοβ ; δᾶ 1 πιοάθγη το τ 1818 ἀο δείίογ, ΟΠ τ 8- 
ἘἸΔΏΣΟΥ ΓΤ ΔΥ οἰαἶπι {Π6 ργαῖβθ. ὟΝ Βαΐ ἰδττηϊπαίθα {Π6 Βοτιτα οἸ δα! αὐου!"] 
ΤΩΔΒΒΔΟΓΘΒ 8η4 τηυγάοτβ ψ ΒΙΟἢ ἀοβίτου θα 80 πδπΥ ἰπουβδηάβ σέ πΠΠΑΡΡΥ͂ 
ῬΘΥΒΟΙ8 ϑιηοηρ [6 ἘΟΙΊΔΏΒ ---- ΟἨΕΒΕΙΒΤΙΑΝΙΤΥ. ἘΝ μαΐ [88 Ἰηβςϊοα 
ΒΟ ΤΩΔΏΥ Θδίδ Ὁ] 1ΒΠγηθηΐβ ὉΓ {π6 γσϑοϊαἰταῖηρ οὗὨ [Π6 νἹοϊουβ, δπα ἴον 1η- 
βίσυοηρ ου η ΟΥ̓ ΠΔ1Π4]8 ἢ --- ΟΗΕΙΒΤΙΑΝΙΤῪ. ΥΥ Βαῦ [ιᾶ8 τηϑ]!ογαίοα 
(86 οοπάϊοη ἀπά ργοουγοα βοουυν ἴο {Π6 ᾿ἴν68 οὗ ᾿ῃβοϊνοηΐ ἀθίογβ, 
τ οβ6 ταἰβίοσγίι 68 ----ποὺ {ποῖ ἐλ 1{8 -- ράσο ποθ ἢ (6 ρον Υ οὗ 
ΤΩΘΓΟΙΪ688 ΟΥΘαΙΓΟΙΒ ὃ ---- ΟἨΒΙΒΤΙΑΝΊΤΥ. ΥΥ αὶ ἢδ8 ργοίθοίθα ψἱάονβ 
Δα ΟΥ̓ΡΉΔΏ8Β ἀρϑιηϑύ 1] Β6166, --- ΟΥΡΠΔΠ ὈΥΙΠΟΘΒ ἀραϊηδῦ ὉΒιΓΡΟΓΒ ἀπὰ 
ΤΟ Ὀ6]]1ου8 80] οί8,---- Βα δ] οἴβ ἀραὶ δῦ δχδοίίοῃ δηα ὀρργθββίοῃ, --- [Π6 
Ὑγ δὶς ἀσαϊηδί {86 ρον Υα] ἢ 618 αὖ ἰδ νν,---- [ἢ 6 ἔγιςε 8ηα {Π6 ροΓ- 
ΒΟΏΒ οὗἩ {μ6 βῃϊ!ρντθο κα ἀρδῖηδὺ Ρ] απ ΓΟΓΒ, --- δηα, ἴῃ βῃοτί, ΘΥ̓ΘΥΥ 
ἀοβουρίοῃ οὐ βϑύβοῃϑ ἀραϊηβί (Π6 αἰ βίγθαθ στ ῃῖοῦ που α οὐἤογνν 156 
δανα ον ΠΟΙ πηρα {ποθ  ---- ΟΗΕΙΒΤΙΑΝΙΤΥ. ἮΝ Παῦ Πα8 ἀϊβοουτασοά 
Βιι 1 ο1 468  ---- ΟΠ ΒΙΒΤΙΑΝΙΤῪ. ΤὮΟ ΒοαίΠΘΏΒ νΘΙῪ ἔγθα θη ]Υ οοτητητ 64 
ΒΌΟΙ 46 ἈρΥΘΘΔΌΪν ἴο {Π6ὶν το] ρίοιβ δηα ρἢ]]Οϑορῇῖοδὶ ἀορστηδβ ; Ραΐ πο 
ΒΕΑΙ, Ολγιβέαπ οαὰὶ σοιτης {Π18 οὐἴτηθ πτιποὰυΐ Κπονίησ (παὶ Πα 18 
δοίϊηρ' ΘΟΠΙΓΑΣΥ [0 {86 ῥγϊποῖρ 8 οὗ τῃ6 (ἀοβροῖ, δοσωμ{ΠὩσ᾽ ΠΤ] ΌΓΟΘΓ, 
δηα οἰραῦν νἱο]αἰηρ᾽ ἃ αἰ] 6. ΘΟΙΩΙΩΔΠΩ͂. δῦ 48 ἀϊδοουγασοα {86 
Δοβυγα ῥγδοίϊοα οὗ α1ι6]8, οὐ ἀθοιάϊηρ ἀουθ Ὁ} οὐ αἰδβρυ θα ροϊηΐδ ὈΥ 
ΒΙηρ16 οοτηδαῦ, τ ϊοῖ Οὐδ! 6 80 σΘΠΘΙΆΙΥ ἴῃ [Π6 ΠΟΥ δηα νγοϑὲ οὗ 
ΕἸ ΆΓΟΡΘ ὃ --- ΟΗΕΙΒΤΙΑΝΙΤΥ. [ᾧ 18 γα, [Πα ἔΤῸΠὶ 8 [4186 ποίϊοη οὗ 
ΒοπουΣ, ἄϊι618 σδοηπαθ ἰο θ6 ἔουρδί, οἴδηῃ ἔον [Π6 τηοϑὺ ἔπ] νοίουβ Οὗ 
ἸΠΆΡΊΠΑΙΥ ΔΗγοηΐβ; Ὀαὺ {π686 Αγ ποὺ οἤδγρθδῦ]α ὩΡροὴ {πΠ6 (ἀοΒρεϊ, 
ὙΓΠ1ΟὮ ῬΓΟΠΙΡΙΒ τη γοσ οὗ θυ σΥ Κιπα ; δὰ [6 πῆθῃ γπὺ οηρᾶρα ἴπ 
ΒΟ. ἀ.6]8 Βῆονν ὈΥ {π61} οοπάμποι {(Ππᾶῦ ἘΠουρ ἢ ΕΠΘῪ τλδὺ }γηΐ668 απά 
οαἰϊ ἐϊιοηιξοῖυο5 Ο᾿λγίδίϊαηθ, ΤΗΕῪ ΑΒΕ ΤΟΤΑΙΠῪ ΘΕΒΤΙΤΌΤΕ ΟΕ ΟΗΒΙ5- 
ΤΙΑΝ ΡΕΙΝΟΙΡΙ,Β, δη6 δοῖ ἴὴ υὐΐοσ ΠΥ ΚῸΠΙ οὔ ἐπ ᾿ανγϑ οὗ α ΟἸ γί ἢ 
ΘΟΙΠΕΓΥ (αὖ Ἰοαϑί οὗ {118 Θουπίγγ.), τ ἰο ργόΒ!1ῦ ἔπ θτ, ὑῃη 6. ΒΟ ΥΘΓΘ 
ῬΘΏΔ]0168.} 

1 ΒΥ [ἢ ἂν οὗ ΕἘπρἰδηδ, τῆογα τἢ6 ῬΑΥΙΪ68 τηθοὺ ἢ δὴ ἱπίθης ἰ0 τυγάογ, (Δπὰ τη ἢ 
Ὑ δῦ ΟἿΟΣ ἰηϊοηΐ, γ6 ΤΠΔῪ δ5ἷ, σαπ ΒΟΥ τηθο Ὁ δβίποθ σὨ ΔΙ] θη. 8 ΓΘ Αἰ ΥΔΥΒ βοηϊ δὲ ἰθδδὶ 
ΟἿΒ ΟΥ ὑΜῸ αἀδΥδ8 Ὀοίογο [86 ἄἀμ6ὶ [868 ρίδεθ, 80 {παὺ ΠΟΥ πιροὶ ἀοἰδεγαίεῖν αηὰ πὶ ἃ 
ἀοἰοστηϊηδίϊοη ἴο ἴ8Κ6 δδοῦ οὐ οΥ 8 ΠΥ68, ---- ΓΠἸηΚίπρς; ἴς τΒοἷν ἀπ γ 65 φενέΐεηιεπ, πὰ οἰ αἰ πιὶπν 
ἦτ 28 1Ποὶγ τίη ἴο δηΐου ἢ ἘΠοἷγ οσσῃ ᾿ῖτοβ δπὰ {86 Ἰ᾿ΐτνοβ οὗ οἴῆοῦβ, τ τποτῦ ΔῊΥ γα Γ- 
Υϑηϊ [ῸΣ ΐ ΟἾΒΟΣ ΠυΠΊΔῊ ΟΥ ἀἰνῖπο,).---ἰΓ οπ6 Ῥαγίγ ΚΙ118 τῆς ΟἹ οΓ, ἱξ σοπι68 τ] ὶη ἴΠ6 Ὠοϊίοη 
οὗ τλῦγάοσ, δηα ἷ8 ριηἰδηδ Ὁ] 6 δοοογαϊησγ. 800 τορυρτιδηῦ ἰπαροά 18 οὔὖῦ ἰᾶνν (δῦ ποῖ ΟἹ 
186 ὈγϊηοῖρΑὶ Ῥ᾽80 δοίυα]}}γ Κὶ}18 [16 ΟἸ ΒΕΓ, Ὀαϊζ 4180 ΒΒ δδοοπ 8, δύο συ γ οὗὨ πηυγοΓ, Ποῖ οΥ 
ΠΟΥ͂ [ΟὈρ}ῦ οΥ ποῖ; δηᾷ ἰξ 'ἴβ Βο ἃ τδὲ [Π6 βϑοοηὰβ οὗ ἴπ6 ῬΑΙΥ βἰδίη ἄγὰ κου δο ΧΌ Ὑ 8.8 
δοσΟββϑασίθβ, ὅθο ΒΙδοκΚβίοπο᾽ Β ΟΟτητ ΘΠ ΓΑ ΓΪο8. γο]. ἵν. Ὁ. 199. 
Το πιοάδγῃ ῥγδοιίςο οἵ ἀπο! ]λὴρ ἰδ οοπβίἀθγοὰ ἃ8 δΌβΟ] ΟΥ̓ ΠΟΟΟΒΒΑΓΥ͂ ἴ0 ῥτοϊθοῦ πηθη 

ἴτοπι ἰπβα]δ: Ὀαῖ, τπδὺ δ 18. ἃ ΤΊ6Γ6 οιιβίοιηῃ, 8 ἃ ἸΠΠΘΟΘΒΕΑΓΥ [ῸΓ ἴπδὲ ῬΌΓΡΟΒΟ, 8 ουἱάθης 
ἕγοιῃ [86 δοί, [μδῇ (6 πα 168, [Π6 ΟἸ ἐγ βϑιῖδη δοοίθεϊοβ σα] ]οὰ Ὁ ὈΆΪΚοσβ, δηὰ Τὐηΐῖδ5 ΕὙδίγαπι οὐ 
ὕπϊιοὰ Βγοίμγθη, πα τηἰηἰβίοσβ οὐ τπ6 ἀἀοβροὶ, ἃγδ ΒΟΆΤΟΘΙΥ τηογο ἰηδα!οα τΠ8π 186 ΤηΔῃ 
ΨΠη0 11} ἔρις, “ΙΔ ἰδ βϑύϑηρο," γ, γδιῃ τοπιλγ κα νυ ὁαυδὶ ἴογοα δὰ ἡιδιῖοθ, “ (82 



“4 γος Γ φΓ ἐἰ6 Ζίυϊπο Αμίλογίν απὰ Οτὶσίπαΐϊ, αἰ 

1Π|Ι. Ετοιὰ δβοοϊεῦυ, ζΘΏΘΓΆΙν, Ἰοῖ 8 δβοοπά ἰοὸ (86 ᾿ῃῆμποηοοσ οὔ 
ΟὨΒτδιδηϊν οα {86 ΒΕΙΙΘΙΟΝ ΑΝῸ ΘΟΥΕΕΝΜΕΝΤ ΟΥ̓ ΒΤΑΤΕΒ ΑΝῸ 
ΟΟΥΝΤΕΙΕΒ. 

ὙΜογασοσ {π6 ΟὐΒροὶ μδ8 βργυθϑᾶ, γγ βαᾶνθ [6 τηοβύ βα βίβοιοσυ 
δνιάθηοα οὗ 118 τ ΠΥ ΘΠ ΘΘΟΥ 88. ἃ. τιθδῃ8 οὗ ἱπιργουίηρ ἰδ ργαβϑηΐ 
οομαϊ οι οὗ πὰπ. οϊ γύμοίϑηῃ δῃὰ :ΔοἸδίσγυ, ὑοροῖθμοῦ τὴ Βυιπλδη 
ΒΘΟΓΙΙ͂ΘΘΒ, 8Π4 41} {Π61Ὁ αἰζοπάδης ογπθ} [168 δηα ργοῆιραία ἱτωγλοσα 168, 
ἢανα θ6θὴ 400] 18ῃ6, Απά 88 ΒΟ0ῃ 88 πδίϊοηβ δηἀ σουθσπιηθηΐβ δ6- 
οαπη6 ΟΠ γιδύϊδη, ἰΠ6Υ ΜΈ͵Θ δοίυδίοα Ὀγ ἰμαὲ πὰ] 4, θαπονοϊδηί, δπάᾶ 
ΘΘΠΘΙΟῸΒ Βρ|γῦ, ἡ Ιοἢ ἐπ θοαὶ γ 6] αν μδὰ ἀϊβρίαγθὰ ὄνθὴ ἴῃ {δ 
τηϊαβὺ οὐ σϑ] υπλην, 1η80}Ὁ, δηα ροσβοου!οη. Τθοβα ῥσΐποθβ ψἘῸ ο- 
Ῥγαοθᾶ ΟἸΒΥΙβ Δ ΠΥ ὈΘΟδΠ.6 πιογα ἤυσηῦ]6 ὑπδῃ ἐμοῖς Βοδίμοη ρῥγθάθ- 
ΟΘΒΒΟ.Β, Ὀ]οπάοα (ἢ τΙβδη τυ Ὑ τ] {Π 61 οἷν] ᾿πβεϊςαἴθ8, δηά 
ὑγβηβου θα ᾿πίο {πον ΡΟ 164] οοδα {Π6 υ τ ΔΗ Υ͂ ἀπα ῬΘμ θυ 6 μοθ 
Ἰηβρίγοα Ὀγ {πον το ριοθ. ΕΘΤΟΥ ΚΙΏΡΒ ΓΘ στηυγάογθα δηα ἔθ ΟΡ 
ΤΟ] αἰ 10π8 ἰοοῖς οἶδοθ 1 ΟΝ γιδύϊδη ὑμδὴ ἴῃ ραρδῃ βίαίθε. [0 18. [Π6 
ῬονοΣ οὗ ἰμῃ6 (οβροὶ δἰομα {παΐῦ 8 σγθϑῦγ τοξογτηθα {π6 1ανγ8 οὗ πᾶ- 
1018, ΔΠ6 88 αἰπ] ]8 6 ἃ {Π6 ΒΟΥΤΟΙΒ οὗ γᾶσ. ΤὨδί 1ἰ 68 ποΐ ἈΠ Πογίο 
θδϑῃ βυϊοϊθηϊ ὑο θαμῖβὴ ἀη)υδῦ γα γ8 ἔγοσα ἐδ ϑαγίἢ 18 σι; δηᾶ, δ8 

ρπεπς βμου]ὰ Ὀ6 Τοοπεϊἀοτοά 8 ὑσοοῦ οὗ ἴδε τυ, ΠΟΠΟΌΓ, ΟΥ ΠΟΠΘΕΙΥ οὗἉΓΝ6 ἀπ6]}}15: 5 
ΤΩΒΔΠ ΠΙΔΥ͂ ρΟΒ8648 ῬΟΥΒΟΠδΙ σοῦγηρσο ἱΠοὰΐ δηοῖΒοῦ ροοά απδ] γ. ΤΠ Ἰΐαγ, ἔπ6 Κπάνο, 
τη6 ΒεάπςΓογ οἵ ΗΪ8 ἔστη  Ν]ΐο, νν}}} ὅρῃῖι. Ηθ γῆο ν᾿ 8 ἃ υἱ]]αὶπ Βείοσο ἢθ ἤουσυ Μν1}} 81} 
Ὀὲ ἃ νἱ]αΐη, δῃὰ, ἱπ Βοπηθ 68868, ἃ ρ,τοδίοῦ ΥἹ]δίη (ἢδη 1 ἢ6 δὰ ἀφο! πρὰ [86 οοιῦαι, " [Ἐ 
ἃ Τηλη ἰδ 80 ὕΤΟΒΑΙΥ ἰηδ0} 164, (Πδὶ [6 ΣΟ] σἱουΒ Ὀγποῖρ]ς 18 ποῖ βυι δ] Θ ΠΟΥ δίσοηρ ἴο δπρ- 
Ῥογὶ πὰ ἀπά ἴπ0 δβτοηΐ, ἰδ ἢϊπὶ ΟΠ Δ]]θρΘ 1ἢ6 Δ ΤΘΒΒΟΓ, ἔοστῃ 8 τοδοϊ το ποῖ ἰο ἢγα, 
δηἃ σοπηπϊξ 1:15 τοβοϊυζίοῃ, βοαὶθὰ ἀρ, 0 ᾿ἷ8 ββοοῃ, 1{ 86 θδοβδροϑ, [δῖ ἷπὶ ργοβθουῖθ ἀξ 
Ἵν; ἵΓ μα ἰβ Κ"]]οἀ, 1εἴ 18 ἔγίεηἀβ ῥγοβοζαῖθ ἴθ ἃ ννδπΐοη δηὰ ὑπργονοκοὰ ἘΠΕῚ Ἐ,,| 
Κηον ἃ βεπι]οτοδη, τγῆο Πδὰ ἰουρῃϊ ΠΊΔΗΥ͂ ἀ0 68, Γοοοῖνα 8. ΘΠ ΔΙ] χ6 [ῸΓ ἃ ἰγ βίπρ οἥἶΐεποο; 
ἢ6 πιδάθ δὴ δροϊορυ, ἡ Ιοἢ [Π6 ΟΠ Α]Ποπρον ἀϊὰ ποὶ δοοορὶ οἵ, Ὀυΐ ᾿ἰπδἰδίοα οἢ ἃ πιοοιΐπρ. 
θη τ οΠ Δ] σοὰ νγεηῦ ἴ0 [6 στοιιπὰ, πα οαττίεα 8. μΆροσ, βίδιΐηρ [Π6 οὔτηςο, Ὠἷβ ΟΥ̓Γ 
οἵ δῇ δροϊοψυ, ᾿ιἰβ ργίναί γοβοϊυϊϊοη ποῦ ἴο Άγθ, τ} ἃ αἀἰγθοϊίίοη ἴο ἰδ ἔτ θη δ ἰο ργοθθοιῖα 
ἴον πηπγάον, ᾿ἢ ἢ βῃου]ὰ [1}}1. ΤῊΝ ΟΠ ΔΙ] οηρον Βγεὰ σἱϊπουῦΐϊ εἴἶδοι; ἢΪ8 δηϊαροηϊδὲ ἀϊὰ ποῖ 
ἢτε, Ὀπὶ ργοβθοιϊοα Ὠἷπὶ δὲ ἰδ, δῃ ἃ οδυβθα Ὠΐπὶ ἰο Ὀ6 ἱπιργίβοηβὰ. ὙΒοθρἢ [ἢ ΟΠ Δ]]ΘΗΡῸΣ 
ὙΜ85 ἴΠ8 Ραηἰδῃοα ἴον ὅσην, Ὁ 16. ργοῦδοϊο ἢς ψνουἹὰ δανὸ οδοδρϑα πηραηϊβῃοα ἱΓ Βα Βαά 
ΚιΠΠοὰ Ηΐβ Ορροῃθῃηΐ, 88 ᾿γ168 διὸ ἰῃ (86 δὶς οὗ ροι)αγίηρ το βοῖνοδ ἰὴ βιρροιῖ οὗἉΣ 8 
Ῥτϑοιίςθ. ΤΈΘΥ Ηπὰ 8 τηδῃ μΌ ΠΥ οἵ ἃ ὈΓΟΔΟΝ οὗὨ [86 ροδοθ ψγῇῆο δοπ 8 ἃ σἢ δ] ] θη ρο, ΟΥ̓ γα 
ψεϊουϊ Ὠἰτεηρ, Ὀπὸ δοαᾳυὶξ Εἰπὶ 17 ἢδ ΚΙ116 ἰῃ οοπϑοαῦθηος οὗ ἴπδὲ ΟΠΔ]]ορο] ὙΠοὶγ 804] 
νογάϊοῖ, τΠδὲ τ[86 ϑυγνῖνον ΚΙ ΠΠ6ἀ ἴῃ ἷ8 οὐ ἀθέδῃοα, ἱΒ ΘΕΝΕΕΑΙῪ ῬΑΓΒΕ, δεσαιιϑὲ δεἰξερτε- 
ϑογυαζίοπ δείάοπι γεψμῖγεβ α πιαη ἰο ἀϊδὶ λα απίασοηέδι, ὙΒΘΤΟ 1τΠ6 Θοπιθδίδηιβ ἀγο βαρροδεὰ 
ἴο το δὲ [π6 βδϑίηθ ἱπδίδηϊ, Ἔβοῦ βίδῃ ἀβ 88 ζοοᾶ ἃ Ἵῆδῃοθ οὗ ἊἽδοδρίηρ, ὙΠ ΟΣΘ ἢθ ΤΌΒΟΓΥΟΒ 
᾿ἷϑ Βποῖ, 88 σῇοσε 6 ἀἰβοιαγροθ ἰδ, ργου θα 8 ὁρροποηϊ ἰ8 ποξ δρρτὶβοὰ οἵἉ δἷβ ἰῃηϊθπείοη, 
Ἡς ἀείοπαβ ἢ͵8 ΒοηΟυ ὈΥ͂ δἰδηἀϊηρ Ὠἷδ δνοσβασυ 5 ἔγθ, δηᾶ [ἷβ Γοδοσυθά βιιοὶ ὑσζοΐθοίβ ἢ18 
οὐ [16 δηὰ τπδὲ οἵ Ὠΐ8 δΔηϊδροηῖβι, Ηρ, ἐΠογεῖοσθ, Ῥνῆο ὈΠΠΘΟΘΒΔΆΣΙΪ ΚΙ1Π8, ἢ85 ὯΟ οἰδίμ 
ἴο ἐπιρθη Ὁ οὐ ἴΠ6 ρΐοδ οὐ 861-ἀοίθηοο, δηὰ αγίοβ Ὑγ8ο ὑγρὸ ἴπαὶ Ρ]6ὰ δτὸ δ᾽ δοιαὶ Υ ρῈΓ- 
)ιγεὰ. ΤΒ6 αν ῥιμας εἰ ΒΟΉΘΥΟΓ, ΒΔ5 Ῥγθοθάθηϊβ ἔοσ ἀἰβγοραγάμιρ ἢἷ8 Οδίῃ : τωοβῖ γι γίοϑ 
Ῥετ)υγοὰ τῃομηβοῖνοβ ἰὼ [86 ΒΆΙΏΘ ὙΘΥ͂, δηὰ δ 18 οδιββοὰ; δ8 1 ἢ8 νγν88 ποῖ βοσοπῃῖδοϊο ἴὸ 
Οοά, απϑπὰ ἰο βοοϊοῖυ, [ῸΣ 8 ΡΟ ΌΣΥ, δηὰ ἴοσυ ἴπ6 ον} ἢ ἢ ΖΘΏΘΓΑΙΙΥ ἀσίβο ἔτομὶ ἴδ6 
ἐποουτδροιηοηΐ οὗ ἀπ6|5. (Ὁ γ. Ἀγαπ᾿β Ηἰβίουγ οὗ ἴμ6 ΕΠθοῖβ οὗ ἘοΙ σίου οὐ Μαδηκίπα, 
ῬΡ. 121, 122.) Μοδὶ οἵ 186 ῥγοοβάϊπρ' ορβογυδιίοῃΒ δ.Θ ΘΑΌΔΙΥ ΔΡΡΙΐΟΆὉ]6 ἴο (μ6 ἀΐδρσυδί- 
ἰης δῃὰ Ὀγαϊδὶ ργδοῦίοο οἵ ργζθ- πρῃθηρ. 

' ΤΏο μοηρῆςία! “ 1ηποηοο οὗἩ ΟἸΓ δι δ Ὑ ἀροη ΤΟΣ δ οπ8] Γ[δνν ἢ ἷα τ;6}} 1Π]πδἰγαιοα 
Όγ Μτ. Ο. Μ, Κοπηραγ, ἰπ μἷ8 ΗπΪβοδ ῬΥΣΟ Ελεαυ. (Οδιογάρο, 1856. 

99 Α τοτταδροηάοθηϊ, δἴηοθ ἴπο ρι]!} οδείοη οἵ ἔπ εἰσὶ οἀϊίοι, 848 οὐοοϊοὰ ἐμδὲ 86 δοηίθησοδ, δον 
Ῥγϊηιοὰ Ὀει θη Ὀτγδοϊοῖδ, ΤῊΔῪ τα] εἰοδὰ ἃ ϑλῖκ ΟΠ τί οἱΐδη ἕο ΓΠἶἷ ἐπδὲ Πὸ ᾿Ἦδδ δ] οσσοὰ ἴο δοῃὰ δβῃιὶ γεοεῖνο ἃ 
ΘΠ δι δηζο. Ας ἰῃεδο δοηΐθηςϑϑ (ΌΤ δ ἰπίοξ ΓΑ] ρασί οἵ ἃ φιιοιδίίοη ἴγοπη Ὦγ. ΠΥ δη, ἔπ δῖ ποῦ οἵ ἴΠ6 ργεδοῃὶ 
πο ἀσαδ ποί σοπείάογ πη δοῖΐ δὲ δγν τὸ οἷοὲ ἐποῖθ. Βυϊ σου ςΔΙΠ}Υ ἀπὰ αἰϊοητίγοῖν πεΐμδδ [89 
εὐλοίε οἵ {16 ᾳυοϊδιίοη δῦονο αἰνῶ, δὰ εοπῖοχιὶ οἵ 6 ηοῖς ἰῃ νη ἢ [ὃ οσσυγα, πιυδί σοτῃθ ἰο ἴδ οο- 
με ση (δὲ λπ, ἀυαὶς δΓΙ͂6 σοπίγαυν ἴἰὸ (πὸ νογὰ οἵ “οὐ κηὰ ἴο [ἢδ δρίεἰὶ οἵ ΟὨ γι εἰἰδηΐν. Νοίς ἰο ἰδ ε 



414 ᾿ς Ζ7ῆε ΜΒεποπεῖαΐ ἘΠ εοίς ο ΟἸνιϑἰἰαηϊΐν, 

ΔῺ δοαΐο ὙΤΠΟΥ [88 ἔΟΤΟΙΙΥ ΤοιηαγΚοά, “10 που παν θθθὴ ποῦν 
ἀεγῆι ΠΡ 1 πα, βϑοίηρ 10 πᾶὰ8 ΠΘΥΘΡ γαῦ Ὀ6θη οογάϊαϊϊἧψ ΘταὈγαοθα ὈΥ͂ 
[Π|6 τ Δ] ΟΥ̓, ΠΟΙ ῬΟΥΠΔΡΒ ὈΥ {π6 ργθροπάογαίηρ' ραγί οὐὗὨἩ δὴν παίϊοῃ, 
ΝΟν ΣΎ 6.685, 10 λα δα 18 ᾿ΠΗΌΘΠΟΟ :᾽  δηά ὑδμαῦ ᾿πδυθμοθ ἢδ8 θθθη 
οὗ (86 τπηοβὲ Ὀθποῆοῖαὶ Κιπά ἔῸγ {86 ΠΔΡΡΙΠ688 οὗ τᾶ. ΕῸσ {86 οο]ά 
ἸΠΠΒΌΙΏΔΗΠ Υ τ ΒΙΟ᾿ ΘΟΠΒιἀοτοα γγαγ, ποὺ 88 ὑπ6 στοαίθϑθί βοουγρα οὗ [ἢ6 
᾿ππιδη τϑθθ, Ὀαὺ 48 1Π6 ῥυῖηθ Ὀπβῖποβ8 δηα τπηοϑὺ δχαυΐβιίο σται  οδίίοη 
οὗ 11ἴ8;--ἰμο γοϑίϊοϑβ δι ΠΟ Π, ῬΑΒΒΊΟῺ ΤῸΣ του 18] δον θηίθ, δηά 
δ γοοΙ ΟἿ ΤΆΡΔΟΙΥ ὙΒΙΟΝ ρῥγοαπορα {π6 τηοδύὺ ἀηργονοοα ἀρρΥΘΒΒΙΟΏΒ ; 
-- [86 παρ ΔοὉ]6 δα νἱπάϊοῦνο βρίσιῦ πὰ ὙΠΟ ταῦθ ΟΓο σατο 
ΟὨ, 884 τ Ιοἢ, ΘΟΒΟΑΌΘΙΩΥ, ΓῸΤ ΤΩΔΗΥ ρ68, ονογν Πα] μλοα {π6 νοῦ] ά 
τ} ὈΪ]οοάδμοα, τυΐῃ, δια ἀθβοϊδύιοῃ ; --- (ἢδῦ το] ἢ .1688 6] ΕΥ̓ τ Βΐοἢ 
οοπάριηῃμοα {86 ὈΠΏΔΡΡΥ οαρίϊγο ἴο ρογροίμιδὶ β᾽δυουυ ΟΥὁ {0 8ῃ Ἰρῃο- 
τηϊπΐουβ ἀθαί (βοτηθύσηθθ ΕΥ̓ ἰογίαγο) Ὀγ (Π6 Παπὰ οὗἉ [Π6 Θχθουοηθσ ; 
- [ῃϑ ἀοβοϊδίϊοηβ οὐ στ ο]6 Θου Γ168, ἰοσ σοῖο τι [86 υἱὔον ἀσβίσαο- 
ἴοι οὗ ἤουτθῃϊηρ δπά ορυϊοπί οἰ168, ἀπα {πα΄ τ 6] 6 ἢ {1688 οὐ] γ ΒΊΟΣ 
ΒΡΑΓΘα πού ἔγοπι τηϑδβάοσο Δηα οχίθστϊηδίο {86 ὑποβϑησιηρ ἔδημδ]ο, 
[Π6 Β6ΙΡΙ688 Ἰπἴβηΐ, δα {Π6 ἀδοχοριπαθ οὗ ο]4 δρὸ ; --- [8686 8τὰ οἱτ- 
ΤΆΡ68Β οὗ ψ ἘῸΝ τὸ βο]άομῃ, ἱ ονοσ, ἤΘᾺΡ ἴῃ [6 ψΔΓΒ ΟΑττ]οα οἱ ἘΥ͂ 
Ῥτοΐδββίηρ Ομ γβίάδηθ, ἐβουρη ποίμῖπρ' ψὰ8 ποῦ ἔγθααθηΐ ἀυλοπρ (86 
τηοϑῦ ρο θη 6 ἃ παίϊομβ οὗ δῃθαυ γ, δπα ποθ πηοϑὺ οα]ογαίθα ἔον 
ΠΟΙ ΡΠ βίο 8Δη4 ρυῦ]ο νἱσίαθ. (δυο ογθ [86 ραφαπ ποίϊοηβ οὗ 
νἱγίπο 

“ΠῚ ᾿ {86 βρὶτιῦ οὗὁἨ ΟἸΥΙΒΟΔΗΙΥ 4] ὴ6 π ΙΟἢ, τπποαογϑίηρ [π6 νὴθυνθ 
οἵ βονϑγοῖριηβ δηα βίαϊθθ, δῃα αϊγθοίϊηρ (Π6 τηθᾶβυγοδ οὗ σονουπηηθηῦ 
ἴο {π6 Ἰορτθτηαίο οὐ)θοίβ οὗ 18 ᾿πβξζα οι, νἱΖ. {π6 ρχοιαούοη οὗ (86 
Ὑ6ΠῈΔγ6 δὲ δύσιν δηα {6 ῥγθβουναίιοη οἱ 118 τωογαὶ ᾿ηἰογθβίβ, [688 ἴο 
8 δα. 8016 σοηβι ἀοσδίοι οὗ {π6 σὶρ ἀπα ἱπἀθροπάθπος οὗ οὐδοῦ 
ὩΔΙΙΟΙΒ, ΔΠ4 ἤο 8η ὑπγοι 64 ταραγα ἰο {Π6 νγ8]]-οῖηρ οὗἉἨ 18:86 ὀοταμλι- 
ὩΣ ον Ρ Ἡ ὩΙΟΣ 1Ὁ Ργθϑ 68. [1{18 [6 Βρ: Υῦ οὗ δύ 84 ΓΘΑΒΟΠ80]6 ΡΟ]ΙΟΥ͂ 
ὙΓΒΙΟΪ ἱπΒρΊτθ8 ΤΌ ]ΘυΒ ΨΥ Ἱ ἃ ἀοϑῖτο οἵ βα]Β]Π1ηρ {πο Ἰη θηίίοπβ οὗ αοά, 
ὙἘ00 δρροιηίρα {μθῖὰ αϑ α ζεγτΟΥ ο ουϊϊ-ἄοεγ8, απ 707 ἐδό ρῥγαΐδε ο ἐλεπι 
ἐμαΐ ἀο τοοῖϊ ; ἰθδομιηρ' ἰμθῖ ἴο ῥσοιηοίθ, ὩΡΟῚ σΘΠΘσαὶ δηα Ῥοττηδηθηΐ 
ῬΥΪΏΟΙΡ]68, {π6 ᾿πίοσγοδίβ οὗὁ θυθυῪ οἷἶδββ οὗ βοοι οἷν, δπὰ 0 στουπά (Π6 
δοηβάσδμηοθ οὗ ΡΟΎΟΣ οὐ {π6 οὐβογνϑδῆσο οὗ 186 7ι8ὲ οἰαίτιβ οὗ δυθσΥ 
ἀοραγιηθηῖ. 5 Ἡδποθ {πὸ δηοϊθηΐ ἤδγοθποθβ οὗ ἀδθβροίβῃχ, ἤθ ΓΘ 
ΒΌΘΝ 8 ἔοστα οὗ ρονδγῃτηθηῦ 8{1}} Ἔχ ϑίβ, 88 Ὀθθῃ 1Ἰπιϊ: 64 Δηα ᾿βδυδροα, 
ΤΏοΒο ΔΙ ΤΑΥῪ ἴα δηα. {πα΄ ρογνοσβίοπ ἀηα οοστιρίζοη οὗ 8166 
ὙΠΙΟὮ του ϑ]6α δ Αἰἤ θη, ἀπ ββρθοΐα! ]} ῦ δἱ Βόοτηθ, ἀυγῖπρ' (Π6 ἸΔΕο 
Ρουϊοάβ οἵ {Π6 γϑρυθ]ῖο, μανὸ ἀἰβαρροαγοά ἔσοσῃ (86 οοάθβ οἵ Ὁ γιβδῃ 
Ββίαίθβ, θβϑρϑοῖδ] νυ ἴῃ ΟΣ ΟὟ Θουπίγυ. Τῆθ86 στοδϑί οἷν] Ὀ]Θββίηρθ, 1 
ΤΩΔΥ͂ 6 βαΐοὶγ δῇἠγιηθα, δ΄ ἴῃ ἃ στϑαῦ ἄδθρτϑο οὐσὶηρ ἴο {86 ᾿ηῇἤμπθηοθ 
ψ 10 {Π6 Βριγὶῦ οὗἩ ΟἸ τ βυδη! Υ ̓88 μαα οἷν οὐσ οἷν] οοπϑϊατοι (ἢ 
ὙΓΙΟΝ 10 18 80 ΟἰΟΒΘΙΥ δηα Θββϑη 4}}γ ἐπίογσσουθῃ, ὑμαὺ 10 18 ρατγὺ οἵ {86 
σουμηοῃ ἰανν οὗἉ ΕἸ ρ]Δ πα ὃ), ου {86 ἴδιλροσ οὗ ΟΣ βου υθοΥϑ δηά οἵ [ἢ6 
ῬΘΟΡΪΘ, οἢ {π6 ὑθιηροῦ οὗ {π6 ἰανγϑ, δῃηα οὗ ἰποβα ψτῆο ἐγααθα {Π61}, 
88 76}} δῷ οὗ {ποϑθ ὙΠῸ δἀπι ἰβίου ἰβολ. [0 18 {π18 ΒΟΙΥ 1Ἰηἤμθηοθ 

᾿ ἘᾺ]1|ΟΥ 8 ΟὐΕροὶ [8 οση ὙΠ Π688, Ρ. 184. 
3 Βρ. Οταγ᾽ 8 Οοπηθοῦοιυ οὗ ϑδογοὰ δηὰ Ῥχοίδῃηο [ἠϊοσγαίαγο, νοὶ. ἱ. Ὁ. 219. 
: Βἰκεκοιομον Οοτημθηΐασγίοδ, Ὁ. Βγοίοβδδοσ Ομ τ διίδη, γ0]. ἷν. Ρ. δ9. δηά ποίο (δ.} 
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οὗ ΟἸ ΙΒ Δ ὨΠΥ ῬΥΙΠΟΙΡΑΙΠῪ ὁ τ Π1Οἢ, ὈΥ το ρδίϊηρ' ἴῃ βοηθ ἄδστοο ἰἢθ 
ΤΑΠΟΟῸΓ ΟΥ̓ Θοη θα! πρ' ἔδούομβ ἀρϑιηβὺ ϑϑοῖ οἰ μοσ, ἀπά Ἰῃηβρί στρ ἔΠθτὰ 
ψ 0} βοίὰθ {1116 Βῃαγ οὗ πιιΐαδὶ ΟΠΔΙΊΥ δηα ἐγ Ὀθαγαῃοα, π88 μι Ποσίο 
ΡΓΟβοσυθα {818 ΘΟ ΓΥ ἔγοσα ὑθοθο βοθ 68 οὐὗὨἨ οδσῃδρα δηὰ ἀδναβίδίοπ 
1Πδὖ βία! δῃα ἀἴβρτδοθ [Π6 δΏ1418 οὗ ἀποϊθηῦ Πιβύίοσγ. [{ ἰβ {818 τ ῖ ἢ 
[88 ἴῃ φΘΏΘΓΑΙ ΓΤ ΒΓΑ Π6 ΟἿΤ ῬΓΟΥΪΏΟΙΑΙ σΌΨΘΓΠΟΙΒ ἔτοπὶ Θχοθραϊηρ (ῃ6 
θουπαᾶβ οὗ δα δηα Πυτηδηῦ ἴῃ ὑπ 6 }Ὶ δατϊηϊδίγαίοη ; απ ἢδ88 σλγ- 
Τα ούϑῃ ἴο ΟἿγ τηοϑὺ αἰδϑίδηὐϊ οΟοπΐθ8θ ἃ ἰδῦρα βῆϑγο οὔ (86 Τγϑϑάοι, 
186 ᾿υδίοο, [86 6486, {86 ἰγδῃα 1, {86 ΒΟΟΣ, δηα Ῥσοβρουι οἵ 
116 ραγϑηΐ βίδίθυ [ὑ 18 818, ἴπὰ ὅπ, πθοῖ 88 ᾿τηργαββοὰ οἡ (ἢ6 
᾿ΤΩΪη4Ὧ8. οὗἨ ΟἿΓ τηλρΊβίχαίεΒ δῃα ΟἹΓ Ἰυσέθε {πα βίτοπρ' 86η86 οὗ ἀϊτιίγ ἴο 
6οα, ἴο πιδῃ, δῃὰ ἴο {ΠῚ ΘΟ ΙΓΥ, ἐμαὶ βδοσοά τορασά ο }υδίϊοθ δηά 
τοοίυ 46 ἡ ΒΊΟΝ Το πάοσβ ἴβοσα ὈΘγομα 411} δχδηλρίθ, ᾿Ἰτραγίϊαὶ, ἀρτῖρμῦ, 
δπα ὑποοιτυρὺ ; ΜΒΙΟὮ ΒΘΟΌΓΟΒ 0 ΘΥΘΙῪ ΓΚ οἱ, τθ6ῃ 6 δαυλὶ Ὀοηοῆΐ 
οὗ [16 Ἰανγβ, τ Β1οἢ οχίθηβ ὕο {86 τπηθαποδὺ {ποὲν ργούθοϊοῃ, δηὰ Ὀσίηρβ 
[8Π6 στγοαύοδί πᾶ 6ν {Ππ6ῖν οοπίτοὶ.᾽"} 
ΤΥ. Βαυϊ {π6 Ὀ]οδβϑιηρβ οοπίοιτοα ὈΥ ΟΠ υιβδηϊν οα (ἢ6 ποῦ] ἀγ 

πού σοηβηθρά [0 διμϑ]!ογαηρ ἰδ τηογαὶ, οἷγ1], γϑ]σίουθ, πᾶ ρο] τ ἶοαὶ 
οομάϊοη οὗ τηϑηκὶπα : [86 τηοδβί ρο] βῃθα πδίϊοηβ, ποῦν ἰῃ οχίβίθποο, 
8.6 ἸΠ0οὈ ρα ἴο 1{ ἔογ (86 ργεβογνδίοη δηᾶ αἰβυβίοι οὗὨ ᾿Σογαΐαγο δηά 
{86 οἰορδηΐ αγίβ οὗ ραϊπίϊηρ, βίδίθλγυ, δγοβιϊοοίασο, ἀπά παιβῖο. ΟἾγῖθ- 
ἘἸΔΌΣΥ [88 Ὀ6θὴ ἱπδίσιπηθηΐδὶ ἴῃ ργθβοσυΐϊηρ 8η4 αἰββθιηϊηδίϊηρ' ΤΩΟΓΑΪ, 
οἰδβϑῖοαὶ, δα {πϑοϊοριοαὶ ΚΝΟΎΠΕΡΘΕ, ἴῃ ΘΥΘΓΥ͂ πδίϊοη ΘΓ 1Ὁ 88 
Ὀδ66ἢ δβίβ βῃοα, Τδο ἅν, (86 αοβροϊ, [Π6 Θοτηπιοπίβ οἡ π6 πὶ, δηᾶ 
[86 ΜΟΥΚΕ οὗ {86 ΔΙΠ6Υθ, ΘΓ τυ θη ἴῃ Ηοῦτον, Οασϑοῖκ, οὐ 1, δέϊη 
80 ἐμαί ἃ Κποπ]οᾶσα οὗἁὨἨὨ {686 ἴδγαθ ἰδησυδρεβ Ὀθοδπλθ ἱπα 1 ΒΡΘΏΒΑΡΙ]Υ 
ΠΘΟΟΘΒΘΑΙΎ [0 ΘΥΘΙῪ ΙΏ8} ὙΠῸ ἩΠΒΗ6α (0 ὍΘ 8 ᾿πίθ σοί ΟΠ γϑδη. 
ΘΒ Ιβύδηι Ὀοίηρ, οοπίδι θα ἴῃ ὈΟΟΪκΒ, (86 υ86 οὗ Ἰοἰίοσβ Ὀθοϑτηθ πὸ- 
ΟΟΒΒΑΙΎ ἴο 118 (ΘΟ ΓΒ; ΠΟΥ ΟΟἸ]α ᾿ἰδαγηΐηρ ἤᾶν ὈΘΘῺ ΘΕΓΟΙΥ Ἰοϑί, 
8116 ἰΠ6γ6 ὑγα8 8 ΟΥ̓ΘΓ Οὗ θη, ΠηῸ ΨΟ͵Ὸ ΟὈ] ΘΑ ἴο ροββθδθθ ἃ τηο- 
ἄογαίθ βῆδγο οὗ 1, ἴο αυδ ἷγ (Πότ ον {π6 ρυϊθϑίμοοά, δηα θη 16 {μοι 
ἴο ᾿1ἴ8 Θιλο υπλθηίϑ. Ἰ; {π6 {π|6 οὗ Ταοϊίαβ (Α.Ὁ. 108)3, {π6ὸ αοτηδη 
ΠΑΡΟΠ ὝΘΓΘ ΒίΣΆΠΡΘΓΒ ἴο ᾿οτ6 ΓΒ; δηᾶ {86 ἴνο [Ὁ] οσσιηρ δοίθ ῥσονθ 
μαὺ οἶμοὺ πδίϊομβ ὑσοσ Καὶ ἰο οοπίηυς 1ΠΠ|Πογαΐθ, δὰ πο (9 
Τολοθ τ οὗ [86 (οϑροὶ Ἄδχογίϑα ἐμποιηβοῖνϑθ [ῸΓ (μ6ῖν ᾿πδίσαυοου. ΤῊΘ 
οὐδ, μανιηρ πιδᾶθ τῃθιηβοῖνϑβ πηαβίθγβ οὔ ΑἸΠ θη (4.0. 270), Ὀσουρδὶ 
τοροίμοσ ἱμπΐο οὔθ ἤθᾶρ 4}1 {π6 ὈοΟΚΒ {Π6Υ ἰουπά {Π6Γ6, δα που] μαγθ 
ΘομΒυτθα [ἢ γΔ] 806 ἰΓοαβαγο, δα πού οπ6 οὔ πο [0] 4 18 ΘΟΙΡΘΠΙΟΏΒ, 
[παι τ 8116 [86 ΟἼὝΘΟ 8 διαυβοα {μοηγβοῖνοβ ἢ 1Π086 ΤΠ6Υ ποροοϊοά 
(Π6 αὐ οὗἨ ΑΓ, ΔΠ4 ψΟΙΟ ΘΑ ονὐουσοηθ.Σ ΤΠΘΟοΥς, 4 (λοιπὸ 
Ργΐποο (Α.Ὁ. 293), πουἹ]Ἱά ῃοί ϑεῆον {86 ΘὨΠ]Πάγθη οὗ 18 βυι]θοῖβ ἴο Ὀ6 
Ἰπβίσυοίρα ἴῃ [86 Βοίθηςαβ; ᾿τηδριηΐηρ, [Παὺ δι οἢ ̓πϑίσαοίοη ἐποσυαίοα 
1Π6 πη, το ἀογοὰ τθπ ὑη8ὺ [ῸΓ πραγ] χρ οἱ 8; δηά ὑπαὶ ἴπ6 ῬοΥ 
ὍὯο {τοι ]6α αἱ {π6 το, πουϊὰ πόνον Ἰοοῖς υπάἀδυηίοα δ {π6 βινογὰ 
ΟΥ Βροᾶγ." Βυῦ ΠΟ ΒΟΟΠΟΙ ψγὸ8 ΟἸΓΙΒΌΪΔΏΙΪΥ ρσοραραῖθα δηοηρ ὈΔΓ- 
θαυΔη8, [μΔὴ {ΠΟΥ ΧΟ ᾿πβίγιοίρα ἴῃὰ 186 86 οἱ ἰοἰίογβ, [ΠΡΏ]Ὰ8, ἃ 

8. Ζῳιδγβϑβ, Απηδὶ. 110. χὶϊ, ο. 36. ΑἸ ου’ν Ηϊοὶ, το]. ἱ. ὑ. 404, 
4 ῬΊΌΟΟΡ, 6 Β6Ιῖο οι, 11}) 1, 6. 3. 
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Οοιιῖο Ὀίβιορ (Α.Ὁ. 8380), ἱπνθη ρα Ἰοἰίοσβ ον μ18 1] ογαΐθ οουηΐγυ- 
Ἰη6 ΠΏ, ἰγαηβ᾽αἰθα 1ῃ6 ΒΙ10]6 ᾿ηΐο {π6 νυρᾶγ ἰοηραθ [ῸΥ {πο ὶΓ 086, δΔηα 1η- 
Βἰγτυοςίοα [6 1π 118 ἀοοίγϊ 68; δηἀ βοὴ (ἀοίδβ βοοῃ Ὀδοδπηθ βΒὸ νὸ]] 
Ἰηξογπλοα, (Παὲ (ΠΥ οοτηραγοά {πον νϑγϑῖοη τὴ [6 1,δὕη, (πΠ6 ασθοκ, 
δηα {1πΠ6 Ηδρτον οτἱρίηα]85.: Βοίοσα (6 ᾿ηἰγοαποῦοῃ οὗὨ ΟἸ ΙΒι δ ην 
1η τ ]δπά, (ῃ6 παίϊνοβ δὰ πὸ δἱρμαρθῖ, πὸ 811Π8}]8 Ὀυΐ {Π61Γ νΘΥβ68, 
ΠΟΥ ΔΩΥ ἰδιηρ' Ὀαΐ ΙΠΘΠΊΟΥΥ ἴο0 ᾿ΓΘΒΟΓνΘ [Π6ῚΓ ὑθῦβθβ, ὑπ ὶγ ΔΏΓΑ 1168, 
1Π6 ρῃθϑ]ορίθβ οὗ {π6 1} Κιηρβ, δηᾶ {π6 Ὄχαρ]οιϊίβ οὗὨ {π0ὶ0 ἤθῦοθβ. Τῇδ 
ΤΟΥ͂Θ ΨΟΓΒΕΒ ἃ Ι8η ΟΟἸ]4 γοροαῦ {86 τηογο ᾿θδυῃθὰ ἢ6 νγχ88 ἀθοιηθϑά, 
ὙΓΠ116 (ῃ6 Ὀαγαὰ γῆ σοηροβοά 8ηΥ {πϊηρ' ΠΕῊ Ἧ2Δ8 ΒΌΓΘ οἱ Ὀαοϊηρ τὸ- 
βροοίοα Ὀγ {πῸ ᾿ϊπρϑ δῃηᾶ ρθορ]9.Σ ΤῊ8 νγὰβ (Π6 βίδίθ οὗ {π6 1σιβ}, 
ψ 6 η {π6 ΟΠ γΙ ΒΔ. ΤΙ ΒΒΙΟΠΑΥ68 ΟΠ 6 (0 ᾿ηϑίγυοι (πο ἴῃ [Π6 86 οὗ 
Ἰούίοσβ, δπᾶ ἴῃ {π6 γα ςῃ8 οὗ {π6 ὐοβροὶ. ϑ'υοῃ ἃ οἴδησθ, βονονοσ, 
ψ88 ψτουρδῦ πὰ {μοῖὰ ΕΥ̓͂ ΟὨΥἸβ δηλ πα 118 ἰθδόμοσθ, ὑμαὺ Ιγο]δηὰ 
Ὑ788 Βίγ 6 ἃ {Π6 ἰδΙαπα οἵ ὙΘΥῪ ΡίουΒ δηαἃ γὙοΥῪ ἰθαγηθα ἤθη. Απδρα- 
τὶιβὅ, [86 ΟΠΙ6Γ ΔρΡΟΒΕ16 οὗ {π6 ποίσῃ πδίϊοηβ, ποῦ ΟὨΪΥ ργθδομοα {Π6 
(ο8ρ6] ἰο ἐμοβα Ὀαυθαγδη8, Ὀὰΐ Θϑί ὈΠ15Πη64 βοῇ 0018 ἔοσ {86 ᾿ἱπβίσυοίοη 
οὗ γουτῇ ἴῃ το ρου δηά Ἰοίΐογβ. ΟΥτι] δῃὰ Μοιδοαϊαβ᾽, το οομνογίθα 
(86 Βιυϊ]σατίδηβ, Μογδαυῖδηβ, δηα . Βοβοιῖδηβ, δρουΐ (6 βᾶὴθ {1π|6, 
Ῥγδνϊουβὶν ᾿ηνθηίθα {π6 ΄ανῖο δ ρῃμαθροῖ, δῃα ἰγαπβαίθα [86 Β1016, ἀπά 
Βοη6 ατροκ ἀπά 1,αὐη δυίμουβ, πο ὑπὸ ϑΙανῖο ἰοηραθ, ἴον {π6 ρὰγ- 
ΡοΒ6 οὗ δχσρδηᾶϊηρ {6 Ὁ ΠΑΥΤΟΥ͂Σ Π.1Π48, πα Βοϊοπῖηρ [Π 6} μαγὰ ποασίβ 
ἴο τ] ἀπ688 απά ροἱΐγ. ΝΘΑΥΥ {16 Ββδῖλθ ΤΩΔῪ Ὧδ 8814 οὗ οἴδοσ Ὀδγ- 
Ῥδγϑη8 γῆ Ὀδοδηλθ ργοβο γίθβ οὗ [86 (ἀὐοΒρο]. ἴπ ΕΒ υ5818 ὑπ 6 θα 8 
ὁῇ ΟἸΥΙϑ Δ ΠΙΥ Τϑοουλι θη θα, δ {Ππ6 βαῖλθ {ϊτη6, {π6 (Λοβρεὶ δπὰ ]Ἰοῦ- 
ἰ6Γ8, [86 γυϊτηοηίβ οὗ {π6 αγίβ, οὐ αν, δῃα ογάθε; δηά ψ γα βοοοηδοὰ 
1η {Π6}} δχϑγίομθ ὈΥ το] ]ρΊοΟυΒ ῥυῖπο68, 80 δ ρ]οΥυ δα ΒΚ11{ὰ] στο 
ἴον ἀοουγαύϊπρ (86 οἱἴ1685, ἀηα (Ὸγ [86 Ἰηδίσποίίοη οἵ [Π6 ρθορὶθ, “Τῃ6 
ἄοτῃηξ δῃᾷ ραιηίπρβ οἵ [{πὸ ἔδπιουβ Οδίμθαάγαὶ οἵ] ϑί. Βόρᾷϊα δὲ (οη- 
δβίδῃη πο ρ]6 ΘΓ γτυάον οορ!οα ἴπ {π6 ΒΕ υβϑῖδῃ ολυγοθο8 οὗ Κιοὸν δπὰ 
ονορογοᾶ ; {π6 ψυηρβ οὗ {π6 ἰδίῃ ΒΒ ψ γθ ἰγδηβἰαίθα ἱπίο (ῃ6 

Θοδνοηΐο ἰδηρίιδρθ; δα ἴπγοα μυπαγοά ποῦ] γουίῃβ γογα ᾿ηνιοα, οΥ 
σοΙΏΡΕ]]61, ἴο αἰἱεπά Ἰθοίαγο8 τη {86 ο0]]6ρο οὗ «“Δγοβ]δυβ. δ [ἢ δῖοι 
Ραγίβ οὗ Ευγορο, 6 1ἔο68 ἔῸΓ αἰνῚπ6 ΟΥΒὮΙΡ ἀΓΟΒ6 Ὁπ 6 Γ (μ6  οβίθυϊηρ; 
οαΓ6 οὗ (δ6 ΟἴοΥΡΥ, δ᾽ ἀθα ὈΥ {Ππ6 πη! ἔσθμοο οὗ βονθγοῖζηβ δηα οὗ (86 
Ιαϊγ; δηὰ ἐπουρῃ {686 ΘΓ βουμθίϊταθβ ΕΠ θη θα ΟΥ̓ ἈΠ ΟΥΓΒΥ τλο- 
ἐνοδ, γοῦ (μ6 οἰΐδβοῦ ᾿ὰ8 ποῦ Ὀθθὴ {π6 1688 Ὀδμοῆβοιϊαὶ ἰοὸ {πὸ ατγὶϑ οὗ 
Ῥαϊητηρ, ἀοβῖρση, δγομιςθοίασθ, δηα τλυ810, ὙΠΌΒ6 ὈΓΟθοβουβ ΘΓ 6ἢ- 
οουγαροα ἰο ἰῃ6 δχϑγίίϊοη οὗ {μϑὶν ἰδ] θηΐβ Ὁ. ᾿Ιθθγαὶ ΣΙ ΒΟΥ Οη. 
ὙΆΘΩ, μβονονϑσ, ἰπ6 ἰονα οὗἉ ᾿ἰογαίασο νγα8 βυαοοδοάρα Ὀγ [6 ον οὗ 
ΘΙΤΩΒ (ὙὙ ΒΙΟἢ. νγᾶ8 ρδγ ου ΑΥ]γ (86 οᾶ86 ἀυτγίηρ {86 τη] 44]6 ἃρ68) [6 
᾿ιδὰ Ἰπἀποθιημθηΐβ ἴο βίπαγ, χοθρύ [μο86 ψῆο στο γα δἀιυὶξαίθα πα ἀ68- 
{ἰπ6α ἴον {π6 βαογβά οὔϊοθ; ποὺ οου]ὰ ἃ Κπου]θᾶρο οἵ {πὸ ατϑοὶς δῃὰ 
Ἐοπδῃ Οἰαββι98 μᾶνθ ὈΘΘῺ ργοραραύθα 80 ὉΠΊΨΘΙΒΑΙΥ 88 Ὁ ψγ88, μαά 
ποῦ {π6 ΟἸΘΓΡῪ ἰουπα ἰμθῖ ὨΘΟΘΒΒΑΓΎ [ὉΓ ὑπαογβίδηάιηρ (16 Θογιρίαγοδ 
8η4 {η6 ψογκΒ οὗ {π6 ἔδίμοσβι ΒΥ {π686 τχθάμϑ, [Π6Υ ροββθϑϑοα τηοϑέ 
οὗ 186 Ἰοαγῃῖηρ οὗἉ [Πο086 {1πλ68, ἀηα Βαπαοα 1 ἄονγη ἰο {6 1, Βα ΘΒΒΟΓΒ, 

1 βοογδῖ, 1ἴὉ. ἱν. ς. 82, ϑβοζοι 11}. Υἱ. ο. 86. ῬΆΙοβίογζ. 11}. 1ἱἰ. ο. δ. 
3 Βο]]δ"Ω] Αοἰα, λίδγομ χυίϊ. 8 ΜΑΌΠΠὮῺΟΩ, ΑπΏΑΔ]. 826. 
4 Βαιυίηὶ Μίοςς]}, ῥαχὶ ἰ, δ ΟἸΡῬομΒ ΗϊΪδί. νοὶ]. χ. ῥ. 344, 
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ψ ΠῸ ]ιαὰ (8 τηοτῖῦ οὗ οο]]δοὐϊηρ,, ἐγ βου θίηρ', ἀπά ργθβουνίηρ ΒΟΟΚΑ, 
ΨΚ 810]. οἰ υνγ86 τηυϑῦ ἤᾶνθ ροΥΙΒΗ6α, θη ἃ ἰδία ἔογ δυυαὶ θη τγα8 
δ]ηγοβὺ οχύϊποί, δὰ {π6 ραββίοῃ οὗ ἰαυσωθη νγα8 αἰγοοίβα ἴο δγιηβ.ἕ) 

Οη {86 βυῦνθγβίοη οὗ π6 σϑοῖὶς θιριγο ΕΥ̓͂ {π6 Μομδιωπιθάδῃβ, 1 
1468, 1 ογαίαγα ἰ00Κ τοίαρθ ἴῃ {86 νι εβύ οὗ Ευγορθ, τ ΒΕΓΘ τλδην οὗ 
1π6 ΟἸΟΥΡῪ ΘΓ διηοηρ' 118 Ιηοϑὺ ΒίΓΘΏΟΙΒ ΒΌΡΡοσίοσθ Αὐ Ἰβηρίῃ, 
Ἰδαγηΐηρ διλθγρθα ἔγοσῃ [ἢ 8 8.16 η66 οὗὨ {86 οἸοϊδέοσ, ψ ἈΣ6 β86 Πδὰ τὸ - 
ἰγοδαίθα, δηα ΘῈ δμ6 ἢδα Ὀ66η ργϑβογυϑα γομχ ἀδδϑίγυιοίίοῃ ; δᾶ ΠῸΓ 
ΔΡΡΘΆΓΔΠΟΘ νγ88 Ὁ] ονγοα ὈῪ 8. σοῦϊναὶ οὗ 411 {π6 Ὀ] Θββίπρβ τι ῃἰοἢ 886 80 
δια πον Ὀοδίονα. Τα Ἐοξοστηλί!οη ρῥγοιμοίβα, 8.11} τθοσθ, {Π6 οδυβα 
οὗ Ἰδαγηΐηρ; δηᾷ 1.8 σϑῆθσγαὶ ἀΠ βίο μ88 θ6 θη αἰ ἀθα ταοϑύ βρη! ]Υ ὈΥ͂ 
{Π6 ἀἰΒοΟνΕΤΎ δηα δἰπηοδῦ ὑῃίνουβαὶ δαἀορίίζομ οὗ {πΠ6 ατί οὗ ρυϊηϊίην, 
ΤΠ ποθ ΟΡΡΟΒοτΒ οὗ γνϑἰδίομ, Πού υ οσ, Σθαδομίησ' ᾿ἢ 8 ὁ Ἰάαν τ 
ΤΟΙ, ἈΒΟΣΙθ6 41 ΟἿΤ ἱπρ ΓΟ ολθηΐβ ἴὸ ΡΒ]Ποβορῆγ. ΒΒθμέ ἐξ τραϑ το- 
ἤσίοηπ, ἰδ6 ΒΈΕΤΤΘΙΟΝ ΟΕ ΟΗΕΙΞΥ, ἐλπαξ ἑοοῦ ἐΐς ἰραά. Τῆα Ἐδίουμλοσβ 
ΟΡΘΙΘΑ ο 8 ἔπ6 Θουρίαγοβ, δα Ὀγοΐζα 411 {ῃοβ6 ἐδύίευβ {πα ϑῃδοκ]οά 
᾿αμηδηῃ τθάβοη. ῬὨΠ]ΟΒΟΡΕΥ ογαρὺ παι ΠΊ Ὁ] Ὺ ἴθ μον ὑγαὶπ, ργοβίοα ὈγῪ 
᾿ον Ἰδοῦ ΓΒ δηα βι ΠΥ ρ8; Δπα ΠΟῪ ἀῃρταιο Ὁ} }Υ οαἰτη8 41} (ἢ6 ΒοποὺΣ 
Πα ῥγαΐθα ἴο Ππουβ 1αΐπον, Μεϊαποίμομ, ἀπα ΟΥαμμου ργθοραρά 
Τ,οτὰ Βδοοῃ, Βου]ο, Νονίοῃ, δπὰ οοκο. Τῆθ ΠοΥυτῖ]6 οχοθββαβ [Πα 
Ὑ1}1 [0 ΘΟ αἰβργδοθ {Π6 δῆ Π818 οὗ {πΠ6 βγϑὲ ΕἼΘΩΟἾ σον] 0 ΔΥῸ 
ποὶ οἤδγροαῦ]6 ἀροὸπ ΟἸτΙδυϊδηϊίγ. Τὴ ΕὙΘΠΟ παίΐοη τοπουπορᾶ 
Ομ γιβδηιϊν Ὀοέοσο ὑπο οἰ αηροα ᾿ηΐο βαο οὔσαθβ, ῬΙ]ΟΒΟρΡὮΥ δηᾶ 
ΤΘΆΒΟ. ὝΟΓΘ (ἢν Ὀολϑίθα συϊάθ8. Βοβιθβ, ΟΠ ΓΙ βδηιυ οὐρσλί ποῦ ἰο 
θ6 ομαγρβϑᾶ τὰ 41} {Π6,οΥίτηθβ οὗἩ [8οβὲ ῆο ἤδνα δδδιιπηθα 108 ΠΔΓΩΘ. 
ΝΟ Ἰπουιταξοη ἢδ8 ασοῦ θα 8016 ἴο ργουθηί 411} {π6 οχοθββθθ ΒΊΟΣ 1 
ἔοσδα; ΠΟΓΡ 18 10 ΡΘΟΌΪΙΑΓ ἴο {π6 ΟἸγΙδίιδη γανοϊδίϊοη, ἐπαὺ 11 ἢ88 ϑοπιό- 
ἐἴηι68 [ὈΤΤἸΒΗΘα ἃ ῥτγεΐοχί Ὁ Ἰπίγοαποῖπρ ὑΠ086 νΘΥῪ ΟΥ̓} }8 ἀπ ὀρρταβ- 
ΒΊΟΏ8, ὙΏΙΟΙ 10 γγὙ8 ἀδβιρηθα ἰοὸ τοιηθαγ Βυΐ {Π6 πι!βομιοῖβ ποῖ, 
{Πγουσῃ (Π6 σοτγυρὺ ῥάβδοι οὗ τηθῃ, ἤδγνὸ θθθὴ {Π6 ἀεοσίάεπέαϊ σοη- 
ΒΩ]ΌΘΠΟΒΒ οὗ ΟΠ ΓΒ 1Δη1γ, οὐρὶὺ ποῦ ἴο Ὀ6 ᾿τηρυϊοα ἴο 15 Βριγῖ, ““ΤΠ6 
Ι,ορ᾿δαίονυ οὗ {86 υπΐγοιβθ, ἴῃ ῥγοιαυ]ραίηρ (86 βυθ]πῖθ ἰανγ8 οὗ 

᾿ ΤῊ Ζέΐξεγαγῳ Βεποῆία οοπίοιτο οὐ ἰΐ6 ποτὶ ἃ ὉΥ ΟἾ γί δι ηΥ, ΔΥῸ ὑπ ΘΟΠΟΙΒΟΙΥ δὰ 
ΓΟΥΟΪΌΪΥ βιαιοὰ Ὁγ Ὧγτ. Φοτιῖπ. “Τὸ πομπὴ," 8808 6, “ΔΓΘ γγὸ ᾿ἰπαάουιοά ἴον ἴ6 Κπονϊοῖσο 
οὔ δηϊὶχυ εῖοθ, βδοσοὰ δῃὰ δϑοῦΐαυ, [ῸΣ ΘΥΘΥΥ͂ ὑπΐπρς ἴμδὲὶ ἰ8 οα]]16ὰ λιίοίοσψ, οὐ 16 Ζέίογα 
Ἠιπαπίογες Τὸ ΟἸ γίβιίϊδηβ. Τὸ ψἤοπι, ἴῸΥ ζτδι 818 αϑδαὰ αἰοιἰοπαγί68 οὗ ἴδ6 ᾿εαγηθᾶ 
Ιδηρυαροβῦ Τὸ Ο τι βιίδηθβ. Τὸ σόα, ἴοῦ ΟΠ ΓΟΠΟΙΟΘΥ, δηὰ [86 οοῃιϊππδίϊοη οἷ ΠἰϑίοΥΥ 
ΚὨΣΟυ ἢ ΤΏΒΗΥ οοπίυτίε8)ὴ Τὸ ΟἸ τ βιϊδπβ. ΤῸ ΝΒ ΟΙΩ, ἴῸΓ γδίο Α] ΒΥ βίθπηΒ οὗ ΠΟΥ ΠΥ δηὰ 
οὔ πδῖυγαὶ το] χίοηῦ Τὸ ΟἸ σι βιϊδηθ. Τὸ ποτ, ΤῸΓ ἱτπωρσγονθπηθηῖβ πὶ παίαγαὶ ἢ ΟΒΟΡΉΥ, 
δηά ἴον [6 δρρὶϊοσαιϊίου οὐὨ 8680 ἀἰϑοονοσίοβ ἴο σοὶ ζίουβ ρυγροβοδῦ Τὸ ΟἸὨγίβδηβ. Τὸ 
ΠΟΤᾺ, ΓῸΣ ΤΟ ΔΡΕΥΒΙ641 ΤΟϑοδΎ 68, σιτία 8ἃ8 ἴα 88 ἴΠ6 Βα Ὀ͵Θοὲ νν}}} ρούτηῖνῦ Τὸ ΟὨτίδ- 
δηβ. Τὸ τοι, ἔοσ [16 πΊοΓγΆ] γι] 68 ἴοὸ Ὀ6 οὐδεσυεὰ ὈΥ̓͂ Πα[ίΟΠ5 ἴῃ 8 δηὰ ροϑδοοῦῦ Τὸ 
Ομ γιβείδηβ, Τὸ ψ βόα, ἴογ ᾿ατβργυ άθηςο δηὰ ΡΟ] ̓ ἷς 8] Κπον]οάσο, ἀηα [ῸΓ Βο. Πρ; [86 γίρλί 
9 σιιδ͵οοία, ὈΟ(Ὶ οἷν} απὰ γοϊσίουβ, ἀροη 8. ὑσοΌρϑὺ ἰουιηἀδιίοηῦ ΤῸ ΟΠ ΓΙ βι 1818 ---- ποῖ ἴὸ 
δἰ μοὶβίϑ οὐ ἀοἰβίβ, δοῖμθ οὗἨ Ὑ βοὴ (848 ΗΟΌΌΟΒ ἴῃ ρδγ οι] 7) ἤανθ Ὀ66η Κπον δαγοοδιθβ 
ἴοτ ᾿γγϑμηγ." (Φοχίλ᾽ 5 ϑουπη 8, γο]. υἱἱ. ΡΡ. 878, 874.) Ηδ ἔμτιμοῦ οὔδβογνοδ, (μδ΄ ΒΟΙῚΘ 
οὔ 86 διμοϊβεϊοαὶ δπὰ ἀείβιϊοδὶ ττῖτογβ οἵ [1.6 βδονεπίθθηἢ δηὰ οἰ ρῃιθθηθ ἢ σοηναγοθ (πὰ 
100 τειηδτὶς ἰβ ΘΑΌΔΙΥ ΔΡΡΙ 416 ἴο {π 086 οὗ οὔγ οὐγη [1πλ68} ΕΓ " ἱωπογαηῦ δηὰ 1] Γαῖα, 
Τηοβὲ οὗἨ Ποῖ 8. βοσὶ οὗ ἢ} [-βοῃ 475, διὰ ὑοῖδι !εγβ οὗ βοοομα- ἤδη γΆγοβ, ποπ6 οὗἁ ἴδοπὶ 
ΘΙὨΣΠΘΏΓΥ Ἰοασχηθᾶ, ΟΥἩ ΠΟΠ ΓΙ θυΐοτβ ἴ0 ἴδ6 δανδποοιηθηΐ οὗ ογυ ἀϊοη δηὰ κηον]εάμο ἴῃ ΔΗΥ͂ 
ΤηδίοΥ αὶ δσιῖς] 6." (ΙὈ]α. Ρ. 8378.) 

5. Οη 186 βυδ]εοὶ δῦονθ ποῦςρα, [Π6 τοδάου Μ1]1} θη ἃ βοπιθ θχοθ]οπὲ δηα ἔογοὶ Ὁ]6 υοτηδυ δ 
ἴῃ Τ)γχ. ᾿ονασ Β Πἰβοοῦνβοβ {Ἰ]πδἰγαιϊνο οὗ ἴπΠὸ Ποβίσζηβ οἵ ΟἸ τ βεϊδηΐτγ, 1)}186. 18. δρᾷ 
“706 Ππηροτίροξίοη οἵ ΟἸτἐβείδη 8 πὸ να! Οδ)εοίίοι ἴο ΟΠ γβεϊδη ἐγ. 

ΥΝΟΙ. 1. ᾿ ΕᾺἘΈΕ 

- 
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ΟΠ γΙβ Δ }1Υ, --- {ΠουρΡἢ Π6 ΓΠΙΒῃ θα τη 1 πηοίϊνοβ σδ]ου]αϊο ἕο 
οἰδναία ἰμθῖ [0 ἢ1Β [ὨΓῸΠ6, Δηα ἴο Ἔχίθῃηα {Π6]Ὁ ΠΟρ6Β ἔᾺ Ὁ Ὀδγοπα [16 
στανα, --- ἀἸὰ ποὺ δὖ [86 βαπι6 {1π|6 ὑγδῃβίοστη {Ππ6 ἰη 6 ]Πσοπῦ ογοδίαγεβ, 
ἴο ὙΒοτ Π6 σᾶᾷγα [Π0Ξ6 ἴδι08, 1ηΠἴ0 ΤΏ6͵6 δ ηθ8. .7ε Πα8 σέσεπ ἔδεπι 
{ἢ 6 ροιοοῦ" οἰξβοῦ ἐο σοη ότι ἐο ΟἿ γβίλαη ργδοορές οΥ ἕο ἱἩ7Υἴπισο ἑΐεηι; δπὰ 
ἰδ 48 ρ]δοδά ἴῃ {861} οσσῃ ἤδηβ {π6 10 οὐσῃ ἀδβίίπυ. 18, δέον {Π]86, 
8 στοδῦ τϑὴν οἵ ἤθη τοὐθοῦ (ἢ6 σοοά 8πα οἤοοβθ {Π6 ουἱῇ!, [μ6 ἔδυϊξ 18 
τη} 6 80}γ {πο ἶγβ, δπὰ πού 18, γῆ ὈΥ̓͂ 80 ΤΏΔΥ͂ {Π6 τηοβὶ ἰχϑιηθῃάουβ 
ἀδηυ ποι 008, ὙνΑΥΤ8 ὑπ 6 ἀραϊηδβύ {86 ἰαύίον, ἀπα ὈΥ {πΠ6 πιοβὺ δ] υσῖηρ' 
1η 1 8 010}}8 80]10118 {Ποῖ (ο (Π6 ἔοττηου." ὙΥ̓ ΘΓα ἃ]1 πῆθη ὑο ὈΘΟΟΙΊ6 δὲη- 
οΟγ6 ὈΘ᾽ΊΘνΟΥΒ ἴῃ ὑπ ποανθηὶυ ἀοοίγῖποθ οὗ (86 (ἀοδροὶ, απ ᾿σ τα 8] 
λοπεβέϊν ἀἰβροβοα ἰο ΟὈΘΥ͂ 1.8 ὨΟΙΥ ῥγδϑοδρίβ, ποίμϊπρ 18 Ὀδίαυ σα]σιι- 
Ἰαϊοά ἰο ἀπΠπἶἔμιδο γθαὶ οοτηίοτί, ρθδοθ, δηἃ ὨΔΡΡΊΠ 688 ἴῃ 1818 του. [1η- 
ἀρεα, ψΠοσνΟΥ γ01}} οΑπα 1 γ ἀπα αὐ θην ΘΙ Υ ΘΟμραγα {Π6 τοσα]δ οὗ 
Ῥτγοξοβδιηρ ΟἸ σι βίϊδηβ ἱπγουρποαυῦ [Π6 ποΥ]α, ἀοἔβοίγα 88 [867 ἄγ, τῖῖῃ 
ἴῃοΒα οὗ (6 πραί ΒΘ ΠΑΪΟΙΒ 1Π ἃ ΒΙ ΤΆΣ ΑΓ βίαρο οὗ βοοϊθῖυ, 11} θ6 οοη- 
νἱπορᾶ {παὺ {π6 οἴβοίβ οὐ ΟΠ ΓΙ βδπεγ αν θη ΘΧοθθαϊηρῚΥ θ6η6- 
βοἷα]. ὅβϑοιωθ νἱϑϑβ ογο πο ἰου ἀἄθη, γ 8116 οἴ Β 66 δρρἰδυάοα, 
ὉΥ {16 δῃοϊθηίβ: Ὀαὺ {π6 νἱοθβ οἵ {86 ΟΠ τι δίϊδη, [ῃ6 β1η8 οὗ {π6 Βοαγί 
88 ὙὍ61 48 {π6 116, ἀγὸ αἱΐ ξουθιἀἄθη Ὀγ πΠ6 ὐοβρ6]. 11 ᾿δ8 β 16} Υ 
ΘΟ 1 οϑ θα ἸΠΠΌ ΓΑ ]6 Ὁ] βδίηρβ ἴο ἱπαϊνιάυα!]8, Βϑδί 68 (ῃοβθ 
Θηυτηογαίθα ἴῃ {86 ΡΥΘΟΘαΙ Ωρ Ραρ68᾽, 76 ΤΩΔΥ͂ ΟΌΒΘΓγα (παύ, {ΠΓΟῸΡὮ 118 
δΙοββθά ᾿πῆνθμοθ, οὐ] 68 ΓΘ 1688 τι] [σηδηῦ; {16 ΤΩΔΏΠΟΙΒ οὗἨὨ τϑηκὶηα 
86 βοίϊβηθα δηα δυμπηδη]86ά, (ο ἃ ἀἄσρτθα ἈΠΟ ἴῃ ἀποϊθηῦ {ἰτη68; ἃ 
ΤΊΟΓΘ ζΘΠΘΙΑΙ γεβρθοῦ 18 ρΡδ] ἴο {86 ἀθοθπου οὗ δχίθγῃβὶ Ἀρρθᾶγαῃοοβ, 
δα ἴο {86 Βοη{ἱπαθηίθ Οὐ νυἱσίαουβ δηα ρου τηθη; 8πα δἰ πβουρῇ τὰς ἢ 
Ὑ]ΟΚΟά 688 80}}} σοι 81}8 διθοηρ' [Π6 ποηιπαὶ ὈΓΟίΘΒΒΟΥΒ οὗ [6 ΟΠ χἸβιδη, 
αι τἢ, το ἀτ ΟἸ τ ϑυδηβ ἱῃ πάμιθ, διυΐ Π1{{16 Ὀαίου {μπδὴ Ποδίμθηβ ἴῃ 
Ῥγδοῦοο, γοί ἃ ἰαγρα ροσίοη οὗ μιν δῃηᾶ νυἱγίαο 8] ΘΕ] οσἰδίβ 810 
{π6 τι] 416 δῃᾶ ἰοῦοσ οἰαββθθ οὗ τωδηκιηα, ΠΟ ἴῃ ΘΥΘΙῪ ἃρ6 πὰ 

1 “ Μεοἢ ρηΟΓΑΙ τοίοττηδίίοῃ δη ἃ ΠαρΡ πθ68, ἰῃ νδυοῦβ ΨΑΥΒ, ἢδιΐΝ ὈθΘη ἱπίγοάποοα πο 
{πὸ ψόουὰ ὉΥ 1ἘπΠ6 Οοϑροὶ, οὶ διηοης ἰμαϊνίάτα!}8, δηἃ δ] οηρ πδιίομβ. Βΐ οὐθη οἡ 8 
ΒιρρΡοδιεΐοη ᾿ς μδὰ Ὀθοη οὐ ογυνίβα, ἰδ Ῥτουθδ ποι ΐηρ ἀραϊηδὶ [Π6 ροοά οἴεοίβ οὗ ΟἸ στ βεϊδηϊίγ, 
1 δ ὙΤΟΓΘ ΡΓΟΡΕΟΣΙΥ οὐογοά, [τ ΟἿΪΥ ῥγουθβ, [δῦ ποῖνν "Πβίδηαπρ {ΠπΠ6 ῬΌΓΙΥ οὗἉ [Π6 αΟΒροϊ, 
δηὰ 118 ατδοίουβ ἱηνοπίίοη οὗἁὨ πηδκίηρ᾽ πιδηκίηἃ το] ρου δα ΠΔΡΡΥ, [6.6 ἅτ παι ΟΥ8Β 80 
ὙΠ11 ποῖ ὈθΘ τηϑδάδ γο] ρίουβ δη ἃ ΠΔΡΡΥ͂ Ὗ ἰι. Βυῖ ν δῦ οου]ὰ ἀοάἄ ΑἸπιΐσγ ἀο τόσ (ὺσ 
ΤΩΒΔΉ, ΘΟὨΒΙ ΒΊΟΥ ὙΠ Ἰοδυϊηρ Ὠἰπὶ αἱ 1 ΌΘΣΟΥ ἴὸ δοὶ ἔγοῖὶγῦ Ηδθ Ἵου]ά ΟὨΪΥ ρῖνο δἷπι ἃ 
γᾺ]Ὸ το γαῖ ΌΥ, δηὰ σθάβοη ἴο θηίΐοσοθ ἴδ σπ]θ; τ1η]688 ἢ6 ΠδΔὰ οΠδηροὰ ΒΒ ἤδίιγο, δπὰ, 
ΒΥ αἰνίηρς ᾿εἰπλ ἃ πον σοὶ ζίοη, μδὰ ττοῦρὩΐ ἃ βίδπάϊρ' ταΐγας]θ ἴὸ ἔοσοα ἢἷ8 οροάϊοποβ [0 ἰξ. 
80 [δδΐ, οὗἩἍ ὁΘοῦΓ86, 1Π6 του] ἃ Μ0|]11 Αἴνγδυβ Ὀ6 αἰνἀοἃ ἰηῦο ὕνγο βοσίβ οὗ Ῥθορ]ο ---- βΒυ οἢ ἃ.5 ἃσΘ 
ἀρεῖ ἰο 411] (π6 4116 οὗ το ρίοη ; δηὰ βιο}} ἃ5 ᾿ἶνο Ὁ ᾿Ρ ἴὸ [18 στ]ο8. Ατηοηρ ἴΠ656 Ἰἰδίῖον ΟἹ 
ΔΙῸ ἴο Ὀ6 ουπηὰ [Πο86 ἯΒΟ ἔδοὶ ἴπὸ Παρρίηθ88 οὗἉ ἐνίηρ ὑπο Σ αΌΒρΡ6Ι ἴα. [ἐ ᾿γουἹὰ 6 8 
νοηάογι! πὶ, ἱπά θα, 1 ἴΠο86 δοιὰ ῥὑγοῆϊς ὈΥῪ 1861, ν᾿ ἢῸ πονοῦ [ΤΟ]. τΠοὶς μο8 48 
δδουΐ [Ποη. ΤΠ ρῥαδίϊθηϊ, ΠΟ τοὐοοῖβ [ἢ 6 τχοα!ο 6, πηιδὲ ποῖ ΒΟΡΘ ἴο σϑοῖηονο ἴπὸ ἀΐβοδβδο. 
Ουγ βαυϊοῦῦ Ὠἰμηβο! , γοῦ ΓΟΙΩΘΙΏΌΟΥ, Ῥγορδοβίθα, πὶ 106 ῬΆγΘΌΙ]α οὗ ἴδ6 βοννοσ, οἵ ἴϊο αἰ 
ἔδγϑηξ σοοθρίοη ν ϊοῖ ἷβ αοδροὶ βου τηθοῦ δπιοηρ ἀἰ ογθηξ θη. ϑόυιο βοοὰ, Βα 16}}5 
γοῦ, ποῦ]ὰ [8]} ἀτηοηρ ἴΠογΠδ, ἀπᾶ δ6 οΠΟΚΘά ---- ΟΙΠΕΓΒ ΟἹ Ὀοδίθη στουηά, δὰ ὃὉ6 μἱοκοὰ 
ὉΡ --- αὶ (ἢδὲ 5.}}} τ1Πογα νου] Ὀ6 δοπιὸ Ὑ ΐοἢ που]ὰ [81] οα ροοὰ στοπηὰᾶ, ἀπὰ Ὀτίηρ ἔοσι 
ἔγαϊς ἴῃ δοαηάδηοο, ὙὍθο ΟἸιγιβιίδη σοὶ σίου, ὉΠΟΓΘΙΌΣΟ, 8 ποῖ τχοδηΐ ἴο τγουὶκ ΌὈΥ 9ΟΓΟΘ, ΟΥ 
Ἰκὸ 8 οἤδτη, οἢ (16 τηὶπὰβ οὗ πιρῆ, [1 10 ἀἰά, (οτο οουἹὰ Ὀ6 πὸ σοοάῃοδδ ἰπ (ἢ οὔϑοῖν- 
806 ΟΥ̓Ἷτ; Ὀαὶ ἰδ ἰδ ἱπίοπαοα τογοῖ}}} ἰο σαΐϊάθ ὑΠο86 0 ΠΑΡΡΊΠ6Β54, γνῆο ν}}} ᾿ἰβίθη τὸ 118 
δταοίουβ γοῖοθ. 850 {πδὲ θη 6 Ἰοοῖκ ἰηἴο [Π6 ποσὶ ὰ, δηὰ νυνδὴ ἰὸ 866 106 εβδοῖβ οὔ ὑο]ὶ- 
ἴοι, τῦϑ τηυδῦ ἸΟΟΚ ἕοσ 10 ΟἾΪΥ δτθοπα ΓΑ] ΟὨ ΓΒ. 18}}8 ---- ΔΙΏΟΠ ΡΣ; [086 ὟΒΟ ἔσυ]γ "ἵνα ἢΡ ἴὸ 
1.8 ἸΔῪΤΒ ---- δη ἃ ποῖ διηοηρ ἴἤο86 80 Ὦδρρϑη ἴο ᾿ἰγὸ ἰπ ἃ ΟΠ δίλβη ΘΟυΠΙΓΥ, δηἀ δγὰὸ ΟΒσίβ- 
εἰδὴ ΟὨ]Υ ἰῃ Ὠδιη6." ΟΡ μ᾿ Β βου ΟΠ 5, γ0], 1}, ΡΡ. 9--- 1}. 
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ΘΟΘΠ ΤΥ ἔοστα {π6 στοδίεβί ρατὶ οὗὨ [Π6 Θομημημηϊίγ. Ναν, ἴῃ ΟἸΤιγιβἐϊδη 
ΘΟΙΠΓ168, Θσθὴ {Π6 π]οῖοα {μοιηβοῖνοβ (ἢῸ ἢανα ποῦ σαϑὶ οὔ 4}] τα - 
Ἰσίοῦ, δῃα ἀοΠθογαύθ! υ τοπουποθᾶ {Π6 (Δ08ρ6]) ἀΓῸ ρΥΘΔΕΪΥ γοβγαϊ πο 
Ὀγ {8Π6 ἔδαν οὗ ξαΐυγθ μι πβῃπιθηῦθ, γβὶοἢ ἀγθ 80 οἰθαυγ βού {ου ἢ 1 
[π6 (οΒρ6]. ὅο ἐπδὺ τρϑηκιπα ἀγὸ, ὉΡροι {πα τ μοΪθ, ουθὴ ἴῃ 8 ἰδθιη- 
ῬΟΓᾺ] ροϊηύ οὗ νἱϑνγ, ὑπάονῦ ᾿πδβηϊ6 ΟΡ] ραἰϊοηβ ἴο (π6 τα] ἃ ἀπά ρῥβοϊῆο 
Τθαρον οὗ {π6 Ο05ρ6], δῃα πανθ σθαρβὰ τόσα ϑυθβίβῃιαὶ του] ἠγ θ6- 
ΘΕ (8 ἔγοτῃ 10, 8 ἔΓΌΠῚ ΔΩΥ͂ ΟΥ̓ΠΘΡ 1501 ||0η ὌΡΟΠ Θασίῃ; δπᾶ, τ ἢαΐ- 
ΕΥ͂ΘΓ Οὗ ΒΟΌΓΙΕΙΥ͂ ΟΥ̓ Ἰπογα] νἱγίθα 18 ἴο Β6 ουπα οἰἴΠογ ἴῃ 16 ψυϊηρβ 
ΟΥ̓ 11ν68 οὗ [ἢ ὀρροβϑῖβ οὗ γϑυβίδί!οη ἴῃ τποάθγῃ ἔἴτηθβ, (ΠΟῪ γα ἰῃ- 
ἀοὈ ρα ἔον 1Ὁ (ο ὑπαῦ σϑῦγ ΟἸγΙΒΔμΠΥ ΜΓ ΒΙοἢ (ΠΟΥ Δ.ΓΘ ᾿προύθ Ὁ 6η- 
ἀρανουσγίπρ ἴο βαυνοσί. “Ἅ ΤῸ β8Υ ποίπϊηρ οὗ {μ6 δοδβὶ 14688 οὗ {π6 οἱά 
ΡΒΙΠ]ΠΟΒΟρΡΘΓΒ ΟἹ. τπΟΓᾺ] δα δ) 6οίβ Ὀθὶπρ’ ἀογινοα ἔγομα γονοϊδίίοη (οἱ ψ ΐοῃ 
{ΠΟ γα 18 ΘΟμδι ἀθγα Ὁ]6 ον ἄθησθ ᾽), 10 18 τηϑηϊξοδε (μα΄, 80 ΤᾺΣ δβ {π6 τηο- 
ἀδγἢΒ ΘΧοΘϑα {μθπ), ἰὑ 18 ρυϊ μοῖρα! γ, Π ποῦ ΘΓ γ, οὐϊηρ ὅο {Π18 ταθ- 
ἄϊιπι οὗὨ ἱπβίσυιοίΐοη. Ὑὴ6 δογιρίαγοβ μβαυϊηρ αἰ αδοα {π6 Πρ ΐ, {ΠῸ Ὺ 
ἤδΥΘ ἸΠΒΘΠΒΙΙΥ ἱπη Ὁ] 064 10; δηα Ππαϊηρ' 1Ὁ ὑο ἀοοοτὰ τι σθαβοη, (ἘΠ 6Υ 
βδίίοΥ Αρβδικο τε {παὐ ἐλεῖν τϑϑβοη ἢ88 ἀἰβοονθγθα 1. “ ΑΥῈΣ ρταζίηρ᾽,᾽ 
88 016 ΘΧΡΓΩΒΒ6Β 11, “1 [Π6 ραδβίαγοβ οἵ γενεἰδίίοη, [Π6Ὺ Ὀοδϑί οἵ στον- 
ἴηρ δὶ ὈΥ παίυγοι᾽, ὅδο ἰοῃρ' 48 ἰΠ6Υ σϑϑῖ6. διηοηρσ Ῥθορὶθ, ψἤΟ86 
14688 οὗ τὶρῃῦ δηά ᾿σοησ᾽ ΓΘ ἔοσιηθα Ὀγ {6 τογΆ ΠΥ οὗ τῃ6 αοπρεὶϊ, 
ΠΟΥ͂ τασδὶ (1688 ἸΠΟΥ ἩΙΒῈ ἴο Ὀ6 5] ο᾽ηδ ϊβοα 88 Ὀγοῆϊραία8) Ὀομανο 
ὙἹ ἢ δοῦλα ἄσρτοο οὗ ἀθοοσυμ. ΥὙ ἤογο {ΠῸ6 οοπάποξ 18 πῃ] οττα δηά 
σοηϑιβίθηΐ, ομδυυ, δῃα ουθη 8166, νψ1}}} Ἰ6Δα τ1κ8 ἰο ρῥπί {Π|π| Ὀ6βύ Θοῃ- 
ΒΙΓΠΟ ΟΠ ὍΡΟΙ (6 τηοῦγο; Ὀυῦ ἤθη γα 866 ΙὩΘ ὈΠΘΔΘΥ ὉΠᾺΘΓ χῸ- 
βίγα! ἴϑ, Δα ΘΟΠΕΪΠΌΔΙΠΥ τυ ηρ ἴῃ ἔβνουῦ οὗὨ υἱοθϑ ψ Ἀἱοὴ ὉΠΟΥ͂ ἀδγθ 
ποῦ ΟΡΘΏΪΥ ῥγδοῖῖβθ, γ6 δ.6 5018 .64 1 ᾿πηρατπρ' {πεῖν ΒΟ ΓΙ ΟΟΥ ποῦ ἴο 
ῬΓΊΠΟΙΡΙΟ, Ρθαὺ το {88 οἰτουτηβίδηοοθ8 αἰὐθ θα! ηρ' {Π61Ὁ δι τααίϊοη.᾽ 5 

Υ. Τὸ σοῦ Βὸ αἰβῆου]ὶ ἰαβὶς ἴο δάάυοθ, ἴγομι (π6 ρασα οὗ μιἰβίογυ, 
ΠΌΠΊΘΓΟΌΒ ΒΑΟΤΒ ἐπαὺ πουἹά ἔν οομῆττα τπ6 ργθοθάϊησ σΈΠΟΓΑ] 800- 
ΥΕΥ͂ οὗ {δε οἰἴδοίβ ργοάυοοά Ὀγ {π6 ᾿πῆποηςοα οὗ (Βγβιϊδη!γ. Α ἔδν 
ΔΙ ΟΏ41] ᾿πβίδησοθθ, Ππονανοῦ, τηυδὶ δυο. Ὑὐ Πογανοσ ΟἸ γι βίη 
ΤᾺ ΙΒΒΙΟΠΔΙΊ68 ὮδΥ6 ρΌΠ6, ἴΠ6 πλοῦ ὈΑΣθΑΓοΟὰΒ ποδί μη ὨδίοηΒ Βανα θ6- 

ΤΑ εἴδησο δἱ ἴμο ἀσνοιίοηβ οὗ ἴπο (ὐθῃ 1168 νν}}} βῆῃοιν τΠαὶ, στ ὙΘΥΥ ἔδενν δχοθριοπα, 
1Π6γ6 τγὰβ ποίη βρί γι [8] ἴῃ {Πα ῬΥΘΥΘΓΒ, --- πὸ (ΠΔη Κϑρίν! ΠΩ, --- ΠῸ τοαποβὶ ἔοσ ἀϊν]ηθ 
διϑϑίβίδησο ἰπ 186 ρΡογίοστωδηοθ οὗ ἐπαὶγ ἀπγ, ---- ΠῸ Ῥίοιιβ ΒΟΙΤΟῪ δηὰ δοκηον)οάρπιοηϊ οὗἁ 
(μον οἴδβηοοβ. Βιυὶ “δῇέοσ [πΠ6 ργοραρδιίοῃ οὗ πο Ὁ γι βείδη σοὶ ρίοη, ννθ ἥηα [ὈΣΤ8 οὗ 
δαἀοτγαίίζοη ἰη βοῖηθ Ῥασφαπ ττὶδτβ ΜΕ 1ΟΪ ΔΓΘ ΤΏΟΓΟ ΓΑΙΪΟΠΑ] δη ἃ βρ᾽ γι [τ18] (ἤδη ἴΠπ6 οἱ ἃ ὨΥΤηι 5 
δηα ὈΓΔΥΟΙΒ οὗὨ [ΠΟΤ δηοοδίοῦβ; 8ηἃ Ὑ7[θ ΤΙΩΔΥ͂ ΓΕΔΘΟΠΒΌΪ ΒΌΡΡΟΒΟ [Ππ|ῶΐ {Π686 δ  νομ  θιὸι 
ΔΙΟΒ6 ἔγοιῃ ἰδ6 αν ὅρα 86. γοοῖ. Ἡγτηη. δὰ ϑοίθηι, ρὲ δὰ Μιυβ8β8; υ᾽απιδϊοῆ. ἀ6 Μγεῖ, 
Ἐγρὶ. 8 ὅ. ο. 26.; ϑπρὶ. ἴη Ἐρίοίεί, αἀ ἥν. ἴο ΠΟΤᾺ 1 πίδι 1 οουἹὰ δἀὰ )ῆακίπιιια Ὑ γγῖιιο, 
10 ἰ6 ῬΓΠῪ τῆδὶ ἢ σῇο οὐ ΟἾΠΟΓ δοσοπηῖβ ἀσδοσνοδ σοι] ἀδίοη, δῃου]ά πᾶν ἱδαρῆϊ τἰδὲ 
ῬΓΆΥΟΣ ἴο αοἂ νγ»8ὲβ δπρογῆμνουθ, 60. 806. 8.06 4180 ὡὔκυεπαί χ. 846. ἀπὰ ἴπ6 Οοτηπηοη- 
Ἰλίοσβ. ϑεπεοα Βα υ8, Ῥγχίπιιδ ἐβὲ ἀδογιῖα σμἰίμα, ἄδος σγεάεγε : ἀείπαάε γεάάογε ἐἰ {6 πια)οδίαίεπι 
δμαηι, τεάάοτγο δοπίίαίεηι.---- Κ7 18 ἀδο8 Ῥγορίαγοῦ δοπιιδ εβῖο. ϑαίὶδ {1108 σοἰμῖζ φείδου δ ἐπι αζιια 
ε5ι. Ἐίβῖ, 95. Ρ. 470. Βιυῖ τι ες ἀἰά ποῖ ΠῚ ΠΚ ὈΓΑΥΟΓ ἴο Ὀ6 1136]688 Δ ΠΠΗΘΟΘΒΒΆΓΥ, 
88 ΒΟΙΏ6 ΠΊΔΥ (ΔΠΟΥ ΤΌΤ] 6856 ὙγΟΓΩΒ, νν1}} ΔΡΡΘΑΥ ἤοτῃ ἴΠ6 [ΟἸ]Ονν ἢ Ρ]Δοοθ. ο8 φμορμε 
ἐτιϑίϊπιαπειδ υοία μῥγοἤσετε, βαϊυᾶ υἱ εἰ ρΡοίεδίαίε ζαίογιπι. Ομσάαπι δπΐπι α 7)118 ἱπιπιογίαἰδιια 
τα τείϊοία δσεπί, μὶ ἐπ δοππῆι υϑγίαπί, δὶ αὐπιοία 7)1ϊ8 ὑγεζέβ ζμεγὶπὶ, εἰ υοία διιδορρία. 
Ναῖ. ἀπε 1ΐ, 51. 7ίαψις ποπ ἀαἱ εις δοηφῇἤοῖα, ---- ποπ ὁταμαά! ῥτεσαηπίϊιτα υοοόδ οἰ μηαϊ- 
σι δεδία ἐδ ἐπ εαἴππι πιαπίδιια υοία γισὶεπέϊια ργεχιία αο ἴσα. Οιοά »γοϊδοίο ποη Πετγεί, 
πόὸ ἴῃ ἄμπϑο ζιγοτέτη οπιπες πιογίαϊες σοπϑεπδιεβεπί ὶ τεγάα πεπιΐπα εἰ ἱπεβίοασες 1)εο8, 
πίεὶ ποεβεηΐ ἐϊϊογιση δοπεβοία πμῆς αἰΐγο οὐϊαία, πιρις ογαπίίδια ἀαίαβ. Ὠδς Ἰβεπεῖ ΙΝ] 4." 
(Φοτῆη᾽ β Πίβοοιγβοβ οἡ ἔμπα ΟἸ γί βείδη Ἐδ]ρίοη, Ῥ. 3967. ποῖθ. 

3 ἘΏΪΙΟΤ ΒΒ αοερεὶ [18 οὐ ΥΥ̓Π688, Ρ. 118, 
 θν 
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σοπια οἰ ν"] 564, ϑοιηθ οὔἁ {ῃθπὶ σοῦ οδηη θα ]8; οὐ γβ πνουβπρροά 
{Π6 ]Γ δινογάβ 88 σοίίβ; δῃηᾷὰ 41} οὐὗἁἩ πο οὔἴεγθα πυτηδῃ νἹοίτηβ ἴο {πον 
14018β.0 Τα ἐδγοσίοιιβ θδοδπὶθ τα]α ; ποθ ὙΠῸ ρῥγον]θα δροὰΐ ἴῸγ 
Ια μον δοαιγοα βοί]οἀ ΡῬγΟΡΟΥΥ, 88 Ὑ76}1 88 8 τ Ἰβἢ [ῸΓ ἀοπιηδϑεα 
ΠΑΡΡΊΠΟΒΒ; ΡΘΥΒΟΠΒ ὙΠῸ ανγο]ῦ 1 σᾶγ68 ΟΥΓ 8 ᾿ΘΑΓΠΘα [ὙΌΤῚ Τ]9810η-- 
ΔΓΪΘΒ [Π6 ἀεί οὐ ὑυ!]άϊηρ ; {Ππ6 Υ ψΠοῸ [δα οῃ τὰν ἤδβῃ δρμ}]164 ἴο ἀρτὶ- 
ου]ατα ; ποθ πὸ Πα Ὀδθη οἱοίπαα ἴῃ ΒΚ π8, Δ Ὑγ 6 ΒίΓΔΠΡΌΓΒ ἴο 
τηδῃυίδοίαγοΒ, οπογοά {Π6 οοτηξογίβ οὗ Ἀρρᾶγαὶ ; δηά {Ππ νυἱοϊϑηΐ δπά 
ΤΆΡΘΟΙοιΒ ΤΟ ΠΟ ΠΟΘ {Π6ῚΓ ΤΆΡΙΠ6 8π4 ρ]υπμάογ, Τίιο ναγίουβ ἰγῖθ68 
{παᾶῦ 1 μα 164 ΟΘΥΠΊΔΠΥ͂ σοαβθα (0 580 18Έ66 πλθὴ δέου {π6 ᾿πίγοἀαοίϊοι 
οὗἨ ΟἿ νΙβε δηλ ; πὸ αἰὰ {πὸ Ηπ8 οοηθμας ἴο Ὀ6 βύγδηροιβ ἰο {ΠπῸ 
αἸόσοησα οὗ τρῆΐ ἀπά ψσοηρ, δου ΠΟῪ οι γποθα 1. Τῇ Οο]οηΐ, 
Ἀπ οἴμοῦ ον ίδη ἐγ] 68, ΘΘΑΒ6α ἰο τι86 [86 Εἰκῖ 8 οὐ {πον ΘῃΘΪ 65 
ἴον οἰοίμοϑβ ; δὰ {86 γα (το Ἰα του νου σαη πα ἀσδναβίαϊθα 
106. νγοϑίβθσῃ θ᾽ γ6) ΠΟ ἰοῃρῸΓ ρΡυΐὺ ἴο ἀθδίῃ ἰπ6 ἀσοά ἀπά ᾿πῆγτη, 88 
{ΠΥ Πδά ΤΟττλοΥΪΥ ἄοπα, ποῦ στρα γε ψιάονγβ ἴο Κὶ}} {ΠΘΆβοἶν 68 αἱ {Π16 
τοι 8 οὗ {ποῖν Πυβθαηβ. ΤῊ ρου σ Α] Ἰ ΒΔ: Δη 8 οὗὈ Ἰτοἰδηᾶ, απ 
{Π6 Αὐέδοοί (4 να] (ὐ]οἀοηΐδη {γ106), το πα υ]βῃθα σδηηθ4] 158), 
δὴ [86 ΗυηρΆΣΙΔηΒ οοαϑοὰ (ο ἀδνοιγ {Π6 Ὠοαγίϑ οὗ {ΠῸῚΓ σαρίννοβ, 
αἴχοσ ὑπεὶν οοηνογβίοη Αἰοῦ (ἢ 6 ΘΟ, σΒΙοῺ 4180 οὐ (ῃ6 ϑοβδηαϊ πανί 
ὨδΟη8, ΠΟΥ ΟΘΑΒΘα ἰο Θομητηϊξ 801 0116 οἢ ῬὈΥΙΠΟΙΡΙΘ; ΠΟΥ αἸ4 {Π 6} 
ανῖνο8 δ8ηα βἷανϑδ γοϊαηίαυν ἀσνοίθ {ποιηβοῖγοϑ [0 ἀφαίῃ, ἴῃ Ογάοσ ἴο 
Ἰιομοὰγ ἐπ 6 ἀροραβοα ἴῃ {16 ραγδάϊβα οὗ Οαϊπ. ΟἸγ β Δ ΠΥ Ἰτραγίοα 
ἴο [86 Πᾶποβ, Νογνορίδπηβ, πα ΒΕ ββίδηβ, ιι8ὲ 1468 οὗ ῬγΟΡΟΣίυ ; δπά 
ῬΡυΐ δὴ οπὰ τὸ {δμ6ὶγ μιγαίοαὶ δχρθαϊοπβ 8ηα ἀσργοαάδομθ. ΤῊθ 
πουίπουη Κιησάοτηβ, ΠΙΟ ΤΟΤΘ Θηρασοα ἴῃ ᾿ποοϑβαπΐ Μ4178, ὙΠῚ16 
1Ποῖν ἸΠΑὈι ΔηΓ8 6 γ6 ἈΘΑΙΠ6Π8, ὈΘΟΔΠ.6 ΤΊΟΣΟ ΡΟ 1Εο ΔΘ ὑπ 6 Ῥγθδ ἢ- 
ἱηρ; οὗ {π6 ἀοβροὶ διθοῦρ βοηω. ΤῈ δη68, ὅθαοθ, δῃ Νοῦντο- 
σἴληθ, γὯο σου] ΟὨΪΥ ΒρΟΔΚ ἃ ὈΑγρΑγουβ ἰδηστιασθ, δοαυϊγοα (6 π86 
οὐ Ἰούθογβ ; ἃ Ῥορίὶθ ῇῸ ΨΟΓΘ ΟΟΠΟΙΠΌΔΙΠΥ τηακίπρ ἀοργθάδιοηβ οἢ 
{Π6ῚΓ ΠΟΙσΆΡΟυΓΒ, Ὀθοϑηθ οοηίοθηῦ τὴ ἰΠ6Ι͂Ρ ΟΥΤ ἰοΥΤΊ ΟΥΘΒ; δηὰ 
ΠΔΌΟΠΒ, δἰταοϑὲ ᾿Ἰῃβοοθβϑὶ ὉΪ]Ϊ8 οἡ δοοοιπΐ οὗἁὨἨ (61 ΟΥΘΙ ΟΥ̓ δηα ΒΌρογαί!- 
{Ἰοη, Ὀδοδῖηθ σοη 6 δηα Βοσίδ θα πῃ ΘΟμΒοαΌΘποα οὗ {Π61Ὶ ΘΟΠΥΘΙΒΙΊΟΏ. 
ΤῊ ψ6}1- 1 οΥτη θα ἸαΥ Γ πχυδὺ σοϑρυθοὺ ΟΠ ΥἸ ΒΔ ΠΥ ἔῸΓ {π6 παπι6- 
Τοῖιβ θοπονοϊθηΐ ἰανγα ἰο ΜὨΙΟΝ 10 σαν Υἱβα ; 8ηΠ4 ΘΥΘΓῪ ΙΔ ὙΠῸ δ 
ΤοΔ {μονονοῦ ΒΡ] γ7.}) (μ6 αν οὗ {π6 διιρθγοτβ ΤὨΘΟαΟΒβΙιΒ, «8- 
1 π|8η, 8η4 ΟἸΒΔΙ]οπμαρηθ, ΟΥἨὨ Τπ6 60468 οὗὨ {86 Ὑ 1 ροίηΒ, ᾿μομη ΑΓΒ, 
ἈΑὩρ]ο- ΒΆΧομΒ, δπα ΟἴμοΥ ὈΑΥθΑγΟΒ ὨΔΙ0Π8, τησδῦ νθηθσαΐθ (ἢ γ]8- 
(Δ Υ 88 ἐπ6 βουγοθ οὗ ΤΩΔΩΥ͂ 8 δπα τ ΘΓΟ Ἢ] ἰατγϑ, ἩὙΠ1ΟΙ ἸΤΘΓΘ 
ΤΟΙΆΠΥ ἀμκποστη (0 ΡΟ] ἸΒῃ6α ἃ8 τ 6}] ἃ8 ἴο οἷν} 866 ραρΆΠΒ. 

ῬοΣθαΡ8 ΠΟ ΘΟΌΠΙΓΥ ΤΟΓῈ ΚΤΟΔΌΥ ποράοά (μ6 ᾿ρὺ οὗἨ ΟἿ ΓΒΔ ΗΪΥ, 
οὕ ἢα8 ὈΘΘῺ ΠΊΟΓΘ ΘΙ ΠΘΠΟΪΥ Ὀαποῆίορα Ὀγ 1{, ἰμΔη ΕΠπρ]απά, γυϊάίϑιη, 
ὈΠΙΪΟΥΠΆΪΥ ΤΟΙ ΒΒΠΡΌΪΣΠΑΓΥ ἴμδῃ ΟΥΠΟΥ ΟΥ6] πολυ οἵ ρασϑῃ- 
1ἴ8π| (ἰπουρἧ ἱμὰ Βοπηθ σαβρθοίβ 1688 ΘΥΤΟΠΘΟΙ8), 188 δι 64 ἢγϑὲ 
γΥ (Π6 ᾿ΡΌΓΘ την ΒΟΪΟΡῪ οὗ Ἐοτηθ, ἀπά πθὴ ὈΥ {π6 βαησυϊηαγυ ἀπά 
ὙΥΒΓ-ἸΠΒΡΊ ΓΙ Πρ ΟΥΒΏΙΡ οὗ [π6 ἀ610166 οὗὁὨ [Π6 ποῦίμογη μογάθβ, ΌΥ ποτὰ 
ἢ νγδϑ Ἰηνδάδα ἔγοιῃ ἰϊπλ6 0 ἰϊπ|6, δῃἃ βηΔΠ ΝΥ δυθάυρᾷ. ΝΟΥΘΥ ν᾽ 88 
Ὁ γι β απ  Ὑ αἰθηαθα τ ἢ οἰγουμηβίδμοθβ τποσο Ὀ]θαβίηρ, οὐ ΜΠ ΠΕ 
σὔδηροθ ΠΠΟΓ6 ΒδἰΐαΥΥ, ἴπ8η δΙηοηρ ΟἿΓ τι δηα ἔδσγοοϊοιιβ ἔοσο- 
[16 γθ, Τα ῥγοδομίησ οὗ [πΠ6 ἀοβροὶ, ἔγτοιῃ [Π6 ΨΘΓῪ ΘΔ] 1680 {1Π|6 
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οὔ [86 Ομ γιβύδη δῖα, δ  ϑῃθα Βυμηβη βου ῆςο8 (ΡΥ ποῖ ρα γ ντοιομοά 
οδρίϊν68), ὑπαΐ ψογο οἴογθα Ὀγ {π6ὸ Ὠγυϊάβ : (μ6 τυᾶθ δὰ ἀπβοί θα 
βδχοηβ, ἤθη οοηνογίθα ἰο (Ἰ γιϑυαην, δοαυϊγοαά ἃ. το Βῃ [ὉΓ {6 
σοτηΐξογίϑ οὗἁἨ οἰν" 864 116, δηα οθαβοα ἰὸ ᾿τημλοϊαίθ ὑπο σἈρΟν68, ΟΥ 
{π6 ΘΟ ΔΓΟΪΥ πηι γ8 οὐὗὨ ὑποῖῦ οὐ ἀτῖγ. Αμπά ἐπα ἀδεοοπάδι ἐδ οὗ 
τόκα Ὀαγθάσουϑ βανᾶσθδ, Ἦ ΠΟ ῥγο 1 (6 ΘΟΙΆΤΑΘΙΟΙΔΙ] τη ογοοιυγβο 1 
ΒΙΓΔΏρΡΟΥΒ, 8 ἃ ψἘῈῸ0 ῃ08 ΟΥΌΆΘΙΙΥ Ρυΐ {ΠΘΙΤ ὈΥΒΟΠΟΓΒ (0 ἀθαίἢ, ποὺν 
ἔβρᾷ δηᾷ οἱοίδα ἴθ, δηα δπουυγαρο ᾿πίθγοοισεο 1 41} {πΠ6 πδίϊοηΒ 
οὔ [η6 δασίβ. [0 νψγϑϑ (Π6 βριγιΐ οὗ ΟΝγιεπαπιίγ, (μα, ᾿ὰ Ερ]απά, ρμαΐ 
8 βίορ ἴἰο {π6 ἀγοδα ] δηϊπιοϑιίϊοβ οὐὗἨ {Π6 Ὀᾶγομβ; [μδΐ ομθοκρα {Π6 
Ῥεογρβϑίυαὶ ἔδυ 8 οὗ {π6 ἀδυῖκοῦ ἀρθ8 ; ἐπαὺ Βιθποα {Π6 ργ]ἀ6 ἀπ βογοθ- 
688 ὙΠΙΟΝ δὸ σοην δοα {86 ρονογητηθηΐ οὗ ΟἿ οὐη δα οἰ ὺ πὰ- 
ἰἰοπβ; ἰμαΐ ρψᾶνθ στίβα ἴο {π6 βίπρυϊαν θα Ὀοποῆς] ἱπεύ ται οη οἵ 
Ομνα τυ, τ ΒΙοἢ ἰοιρογοά [86 νϑϊουσ οὗ [108 ῥγοίβεβοσβ, ὈῪ υπτησ' ᾿π 
1Π6 Βδ16 Ῥ6ΎΒΟ 8 [86 γἈΤ]ΟῸ 8 δα τπι86[Ὁ] νἱγίιιο8 οὗ οΘουτίθευ, Ὠαπηπην, 
ΠοπουΓ, απὰ Ἰυβίϊοα ; δηά, βΒΏΔΙ]Υ, μὰ8 ἀπ 8οα (μαΐ δριτὶὺ οὐἁἨ ργδοίϊοαὶ 
νεῖν, θθμθνυοίθηοθ, δπα ὩλογΑ  ν, Μ ΠΙΟὮ ἤᾶνα 108 |}Υ σοπάθγοα Βυϊίαϊη 
1Π6 ροῦν οὗ 41} Ἰαπάϑ. 

ΘΌΟΝ 66 πα ΠΆΡΡΥῪ οἤδηροβ ψτουσῇύ Ὁγ ΟἾΔ} οα [Π6 δίαΐθ 
οὗ βοοίοἰῦ ἴῃ δηοϊθηΐ {1Π|68; ΠΟΙ Ὧ88 10 Ὀ6Θ6ῃ 1658 8611] ἀπλοης πηοάθγη 
Ῥάσ8ηΒ, 80 [ἌΓ 88 118 ρυγα δηά 11{6- σἱ γ]ησ' ργθοορίβ ἤν 66 η ργορα- 
δι Ἐὴ Δα ἱπου]οαίθα διλοπρ ἤθη. [ηάἀθ66α, ὁπ ᾿Παΐανον ραγί οὗ ῃ6 
6] 4 οὗ τη ἰββι ΟΠΑΥΎ Ὁ σου 08 Μ͵ὸ Ηχ ΟΌἿ αἰξθηῇοη, νγα ἤᾶνα {Π6 πιο 

Βα ἰϑίδοίοσυ δνυϊάθποα οὐ 126 τηϊρῃν οἴσδου οὗ {π6 (ἀοβρεὶ 88. {86 
ΤΏ68η8 ΟὗἨ πηρτουϊηρ ἴπ6 ργθϑθηΐς σοηῃα οη οὗὁἨ πηδηκιπα. ὙΤἤαβ, ἴῃ 
Νογίδ Αὐλογῖοα, 'π ϑουίῃ Αιοσῖοα αἶδο, δηα ἴῃ {π6 Εδϑὺ [πάϊ68, 
ὙΠΟ νυ σ ΟΠ ΓΙ ΒΌΔΠΥ ἢ88 Ὀ6Θη οαγγοα, 10 ἢ48 Δ Π5Π6 ἃ ΠυιπΊδη 580 1]- 
ἢἤς68, δπα 41 {Π6 ῬΑγθδγουβ ργϑδοίοαθβ τηθηἐ]οπϑά ἴῃ {Π6 ἔοτμοΣ ραγ οἔ 
118 ψόγκὶ; δηὰ [88 αἰἴἔιβοα {π6 Ὀ]οββίηρβ οὐ οἱν"] βαίϊοη, ἰοροίθοῦ 
ΜΠ [η6 ρ᾽αα Πἀϊηρδ οὐὨ βαϊναίίοπ." [π (86 ͵αοδ Τ}6168 1Ὁ ᾿δ8 τα 11- 
σαϊοᾷ {(Π6 Ποτοῦβ οὗ βίδνοσυ, δπα σοῃυογίοα βία Ὀροση οαρίλνεβ (θαγρα- 
ΤΟΌΒΙΥ Δηα ἘΠ᾿ ΒΕ ὕοτῃ ἔγοπι {Π6Ὶ πδίϊνα 8011) Ἰηΐο νδ] 8 0}6 86 γ- 

 δοθ Ῥρ. 17, 18. σιιργὰ, 
Σ Βοηθ τγίϊογα ἤανα ἱπηθρίποα [δαὶ σογίαϊη ἀρίοβίΔ Ὁ] 6 Ὀγδοιΐοοβ οὔ [86 Ῥαζϑηβ το γ0 

ΘΌΟΙ δηθὰ ὈΥ εἰν! βαιϊοη, δηὰ ποῦ ὉΥ͂ 116 ΟὨγίδιΐαη γερο. Βαϊ ἴἢ6 [λ]βοῃοοά οὗὨ Γ᾿ ΐδ 
ΟΡ πίοι ΜΜ1}} ΔΡῬΘΔΣ, ΌὉΥ σοπδιἀογίηρ, ἰΠδὺ ὈΪΟΟΑΥ δηὰ ΟΌδβοθηθ συ δίοτῃΒ ΡγΓου δι] δ διμοηρ ἴ[Π6 
ἘρΥρίδηβ, Οδγι βαρ πδη8, ασθοκβ, δπὰ Εοπιδηβ, ῈῸ ΟΓΘ, ἴῃ ΠΊΒΗΥ ΤΌΒΡΘΟΙΒ, Ε4 048] ἴο τιδ 
ἴῃ Ἰογαίτγα δηὰ οἰν] βαιίοη, δὰ γοῖ Ῥογίογπηοα δονογαὶ Ὠἰάδοιβ ΥἹ68 Ἰοηρ᾽ ΔΙ ὉΠΟῪ δᾶ 
ΔΙΤΙ γα δῇ [πΠ6 Ρἴπηδβοϊο οὗ γοβηοιηοπί. Ῥο  ]Βῃθα ἤοδίμθηβ οἴογοά Βυχηδη υἹοῖ πη ἴο ἐποὶγ 
ξοάβ, δηὰ νγεσὸ, οὐ Ῥδγῦσι δν ΟΟΟΔ 5: ΟΏ8, ΌΪΠΟΥ οὗὨἨ ΘΥΟΣΥ δοοιηἑ πδίίοη ἱτηραϊθοα ἴο {}|6 τι- 
εἰν δα, ἐχοορὶ ἀδνουγίης ἐμοὶγ ΟΠ Πάσθ. [ἢ 41} τας πϑιϊοη 8 ἩνΠἰσἢ Θ Ὀγϑοοα 16 6086], 
ΟἸσιβ δ ηΣΥ δηὰ εἰν} δαί ΟΠ τοῦτο 88 οϑῦδο δηα οἴοϊ, 8ο {παῦ {Π6 Ὀοηοῆῆθ ΟὗὁἩ Τῆ6 ᾿ΔΕΟΓ ΔΥῸ 
10 Β6 βου δε ἃ ὕο 1Π6 ἴὌγτηθσ. Α8 16 ἀοβροὶ βοϊεπεά δηὰ οἷν  Πβαά θαυ θαυ Πη8, τγ6 ΤΩΑΥ͂ 
ΤΑἸΥΥ αἰγὶ θαΐα ἴο ἰξ τῃ9 ΠΔΡΡΥ οβδοῖθ οἵ οἷν} }Ἰβαιίοη. Τὴ ΓΓαβδίδηδ ἀνὰ 1] πδηΐδηδ 
πΑΥης οἴγοα ᾿απηδη βδογίβοοθ, δπὰ οοπιϊπυσὰ πηςὶν. ] οὶ {1} ΓΠΟΙΓ σοπνογβίοῃ ἱπ [ἢ6 
τα ϊγίθοηἢ δὰ ΓὈυγθο ἢ σοη αΓί68, ἰδ 8 ΡΓΟΌΔΌΪΘ ὉΠΟΥ͂ νου] πᾶν ἄοπο 80 ἴο 1η18 ἄδυ, 
ὙΟΓΘ ἰδ ποὺ [ὉΓ ΟἹ ἐπ. ΠΣ Υ, δἴποθ ἴ[86 Μίηρτο ίδηβ, Οἰγοδδβίδηβ, δη ἃ οἵδον Βοδιἤ6Π 8, ΔΓῸ 
δ81}}} τηορο γιά τῆδη ΟΠ γἰβείϑῃ πϑιομβ ὩπΟΣ ΠΟΑΥΪΥ [ἢ ΒΔΙῺΘ Οἰ ΓΟ δίβηςοβ οὗ ἰδθταἀ6 δὰ 
801}. Το ΟΠ ΐηο86 δηὰ Φαρϑποβο, τπου ἢ ΡΟ] δα ὰ παιίοηβ, δπ ἃ ᾿ν6]}} δοαυδίηιοα τυ ἢ ἀγὶδ 
δη ἃ τηδηπίδοί!Γο 8, ̓ζ 18 τν6}} πόνγη, ΡῈ ΠΟΥ σοχηγηὶὶ οὐ πλ6 8 ἩΥίοἢ νου ὰ ποὶ 6 ἐοἸεγαῖοα 
ἴῃ [86 ταάε8ὲ ΟΠ τβιίδη Κἰηράοῃμ. Ἰροη ἴπΠ6 ΒΟ], 16 ΔρΡροδγβ παῖ ΟἸ γί βυΙαΠὙ ἢδ8 οὁΧ- 
Ῥἱοἀεά βϑνοσγαὶ οὐ πηθ8 οὐἩ [Π6 εἶν: ] δοὰ 88 γὸ}} 8δ8 Ὀδυθαγουβ Παδίποη, [848 ἵδιιρὶν οδοῦ οἵ 
1Π6 1 υἱγέιιθβ τὸ ψν ΐο ἢ6 γα8 8ἃ Βίγβηροῦ, δηα τηιϑῖ, ἩΠΟΓΌΟΥΟΥ ἰδ 18 Θβίδ Ὁ} 6, ργονθης 
ΓΟΙΆΡΒ6Β ἴο ραρδηίΐβιη, δηἃ {πΠ6 Ὠυπηογοι 8 οΥὙ}}8 τοϑυ  ἴηρ τοπ ἔμαθα δγπίθτηδ οὗἉ σοὶ χίς.-- 
θγ 1ὐγδη᾿ 5 Ηϊἰδίουυ οἵ εἰ ίοη, Ρρ. 277, 278. 

Εκ3 
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γϑηΐβ ; 80 {πα΄ 4 γεαΐ (Ἰγἰβιϊδη δ'ανα, 1 18 γχ6}1 Κπόνσηι, τγ88 ο" φγεαξον 
υαῖμο Δ ΟΠ6 ὙΠΟ 18 ἃ ρᾶρϑῃ, διῃᾺ ΠΏΔΙ]Υ, ΒΙΆΎΘΓῪ 1861 88 θθθα 
ΔΙ 1] αὐδα, 

ΕᾺτίμοσ, ἴῃ ΟὙΘΘὨΪΔΠά, δηοηρ᾽ 8 Ῥ6ΟΡ]6 ψ80, ἴῃ δἀάϊτοη ο 8]1 {π6 
ΡΥϊνδίϊομβ τ Ποῖ (ΠΟΥ Θπάυγα ἔγομη Π6 βονοσιυ οὗ {δ οἰϊταδίθ, μδα 
Ὀδοῃ Ἰο πῃ {86 Ἰονοβὲ βίασϑϑ οὗ βανᾶσα [1|8, [6 Μογανίδηβ οὐ [7168 
Βγοίγοα αν Ὀδ6θὴ 1ηβίγι θη] 1π πη γοάποϊηρ, ὑΠπ6 Θομλογίβ δᾶ 
Θηἀοαττηθηΐθ οὐ οἱ ν ]Π]βαϊΐοη ἢ δηα (μόδα ουἱοαβίβ οὐ ΒΟ ΘΟ ΤΠΔΥ ΠΟΥ 
θ6 866 δη)ογίηρ [πὸ ἔροα ἀπὰ βῃο] του τ ΒΊΟΣ ὑΠ6ὶν πα υβίγυ δηα ροσβο- 
ψΟΓΆΠΟ6 ἢ84 δοουγοα ἴογ βθλ. ὙΠ {π6 Δαπηιβϑίοη οὐὗἨ {ΐ6 ἀοοίγιπθ8 
οὗ ΘΟ γιβί, {ἢν να το μα Βη6α {Π6}ν ΓΘΓΟΟΙΟῸΒ ΠΔΌ18 ; (ΠΟΥ τοϑυϊηθα 
1Π6 ΘΧοσοῖβο οὗ σϑᾶβοπ ἤθη {πον θαρᾶῃ ἰο Ὀγϑοῦϊβο {π6 ἀυε!68 οἵ τὸ- 
Ἰσίοη ; δπά ᾿πβίθδα οὐ δχβιθιίιηρ {Π6 ΤΊΒΟΓΙ68 οὗ {πμ6}γ ἔοστμον ΘοΠα1- 
(ἰοη, γγα θ6Βο] ἃ (Π6 οἴ γηρ βροοίδο]α οὗὨ τηθῃ σαϊβιησ {Π6}} Δογ 08 
ἴο τα ΨἘΟ ογδαίθα ἀπ γϑαἀθθμηηθα (μθηι, δα τοαϊκίπφ τα αἰΐ ἐδ οοπι- 
γῃαπαάπιοπίς απαᾶ ογαϊπαποοβ ΟΥΓἹ ἐδο 7,ογά δίαπιοῖε55. Ιπ δου Αἴτιοα, 
{Πγουρἢ 186 αἰνπηα Ὀ] βϑῖηρ οα {86 ἰδθουτΒ οὗὨ [(Π|6 Β8Π16 ΤῊ ΒΒ ΟΠΆΤΊ 68, 
δηα πόδα οὗ οὔθοσ βοοι 68, ΔΊ ηρ᾽ ἃ Το 6αῸ8}}ν γοιηονϑα ἔγοια (ἢ 6 
Πα 18 οὗἁὨ οἰν" ΒΔ Π, ---- Δηα, ΡΟΣΒαρ8, 80}}} τλοσο ποβί!]θ ἰο (16 Δ0ρ]}}- 
οαἰΐοη Οὗ ΔΗΥ͂ τηθᾶπ8 οὗ ᾿ρτονοιηθηί, ---- ΟΠ σΙβ Δ [88 τρδθ 8 
ῬΟΥΤΘΓΕᾺΙ ἸΠΡΓΘβδίοη ; 8ΠΑ Πᾶ8 8οοοιηρ 18η6 4 ἃ οὔδηρθ, Ὑ ΒΟ 88 
Ταϊβϑα {π086 το ΜΈΓ Η]Δοοα δ {86 Θχίγθιμθ ροϊηΐ οὔ Βυταδη πα γο 
ἴο {πὸ ροβϑθββϑίοῃ οὗ ῥἹθῖυ, ἀθοθῃοΥ, πα ΠΔΡΡίπθθ8. Αἰ ΠΏ] οἴἴδοίβ 
αν θθθῃ ρῥγοδιυοθα οὰ ἴπ6 σψοβίοσῃ οοδϑὺ οὔ, Αἰτῖοα, ὑπγοῦρῇ (86 
᾿πϑίγυτηθηίδ  γ οὗ (Π6 ΟἸυτο ΜΙΒΒΙΟμΑΥῪ ϑοοϊοίυ ; δημα {86 Β8Πὶ6 
οἴὔδβοίβ γα ὉΠΙΪΌΣΤΩΪΥ Β66ῃ ἰοὸ [ὉΠΟῪ 118 ῥγορτοββ. 

Τη βιιοτί, 'ἰπ ψχορογίίοη 88 Ὁ ΙΒ ΙΔ ΠΣ ΟΥ͂ Δάνδησοβ ᾿ηἴο {Π6 ΤΘΟΊΟΠΒ οὗ 
ῬαρσΔΠἾ8η,, ἷΩ ΙΩΔΥ ΘΟ ΒἀΘΠΟΥ δηςοῖραΐα ἃ πιο ογαύϊοη ἴῃ 186 σϑηθ- 
ΤᾺ] σομα! !οη οΟὗὁἨ τηδηκιπα, Δηα 8. σγϑαΐοσς δα δ ΠΥ ἴῃ {Π6 τποταὶ δπὰᾶ 
ῬΟΪ 04] δάναηῃίαροβ οὗ ΘΥΘΥΥ ἰγ1ῦ6 8ηα ρθα}0]6. ὙΤη6 Ὀθποῆοίβὶ οἴδοῖθ 
οὗ {π6 αβροῖ, ᾿παἀθ64, ἀγὰ [610 ὄονθὴ ἴῃ ΜΒ δπιπηθἄδη ΘΟ γ168:; [ῸΓ 
41 [86 Ὀοδβῦ τλογαὶ ργθοθρίβ οὗ {π6 Ἰζούδῃ ἃγὰ ἰαϊκθη, σι πουΐ ΔοΚηον- 
Ἰοάσοιποπί, ἕγοτα ἰῃ6 ϑουιρύασοβ ΥὙΠοτα 10 αἀστθθβ ὙΠ {πθηι, 10 
[6 η68 ἴο δἄνδποθ ῃυμδῃ Παρρίμθ88; Ὑμοτα Ὁ ΑἸ Β ἔγσοπὶ {Π6π], 1ὖ 18 
ΘΘΏΘΓΑΙΥ ἃ ΓΠάΡΒΟαΥ οὗ [ἰβεποοῦδθ, σοπίγδαϊοίοηβ, δηα δὐϑυγα [80]68, 
ταῦ ψ1}} ποὺ βοὰν {π6 ἰδϑὺ οὗ δχδιωηϊηδίιοη. 

Α8, βουνοῦ, γεσοηξ ἙΑΟΤΒ τηοδῦ ΡΟ ΟΥΓ ΠΥ ἀττοϑί αὐΐθηίοη, τ 6 
Β0.4}} δἀάιιοα. οὔθ ᾿πβίδῃηδθ τόσο οὗ {π6 ρσ]ογίουβ ὑπ ρὴ οὗἨ ΟἾγὶδ- 
ὉἰἸΔΏΣΕΥ οὐ ον ραρδηΐβηι, το Π48 Ὀ66 ἢ δομιονθα ἐπ΄ Ομ οἱοη ἐΐπιθ, βὶ 66 
186 σομπητηθησοηηθηῦ οὗ (Π6 ργθβοηῦ σοη αΓΥ,, ἴῃ 1Π6 ΠῸΠΊΘΓΟΙΒ οἰ αδύουβ 
ΟΥ̓ 16] η48 ἴῃ ἐμ6 βουϊποση Ῥδοῖῆο Οοθδη, ἢονν ΟΟἸ δου νοἷΥ ἰογιηθα 

1. ΤΠῚ6 ἀοίδὶϊθ οα Ὡς ἢ 1[Π6 ἀθονο βέδίοιη η8 6. πη ἀ θα, ΣΔΥ 6 866 ῃ 'π ΟΥ̓η Σ Β ΗΪ8- 
ἰΟΥΥ οὗ ατθοηϊδηὰ, 2 νοΐβ. ϑγο. Τοπάου, 1820; 1,δίγοῦθ᾽ Β Φουγηαὶ οἵ ἢ18 ΨιδὶΣ τὸ ϑοιῖἢ 
Αὐίοδ ἰῃ 1815 δηὰ 1816, 4ἴο. Τοπάοη, 1818; δηὰ ἰπ [ἢ ἸΔἴοΓ Ἰλοροτῖβ οὐ [ἢ βοοίοιϊν [ῸΓ 
Ῥγορδραίίης [Π6 Θο58Ρ6] ἴῃ Εοτείζη Ῥαγίβ, δπὰ οὗ 16 ϑοςοίθιυ ἕογ Ῥκροτηοιης ΟΠ γί ϑείδη 
Καηυοπνίοάρο; οἵ [Π6 ΟἸΌτΟΝ Μ᾽ ββίομαΓΥ ϑοσίεῖγ; οὗ ἴῃς βοοίειγ [ῸΣ Μίδββίομβ 6βίβ Ὁ} 8164 ὮὈΥ͂ 
6 {{η:|858 ΕὙδίσυμη ΟΥ Μογαυΐδηβ; οὗ ἴπ6 Τοπάοη Μ θϑίο ΔΓ ϑοσοίοιγ; οὗ τὴς Βαριίβὲ 
Μίεβίοηβ ἰη ἴῃ0 Εδδὶ [πη ϊ168; δηᾶ οἵ ἴ6 ΤΥ οβϑίογδῃ ΜΙ ΒΒ ΟΠΑΥΎ ΘΟΟΘΙΘΙΥ. -- ΑἸ δίγαςίβ οὗ 1η6 
τηοβί σϑοθηξ οὗ ἐδο86 γοροσίδ οὗ Ο σι βεϊδη θην ίθποο (σοτη γἰ οἴ πς 4180 τητιοἢ ἱπιροτγίδηςξ 
π ΘΟ ΤΑΡἢ 68] ἱπέοσιη δι! 0}}} ΠΊΔῪ Ὀ6 866} ἰπ [6 ΡΕΓΙΟα σα] ἸΟΌ ΓΑΙ ΘαυἸο ἃ “ ΓΏΟ ΜΊΒβΙ ΟΠΑΥΥ͂ 
Ἐορί δες." 



4 γος 9 ἐξ θιυΐπο “εῤβλογὶίν απὰ Ονὶσίπαίϊ. 423 

ῬοΪγπεβῖβ, ἱπγουρῇ {πὸ αἰνὶπο Ὀ]οβϑίηρ οὐ (86 ἀηνγθαγι θα Ἰδθουγβ οὗ 
αἀονούθα "ΒΒ ΟΠΑΥ68; ὙΠῸ ἤᾶνα Ῥϑυβονογοα ἴῃ {μοὶγ δράυουβ ππᾶθγ- 
ἐλ Κῖπρ, Ὁποῦ ἀἰβοουγαρσθιηθηίβ (Π6 τηοδὺ ργοἰγαοίθα δπαὰ ἀοργθδβίπηρ,, 
86] ἢ ἃ ραϊθηΐ Θπάυγϑηοα οὗ ὈΥν 08 ποῦ ΘΔΆΒ1]Υ ΘΟΙΙΡΓ ἢ ηἀρ4 
Ὀγ ἰμοβ6 ΠΟ ἤαῦθ ἰνγαγβ τοιηδι ποᾶ αὖ ἤοῖηθ, ΟΥ πὸ δᾶγνα νἱϑιίβά 
ΟὨΪΥ οἱ] 864 μογίϊοπβ οὗἨ [ογϑῖστι οἰϊμμθθ. [Ι͂ἢ σομαηοη ΟΝ ταἷ8- 
ΒΙΟΠΔΥΘΒ 1ῃ ΟἾΠΘΡ Ραγίβ οἵ {πὸ νοῦν], ἴπον μβανα θθθη ἄθβογ θοᾶ ὈγῪ 
{π6 Θμθμλ168 οὗὁἨ γε! !σοη, 88 Ἰρπογαηΐ δηά ἀορτηδίϊοαὶ Δ μδίϊο8 ; ΠΔΟΥΘ 
Ἰηἰθηῦ οα {π6 ἱπου]οαῖίοη οὗὨἨ {π6 ῥθοι Αγ 168 οὗὁἨ (Π6]Σ βοοῦ ΟΥὁ ῬΑ, 
1π8πῃ 1π ῥγοπιούϊηρ {Π6 τἡ 6 11-θοϊηρ ΟΥ̓ {π6 Ρθορίβ; μοϊάϊησ ου πο ἴη- 
ἀυσοτηοηῦ ὈΥ ργδοθρῦ ΟΥ Θχϑιηρ]6 ἴο ᾿παυιβίγίουιϑ μαθὶΐ8, ὅο. : Ὀαὲ {Π6 
ῬΗΕΈΒΕΝΤ ΒΤΑΤΕ οὗ [Π6 5]8η6 5 ἴῃ τοῦ {ΠΟῪ Βροηΐ 80 ἸΠΔΩΥ γ68 8, 
σΟΠΡαΓΘα ἢ τ μδῦ ᾿ῦ ᾺΒ ῬΓΘΥΙΟΌΒΙΥ (0 δηα αὖ {π6 ἔἴἶτηθ οὐ {πιο ὶγῦ 
ΔΓΓΙ͂ΡΑΙ (88 ΓΟΟΟΤΘΑ ἴῃ (ἢ6 νογαρο8 οὗἁἩ νυϊοῦβ παν! ραίογβ), ἀπ ἀυτηρ' 
ΒΟΥΘΙᾺΪ ΕἸ ΒΘ ΘΠ ΓΥΎΘΑΓΒ, ρΓΟΒθηΐβ ἃ βυ Π οἰ οηΐ πα ὑσὶ τ ρῃδπὶ γοξαίδίϊοη 
οὗ ΘνοσΥ οἤδγσα οὗ {Π||8 Κὶπά, ὙΜΒΙη ἃ οἴγοῖα οὗ την παηαγοα τη1]68,. 
ὙὙΒΙΟἢ 18 βίυ θα 1 οἰυδίοτβ οὗ πυμιθσοῦβ ἀπά ρορυϊουβ ᾿ἰβ᾽δηάβ, 
Δηα οὗ νοι ΤΆΒΕΠ (ΠΟΥ ΟΥῪ ο4]16ἃ Οἰὐδμαῖ6) 18 [π6 οϑηΐγθ, ΠΑΔΩΥ͂ 
ἰπουβαηάθ οὐὗἨ αὐμίξ ἸπΒαθιδηΐβ, ἐοροίμον τ {πον ΟἰὨ]οίϊαϊη8, παν 
γοϊ απίαγΥ δ Ὀγαοθα, δπα τηλὰθ δὴ Ορθη Ῥγοίθβϑιοῃ οἵ, {π6 ΟΠ γι ϑίΐδη 
(ἢ, τιτουὺ (Π6 ᾿Ἰπίογνθη θη ΟΥὈ Ἰηἤμπθποθ οὗὨἩ δῃγ ΟἸ γι ϑίίδη Ῥοίβϑῃη- 
ἰαΐθ οὐ δίδϊα ; δῃά {π6 δΘοπβοαυθηοοβ οὗ (818 ργορασαίίοη οὗ {6 ἀοθ- 
Ρ6] διηοὴρ {πολ Ὦανγο Ὀδθῃ, [86 δϑο]ἶοη οὗ ποῖ, ροϊγραπιγ, δπά 
1ηΓΔη010146, οὗ ΠυΤλῺ ΒΑΟΓἤ 668, δηά οὗὨ {86 ταιγάογ οὐὗὨ ὈυΥΊΒΟΠΘΥΒ Ἀθη 
ἴῃ ΔΓ, 8Ππ6] {Π6 οχίϊηοίΐοη οὗὁἨ σϑηη! θα] θη. [ΙαοΪαίσΥ, ἢ 4}1 118 
ΤΡ ΟΙΠΗΤΥ τἰΐο8, π48 Ὀ66ῃ δημ ]αἰοα ; ἀπα δαποδίοῃ, ᾿μαἀπδίσγ, δηὰ 
οἰ] Ἰβαίοη ἤανα ὈΘΘη γάρ αἷν αἰ ἔιιβοα, απ ἀγα ἀΔ}Υ οχίθπαϊηρ {πο ὶγ 
Βεπονοίθης ἱπήπθποθθ. Ο γιβύϊδη δοηστοζαίίουβ πάνθ ὈΘΘη ἔοτιηθᾶ ; 

᾿ 8ηα ἔγοτῃ {ποῖῃ {Π6 ᾿1:6- ρνίηρ ὑγσυ 8 οὗ ἐμ οθρϑὶ πᾶν Ὀθθῃ οαυτὶϑα 
ἴο ἐπ Βυττουπάϊηρ᾽ τορίουβ. Ατηοοηρ Βαναρθδ, ὙΠΟ 8 ἔδῪ ὙΘΆΓΒ 8006 
ψόγα δαύ 1Π|16 τοιμονϑα ἔγοιῃ {Π6 τηοαῦ Ῥαγθάγουβ βίαι οὗ παίυσο, (η6 
1.86 οὗ ἰο ΐογβ δπὰ πυϊτθη ἰδηρσυδροθ πδ8 θθθη ἱηἰγοάυοοθα. [πβίορ 
οἵ ἃ τὰ αθ δαἀπιϊπιϑίγαιϊ οι οὗ }ιβίϊοο, ἑουημθα οα {Π6 ΔΥΡΙΓΆΤΥ ψ1}} οὗ 
{Π6 ΟΠ οἴ δῖη8, ἃ βυβίθηχ οὐ δαυιίδοϊα ἰανγθ δα οουγίδβ οὗὨ 8166, ἀπᾶ 
Ταργθβθηίδανθ ρονογμμθηΐδ, πᾶν δ Θδ Ὁ] Βῃ6 ἃ οὨ (π6 Ὀα818 οὗ 
Ομ υϊδίϊδη Ῥυΐποιρ]68, ἢ 6 νο]απίδγυ οομβοηῦ οὗ βονθγαὶσηβ, ᾿πίθ- 
ΤΊΟΥΡ Ομ οἴϊαϊηβ, δῃα ρϑορῖὶθβ. Τὸ υδοίιϊ αγίβ, στ ΤΔηΥ οὐἩἨ (86 ὁ0η- 
ὙΘὨΪΘΏΟΙ6Β οὗ 11ἴ6, ἢν θθθῃ ᾿Ἰηἰγοάυσορα ; ῥγϊηϊηρ' ΡΥΘΒ868 ἤᾶνα ὈΘ6Π 
Θβίδ Ὀ]Π]Βῃ 64, ἀπὰ {π6 ΗΟΪΥ ϑουὶρίαγοβ μανο Ὀ6 6 ὑγβηβίαὐθα δηά ῥυϊηϊοθα, 
Ῥεβίἀββ πα] ἰδ 68 οὐὗὁὨ δἰ πιο ίαυΥ δηα ἀβοί] ὈΟΟΚΒ ; {π6 τα! πιθηίθ οὗἔ 
ΠΑΡ16Β ἢανα ὈΘ6Θη ἐογπηθοά, 8δη4 ρῥῖϑυβ οομῃμβίγιοίθα ; τοβϑὶβ ᾶνο Ὀθ66ὴ 
τηδάς, δπἃ Ὀδδυ .] ομυγομθα (ῸΣ ἀϊνὶπμθ σσουβρ πᾶν ὈΘθη Θγϑοίθα, 
[πὰ βδογί, σϑὶρίουβ, ποτα], ἀπ βοοῖαὶ ΟΥ̓ΔΘΥ 8.6 γϑρΙ ΪΥ ἐμέν ας 
Δα {Π6 πῃ: δπίβ οὗὁὨ {86 ϑουίμοση Ασομ ροαρῸ το στιϑῖηρ ἴῃ (ἢ6 
Β08]6 οὗἉ παϊϊομβ. ΑΧΑ11 [μ686 ἅγὰ {π6 ἔγυϊίβ οὐ {π6 αἰνῖπθ Ὁ] ββίηρ' προπ 
ὉΠΥΓΘΑΙ ΘΔ ΓΙ ἸΒΒΙΟΠΑΓΥ ἰαθουγβὶ, δηᾶ {Π6Ὺ μαναὰ [0] ον α ὑμ6 ᾿Ἰηγο- 

"ΤῊ τηϊβεϊοπατίθα, τῆο πανὸ Ὀθοα 180 Βοπουιτοᾶ ἐπβίγαπιοπίδ ἴῃ δος ρ βίης (0 στοαὶ 
ὙΟΥΚ ἀῦονς ἀοβογϊ Ὀ6, ἢανο ὕπθη [086 0 Ὑ6͵Ὸ δοηξ ουᾷξ ὈΥ ἴ86 1οπάοι Μ'5ΒΙΟΠΒΙΥ͂ δηᾶ 
Οματοῖ Μίββίοπασ ϑοςίοιϊαβ, τς Νογιΐ Απιοτίοδῃη δηά πὸ Ὑ͵ δίογαπ Μοιμοάϊβε Μί6- 
δἰοματίοδ, δηα [6 ἀοία!]5 οὐὗὁἨἁ τνἱάσιςο, οὐ Ψ ΒΙΘὮ [6 ἕμοίδ διαιοα ἰπ ἴμς ἰοχὶ ἅτ Του πάρα, 
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49. 7}ε Βεπεπείαϊ Ἐϊ)εοίβ ὁ Οἰιγικἑξαπι, 

ἀποίίοη οὗὨἨ ἰδ6 (ἀοβρθὶ ; Ὸγ οἱ" ]]βαίϊοη, πεῖ (ἢ 411} 118 αἰϊοηἄαπὶ δἄνδη- 
ἴασθθ, ΙΝΕΥΙΤΑΒΙῪ [Ὁ]]ουγβ {π6 ἀιβιυβίοη οὐ ΟἸγιβύδῃ Ῥυϊμοῖρ]68 δπὰ 
ΟἸγβδῃ Ῥχϑοορίβ, ὙΥΒΌΓΟσῸΣ {86 ὑγαΐῃ 18 τϑοοϊνθα πῃ ον (δπά 
ταῦ τυ 68 ἢν 80 τϑοοϊνοα 10), ὑπαῦ ἐγαςῃ ἢδ8 ταδάθ ἐμ θη) ἔγθα πὰ (ἢ6 
ΠΟ] οδύ δηα πχοβύ δη]αγροα βθη86 οὗ [π6 ψγοσγὰ, Δίθῃ ψῇο στο ἀονούθα 
ἴο ἱπύθιρογϑποθ, ἔθγοοϊουβ, [δι Π]6885, ῥτοῆϊραίο, δηα πηροαϊγ, Βανθ 
Ὀδθη 8ὸ ομδησοα ἴῃ ἐμοὶ πϑαῦίϑ δῃηᾶ ᾿ἴνθ8, 28 ἰο Ὀθοοπὶθ νυἱγίθουβ, 
ῬΘΒΟΘΔΌΪΟ, ΔΠα ᾿86 8.1] τηθιαθογβ οὗ ΒΟΟΙΘΟΥ ; 8πα ΤΔΗΥ ὑπουβαπαβ οὗ 
Δ] ρογβομδ ( 681: 468 {Ποῖγ ἈΠ] ΓΘ) 10, ἃ ἔθ Ὁ ὙΘΑΓΒ δ'ποθ, ΟΙΘ 
ΘΕΥΘΙΟΡΘΩ͂ ἴῃ ΟΥΓΟΤ, ΒΘΏΒΆΔΙΠΥ, 8η4 1ΔοἸαίγυ, ἤᾶνο θη ἰυγῃθα ἔτγοτα 
ἀυμῦ 1άοἷβ ἴο βοῦν {π6 ᾿ἰνίηρ δπὰ σὰ αοα. ῬΏΒ]ΙΟ, βοοῖδὶ, δπὰ 
ἀοχηοϑίϊς ΟσΒ ΠΡ 8.6 ἀπίνοσβαὶ. Υ8ο οδη σοῃίθιηρίαίθ 1Π6 ἔΌΓΙΙΘΣ 
οομαϊ οι οὗ [ἢ 686 15]4ηα8, ἢ {861 ΠΑ Δ η8 στοδηϊηρ ἃπα 60}- 
ΒΌΠΑΙΩΡ ὍΠΟΥ {Ππ6 ΟΥΤΆΠΗΥ οὗ 8 ογαδὶ βυβύθι οὗ 1Δο]αίσυ, δθα οἵ γυἱοθθ 
Β11}} τόσα ἀρδβίσιυοίνο, ---- δηα [6 η οοηίγαδί τι ἢ 1Ὁ (86 παῦγοϑβ ἴῃ {86 
Ῥγαβοηΐ οἰγουτηβίβῃοοϑ, στ 8} οι γρΊηρ' ἔγομῃ {61 ἔΌΣΙΔΟΣ ἀδΥ Κη 88 
ΔΗ ΤΩΪΒΟΥΎ ὉΠ6οΥ {πΠ6 ὈΘΗῖρπ ᾿ΠΗΘμΟ6Β οὗἨἁ ΟΠ στ δυοῖν ; ουβρρὶπν 
[Πη6 σὰα (ἀοά, ὈΘοοπηηρ ΠΟΠΟΌΓΔΌ]6 τλθη 618 οὗ {π6 ΟἸ γἰδίϊδη ομυγοῖ, 
τοδάϊηρ 86 ΗοΪΥ δογιρίυγαβ (Ὁ ἃ πυσιτθη ἰδησαδσα μα8 θθθη ρίγθῃ 
το {π61ι), δα ναποῖηρ ἴῃ {Π6 Κποπ]θαρα οὗ “6808 ΟἸγιϑῦ, πρσγονίηρ ἴῃ 
{πον τηϑηΐδὶ δηα τλογᾺ] ομδγδοίοσ, δηαᾶ ἴῃ {Π61γ Βοοῖαὶ Πα Ὀ118, τι ιϊῃ [Π6 
οοιηΐογίβ οὐ οἷν] δοα 116 ἀδ]γ τα] ρ᾿ γἱηρ ἀγοιμα {61}, ---- ΠΟΙ 18 
1Π6 Ογιϑέδη 0 οδῃ οοῃἰθιηρ]αία {Π686 {πῖηρδ, ἀπ ποὺ θυ θην 
Ρογοϑῖνθ {Π6 δῆσον οὗ ινμθ Ῥτονιάθῃοο, ---- ἃ ταοϑὲ δοηνιποιηρ' ῥγοοῦ 
οὗ {16 οοδου οὗ (ῃ6 (ἀοΒροὶ, δπᾶ ἃ τιοβὲ ρονυι! ἱποθηγ 88 Ὑ6]] 
ἈΒ ΘπΟΟυΤΑροιηθηῦ [0 [ὈΓΊΠΟΥ ΤῊ ἸΒΒΙΟΠΆΓΣΥ ΘΧΘΥΓΟῺΒ ἢ 

ΥἹΙ. ϑυοῖ ἀγ {πε εἴἴδοίβ σι οι ΟΠ γ βυϊδηϊον 18 δοίυ δ! ργοάποϊηρ 
ἴῃ. ΟἿΣ οὐ 68. Οὐοπηίγαβὺ ὑπο χὰ ἢ {86 οἴἴαοίβ οὗ ἐπι Δ ιβι!οδὶ 
ΡΒΙΟΘόρμγ, ποῖ ον αγ 8 {πΠ6 ΟἷοΒο οὗ [π6 εἰσῃιίθοητῃ οοηζυτγ μἱαηροά 
Ετδθσα ἴῃ ἀσβοϊαϊίοη, τΊ βου, 8Ππἃ ΒΠΆΥΟΌΥ δ]τηοϑὲ ᾿ηἀθβου Ό80 16, ἀπά 
1Ώ6η }υασα οὗ (6 τυδηῦ οὐ οδπάουῦ δηά ἐγυίῃ, ἴῃ ἃ πηοάθγῃ ὀρροβοὺ οὗ 
ΟἸυιϑυϊδηϊν, ψῃο, ΜῊ δ ἢ ἔλοίβ θοίογα πη, σου] αββοῦΐ ὑμαΐ {16 
Ομυιϑδῃ τοὶ! ρίοη 18 “ἃ ρϑβϑ!]οηο6 τόσα ἀδβίγαοίνα οὗ 16, ἸΔΡΡΙΠΘΕ8, 
8.ηἃ ρ68066, [Π81} 411 ΟΥ̓ ΠΟΙ ρΘβ. 6 Π068 σοι παή.ἢ 
1 18, βοσανοῦ, ἴπ (6 ργῖναία ναὶ οὗ 11ἴ8, δβρθοὶδγ, {παὺ {Π|6 

ΕἸ ΠοΔΟΥ οὗ {πὸ ΟΠ γἰϑύϊδῃ βυβύθαι μ88 Ὀ66Ὲ Ὀγϑοί!ο Π]}γ ἔ6]0 1π τϑο αἰ πηϊηρ᾽ 
{μ6 ρῥγοΐδηθ δηᾷ ἱπηπλογα] ἴο Βοργι αν, δα Υ, ὑγσαίῃ, δπὰ μ᾽οῖν, ἀπὰ ἴο 
Δ ΘΧΘΙΆΡΙΑΤΥ θα Πανου ἴῃ γοϊαὔνο ἴθ, Ηδνίηρ Ὀθθη πιαάο 7γεε ἤγοπι 
δίπ, ἀπά δοοοπιθ {ἦε βογυαπέβ 9Γ Οοά, ἐλεν ἔαυο ἐλοῖν γγιὶέ ἀπίο ἠοίἷποδ8, 
Βηά, Δίου μαι! σομ  αϊηρ; ἴῃ νγ6}]-αοἷησ, δηα ΟΠ ΘΟ ΠΥ Ὀδαγπρ 
ψΔΓΙΟυ 5 Δ] οὐ ΟηΒ (Βα ρροτγίοα Ὀγ {π6 ργϑοϊοιβ ρσγοιηΐβαβ οὗ (86 ΒΙ1Ρ]6), 
ΤΠΘΥ ᾿οΟΥ ΓΙ τηθοῦ ἀθϑίῃ ; Ῥοὶηρ ΘΠδογθα ὈΥ {μ6 πορο οὗ οἰογπαὶ {{ε, 
αϑ δὲ οὐ 9}, αοα ἑλτγοιισὴ «655 Οἠγίδέ: σὮ1]6 (ΠΟΥ ὙΠΟ ἅγὰ Ὀαδβύ 80- 
αὔδα ἢ {Π6 οβροὶ ἅτ πιοϑδί δοηνιποθα ἰπαὺ ΠΟΥ παν Ὀθθῃ 
ΤΟΠΔΟΓΘα ὙΊΒΟΥ, ἸΟγ6 [ΟἾγ, ἃ8. Ὑ06}1} ἃ8 τηογο ΒΆΡΡΥ, ὈΥ Ὀο]ιονιηρ 1’; 

ΠΙΔΥ͂ Ὀ6 Βθ060η ἰῃ [6 Ναγταῖίνα οὐ [Ὡς Μίϑβϑβϑίοπ ἴο Οἰδμοῖῖθ, ρα} θηθἃ ὉΥ 186 Ὠϊγοοίοτβ οἵ 
[86 Ιομάοη Μ|βδί Ομ ΑΥΥ δϑοοίοςΥ, δης αἰ8δὸ ἱπ ΓΠΟΙΓ ΓΟρογὶβ ἔγομπι ἔῃ 6 γε δῦ 1819 ἴο [86 Ῥγθ- 
δοηΐ ὑὐπηθ; ἰῃ [πὸ ΜίβεϊομγΥ Εορίδυογ; ἰῃ ΜΓ. διεννατι β Ναγγαῖῖνο οἵ εὶβ Ἐοδίάθηοο ἴῃ (86 
ΒδΠ ἢ 18]δηάδ; δηἃ οβρθοία!ν ἴῃ ΜΥ. Ε]}18᾿ 5 ῬΡΟΪΥ ποβίϑῃ ᾿νοβοιγο οδ, ἴῃ ἴττο νοϊ απι68, 
ϑνο.; ἴπ Μ-. ὙΥ Π]ϊατ δ᾽ 5 Ναϊταϊΐνο οἵ ΜίββίοΠΑΥΥ Ἐπιογργίδο ἴο τὰς βου ὅς 15ϑ]δηὰβ,; δηὴ 
ἰῃ Μτ. ΤΥ ΟΒαγὰ᾿ 8 ΜΙΒΒΙ ΟΠ ΔΙΎ Εἰποουτζάροιηοηῖ, Τοπάοῃ, 1846. ϑγνο. 
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δΔη {πῦ {Π6γ6 18. 8 ἘΠῚ ἴῃ το] ρίοη, ἐβουρἢ ναγῖοιβ ΘΟῃ ΗΠ] οὐΐηρ ἰπ- 
(αγθδϑίβ δα Ῥαβ810}8 ΤΑΥ͂ Κορ ἰῃθιῃ ἔσοιῃ ἋΌ]ΥῪ δια γδοῖηρ 1. “Το Υ6 
ΔΙῸ ἰηάθεα ἐπέλιιδίαβἐς α͵δο, Ὀπὺ {Π6Υ Ὀδοοῖηθ βοῖ ὈΥ ἐουβακίηρ {86 
οἰ συ]ο οὗ δι ἀπα ἀυΐν ἴον βοπῖθ "6 Ὺ [ἌΠΟΥ ; δηα {ῃ 6 γα ἃγὰ ἀψρο- 
ογϊίες, Ὀαὺ {ΠΟΥ αἰΐοδὺ {Π6 γθδ  ν δηα ΘΧοθ]] που οὗ σο]σίομ Ὀγ ἀδοϑιη- 
ἵηρ 16 ψογίῃ {πο ὶν ψΏ116 [0 σοιιηίεοτγίδιῦ 1{.᾽} 

ἴὺ 18 1η6 ῬΘΟΌΪΙΑΥ ρίογυ οὐ {86 (Ἰ γιβίϊδη τον ϑδίίοη {Παὐ ἰξ 18 δἀαρίοα 
ἴο ΘΥΟΙῪ ΤΠ ἃπά βίδϊοη ἱπ ᾿1ἴ6, [8 1Ἀ86 ΟΠ γιβίδῃ ἰλνουγοα σ 1 ἢ 
ὑθιωροῦαὶ Ὁ] βϑίηρσβ ΗΘ ἴβ Ἰηβίγυοίοα ΠΟῪ ἴο Θ})ΟΥ {Π6πὶ αὐὶρῃΐ, απά 
το ἀϊείσιθαΐα ἰο {Ππ6 πϑοβββι 68. οὐ ἔποβα ΠΟ 8τθ ἴῃ απ. ΑΥ̓Θ ἢΪ8 
εἰχουτηβίαῃοοθ σοηίγαοῖθα ἢ [{ ργθβοῦνο8 τὴ ἔγοιη σορὶ ἰορ. 1716 λπαΐέῃ 
Ἰοαγηοα ἴῃ ισλαϊδοευοῦ βέαίο ἂθ 15, ἰῤογοιοϊί, ἰο δός σομῃέορηξ. τ ἄποιος δοίᾳ 
λοιῖῦ ἰο δε αὐαξβε4, απα ἦοιο ἐο αδοιηά ; ---- οὐογῷ τολεγό, ἀπά ἴη αἰϊ ἐδιΐπφε, 
ὧδ ἐς ἐμδίγιμοίοα, δοί ἰο δὲ ζεῖ απαὰ ἰο ὃο ἀπίπσγνῳ, ---- δοίδ, ἐο αδοιπαά ἀπά 
ἰο ΘΏ ΠΥ ποοά. ΝΟΥ 4068 ἴπ6 (ἀοβρϑὶ ΟὨΪΥ ργοάυσα οοπίοπίιοηΐξ, δὲ 
10 σῖνγθϑ ἴο 118 ῬΟΒΒΟΒΒΟΥ ἃ σογίαϊη αἸσΏ Υ δηά δα μογιγ, ψ οἢ (86 
στοαύαβὶ δ ΠΟΥΘΡ δοαῦϊγο ὙἸΠουΐ 1. ΤΠ τοῦβ δηα δχϑβ οἵ ἀδβϑροίϑ 
ΤΑΥ͂ αχίοτγί 80 ουὐνγαγαὰ τασθῦθηςθ, Ὀὰὺ ποῖῃιηρ ΟοΙητηδηβ (Π6 Ὠραγίδ 
Δη6 «ἴδοι οηβ οὐ τπλθη ᾿ἰκκα γϑαὶ ριοῖυ ἂπα σοοάηθθβι, Οοαίζηιθ85 ἰ5 »γο- 
,ηίαδίο ππίο αἰἱΐ ἐλίπρ5, λαυΐϊπο ρῥγοπιΐδε 9} δε ἰἰΐὲ ἐλαὲ ποῖ ἐδ, απα οΓ 
ἐμαέ ιολίοἢ ἰς ἐο οοπιο. (1 ΤΊ. ἵν. 8.) Α εοπϑοϊοηζίυια ἀἸἰβομαγρα οὗ 
{πὸ ἀα1168 οὗ το] ρΊο ΘΟὨΟΙ]ΠἸΙαΐθ8 {Π6 Ἰονα μα οβίθομι οὗ πιδηϊοϊηα, απὰ 
ΘΒ Δ] Βῃ 68 ἃ ΔῚΣ Ομλυδοῖο δηα δι] ϑη θα τοραϊδίοη. ΥΥ̓́Ώ1]16 {π6 
γοαὶ ΟἸὨγιβίϊαη ἔρασθ (ἀοαὰ δηα Βοποῦσβ {π6 Κιηρ, [6 18 ποποϑύ πῃ ἢΐδ 
ἀραηρβ, ἔχιραὶ 1ῃ Ὦ1Β ΘΧΡΘΠς68, δης ᾿Ἰπαἀπδίγιοιιβ ἴῃ [ἢ 6 ῬΓΟΡΟΥ οΔ8]]1ησ 
οὗ Π18 116: δηὰ διιὴβ ἴο αὐογπ ἔλιε ἀοοίγίπε οὁ065' ΟαΟοα ἠδ ϑαυΐοιγ ἐπ αἰΐ 
ἐλέησε. ἜἌλοαὶ] ΟἸ γι βίύϊδηβ, νυ παΐονοσ Ὀ6 ΤΠ 6], τὰκ ἴῃ 116, πάνθ ἃ ρ6- 
Οὐ]ΠἸ2Γ Θη]ογτηθπῦ ἴῃ {Ππ6 Ῥοββθββίοῃ οὗ τθιωροῦα] ρσοοαβ (Ποῖα Σ ΠΟῪ 
Ὅ6 δ ΟΥ̓ Τ8ηΥ}» ὙΠ116 {Π6 ὉΠΡΌΟΪΥ ἢπιὶ δι ρίΠ688 1ῃ 8}} {{παὶγ ρο8- 
ΒΟΒΒΙΟΏΒ: [ῸΣ {Π6 Τη]Πα, τοπάογθα ΠΆΡΡΥ ὉΥ ἦν ΒΟΙΥ δηᾶ δχορ]]δηΐ 
ὈΥΙΠΟΙΡ]65 ὑπαὲ σονϑῦῃ 1, ΤΧΘΒ 118 ΟὟ ϑυυθοίῃ 688 ΜΓ} τ᾿ Παΐο νον σοοά 
15 ΤΘΟΘΙγΘΩ͂, δηα ᾿ραγίβ Δ ΘΧΙΓΔΟΓΟΙΠΑΤῪ το δῇ ἴοὸ 1ἴὉ; ψΠ116 1ῃ6 
ἘΠΠΟΙΥ αἸΒροβι Ἰ0η8 οὗὨἨ [086 τ ΒΟ ἃγὸ ποῦ ἴῃ ἃ (γι βίδῃ βία οὗ τηϊηὰ, 
χηθδί, ὈΥ ΠΟΤ ὙΘΓΥ πδίαγο, ργουθηΐ βιι ἢ. ῬΘΙΒΟΏΒ ἔγοπι Θῃ]ογ ηρ τυ μδὺ 
ΤΠ6Υ͂ ῬΟΒΒ688. 

αὖ [86 ΠΆΡΡΥ οἴεοίβ οὗ ΟΠ ΓΒ ΔΏΙΕΥ͂ ἀγα ποὺ σοη βηρα 0 ῬΓΟΒΡΟΓΙΌ ; 
18. ΒΙΏΘΘΓΘ ῬΓΟΐΘΒΒΟΙΒ ἤᾶνθ 480 Ῥθοι] ΩΓ ΘΟΙΒΟΪΔΕΟΏΒ ἴῃ (ῃ6 ἀδΥ οὗ 
ΔανΕΙΒΙΥ. ΤΠῃ6 ΘΧΡΘυθηο6 οὗ ΘΥ̓ΘΟΥῪ ἀαΥ ΡγΌΥΘΒ ὑπαὺ πη ἐς δογη ἰὸ 
ἐγοιδίο; ἀια γο]ρίοη ν0}}} ποῦ ργονοηύ {μ6 (γβίϊδῃ ἴγοτα Ὀθίηρ τηδ 68 
ἰο ἴδ] νι ϑδὶ 1Ὁ 18 ἰο βῆαγα ἴῃ [86 σοτημλοη ἰοΐ οὗ τηδηκιθά. Βεῖΐ, ν δὲ 
ΒΌΡΡοτγίβ Μ011] 10 αἴοτα εἶτα, τῇθα {86 σὰρ οἵ «ΠἼιοίοι 18 Ρρυΐ Ἰηίο ἢ 18 
Πδηαβὶ ΒΌρρογίβ ἰο ψ Ἐϊοἢ Πλ6γ6 τη οὗὨ ὑπ6 ψου]ὰ Ἀγ6 ὉΓΟΥ ΒΙΓΔΏρΘΥΒ, 
ἼΠ688 4176 ἴον [ἢ6 τηοβὺ ραγύ χα ΐβογαῦ]α ἴῃ {Ποῦ αΠΠοοη, [6 {π6γ 6 
Καρί ἔγοιῃ τηυσι σης, τἴ ἴθ {Π|0 δυϊηγαῖ οὗὨ {ποὶγ αὐϊαϊπιηθηΐβ, 8116 
ΟἸὨ τβδηβ ἀγα θβῃδ]οα (0 ρἹΟΥΥ ὄνθπ ἴῃ Ἰρυϊαίιοι, δηα οογ14}}ν ἰὸ 
ἈΡΡΓΟΥΘ 41} [86 αἴνιπθ αἱβρθηβαίίϊοπβ ἰονγαγὰβ Π6π. ΤΠΘΥ {τῸΪῪ 
ῬΌΒΒ688 ἃ ρεέασε ἐλαΐ ραδβεέδ, αἰ μπαάοτεέαπαάϊηφ. εῖῃῳ 7ι5 ηεά ὧν ζαϊίλ, 
ἐλον λαῦς ρεαςο ισίξϊ Αἰοὐ {ἀγοιιφὶι ομτ' 1,ογὰ “όδιις ΟἸιγδί, δα ΤΠΘΥ 6180 

Δ δοοιδ᾽Β ΟΟπιπιΘὨ ΑΙ οπ (Π6 ΒΙδ]16, νοὶ. 1, ῥχοῖ. ὑ. 16. 
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λαῦυε ἐλι6 ἐσδέϊηιοηψ 0 α φοοα σογιβοίοποθ, ἐμπαΐ, ἴῊ δἰπιρϊοϊέψ απαᾶὶ σοαϊῃ 
δἰποογίψ, ὃν ἐδθ σγαςο 4 Οοά, ἐλον λαυς λαά ἐλεῖγ σοπυεγβαΐίοπ ἵπ (ἂς 

᾿τοογίϊα. ΤῊΪ8 18 ἴο ἰῃθιὴ 4 βουσοα οὗ ὈΠΒρΡΟΆΚΔΌΪ6 10Υ., ψι} το ἢ 8 
δέγαΉΦΟΊ' Τα ουτ  ἀἀ] 6 (ἢ ποί, “ ΤΥ παῦ ἰγουῦ]6, πα 664, οσλπ ον γι 6 ]πὶ, 
ν μαὖ δαυ οδῃ ἀϊβοοιροβθ, ὑπαῦ τη πο Ἰονοίμ ΟἸγ]δῦ, δπα Κϑορϑίῃ 
ἢ8 ψογάβὴ ΥΥ μαῦ δα ΠΥ ΡΟνΟΥ οδῃ πηαΐζο βαοἢ ἃ δ ΠΑρρυν ὙΥ1}} 
οὰ ἰᾶκ ΔΥΑΥ͂ 18 τομθθ}Ὁ Η8 ἰγθαβθυγα 18 ἴπ ἤθᾶσθῃ. Ὑ0}} γοὰ 
Τ κϑτδι δῖ ἔγοσα μοίηβ ὃ Η]8 δου ΥῪ 18 αῦουθ. 11 γοὺ Ὀἰπη πὰ 
ἴῃ σμαὶμβὴ Ηἰ8 σοῃβοίθποθ, 818 βριγιῦ, ἢ18. δῇδοϊομβ, ἃγθ 411 ἔγθβ. 
ὙΜὴ] γου ἀεαβίγου μῖ8 Ὀοαγῦ ΔΒ ὈΟΑῪ 58}.811] 6 ταϊβοα ἱποουγπρί]8 
αὐ [Π6 Ἰα8ὲ ἀΔΥ, Δα 1118 Β00] .11}} Ἰγηοα!αίο νυ τούαση απίο αοά, νγῆο 
βᾶνα 1. Ἡδάνθῃ 1ἰ861{ 18 θὰ Δῃ ΘΙ Ό] 6. οὗ [18 Πρ π688. Δ.8 ἤθάνβϑῃη 
18. ΘΠ ρ οποα ΒΥ {Π6 τἰβιηρ ΒΒ, 18 808] 18 ΠΠ]ππλ]ηαίοα Ὀγ {μαὺ διιῃ 
οἵ τσ θουβηθββ, σοῦ ἀτιβοίῃ, πιΐμοιΐ βοίησ, ἴῃ 18 ἤοασ, ΑἊΑ8 
Πθᾶνθῃ 18 1 ΓΙ ΒΊΟΥ Ὀσισης δηα Ὀοδυα], ἐπουρἢ ο]ουβ ΟὈβοῦγα 
Δηα το ἀηρηῦ ἀΔΥ ΚΠ 688 βαγγουηα 10, Π6 18 ρϑδοοῦαὶ, ὨΒΡΡΥ, δπα Β6γθῃθ, 
ἴῃ {Ππ6 τηϊαϑὺ οὗἉ ἐγ1815 δηᾷ δ] οοη8. .4.8 ἤδάνθῃ 18 θχα! θα ἀροόσα {86 
ΒίΟΣΙΏΒ 86 ἰριηροβίβ οὐ {ἢ18 ἰοῦ δἰτμόβρῇογο, 6 18 οἰασαίθα δθονϑ 
186 αΙΒίγδοοηΒ δηᾶ ρου αγθαίοηβ οὗ (18 ὑγοι]θβοῖηθ σου, ἨΦδ 18 
ὃ Ομυιβθδη. Ηι8 οομνογβαίίζοῃ 1ἰθ 1 ἤδανθη. Η18 118 18 δά, ψ τῇ 
ΟἸγῖβϑῦ, ἴῃ οά. 
“78 δαπηῖ, {π6π, {πα βιιοἢ ἃ ΟΠ γἸδίδη μ88 ἢ18 βούτοσσθ. Βαυΐ Ἠϊ8 

ΒΟΥΓΟΥ͂Ν 18 βυγθϑίου {Πμ8ῃ {18 υγου δ .)0Υγ. ΕὔΘΥΥ {Ὁ18], ΘΥΘΥῪ δ Π]οίοι, 
αἀγανβ πὶ ΠΘΆΓΟΥ (0 818 αοα. 1π {Π6 ΒΘΟΥΘΟΥ οὗἁὨ Π1Β Θμδαοσ, ἴῃ {Πς 
ΒΙΠ6η66 οὗ τα ηρ, ἢ6 Πδ8 ἃ σοϑοῦγοθ ὑυ]Οἢ [6 του ΚηονΒ ποί οὗ 
116 ρουγβ8 ἔουγί ἢΪ8Β ἔθασβ, ἢ18 Δρργθῃ 8: Οη 8, Π18 στιοΐβ, Ἰηΐο [π6 Ὀοϑοπὶ 
οὗ 18 Μακου. ϑυβγηρ ππ8 Ὀδοοπλθ8 8 νγ6}]-Βρτυϊηρ' οὗἨ ἀδ! ρῃῦ; ἔον 1ὲ 
18 ἔδ!ῦ ἠο Ὀ6 ἃ βουγοθ οὗ βριγιΐαδὶ ἱπηργονθιθπέ, Τῶαβ 1 ἴθ, ἐμαΐ 41] 
{π]ηρ8 σγοῦῖς ἐοσοίποσ, ποῦ ΟὨ]Υ ἔου ρσοοά, Ὀιυΐ [ῸΓ Θη)ογταθηΐ, ἴο {Π|6πὶ 
{πα ἰονα πον ἀοα. Τὰ 1 18, ὑπαὶ 1 ΠΟΥ͂ 8οὺγ ἴῃ θαγβ, [Π6Υ 4130 
ΤΘΔΡ ἴῃ 10γΥ.Ὁ} ΕΔΓ αἰβογοηὺ πόσα {Π18 18 (Π6 70γ οἵὗἨ (86 Ὠγροουῖία οσ 
οὗ [ῃ6 ἁἀῃροαϊγ. Ηἱ]8 Ἰου 18 ἃ τω] ρηδπὺ ραβϑίοη, οχοϊ θα Ὀγ (86 ἰδιὰ- 
ῬΟΓΔΥῪ ΒαΘΟ688 οὗ βοιηδ οὗ 18 ἀθνΐοθβ, ον ἐδ 7οψ ἐο Ἀΐπι ἐπαὲ ἐδ α66- 
ἐξ ΟΥ̓ τοϊβάοπι; Ὀὰπὺ {Π6 ἐγίμηιρλίπφ οΥΓ ἐδ τοϊολοά ἐξ ξλογί ; απά ἐΐδ 
7ον 9 ἐδλοὸ ᾿ἀψροογίίο 8 ὑμὲ ΚὉΥ ἃ πιοπιθπέ ; Οαοα ἴ8 ποέὲ ἐπ αἷΐ ἐξεῖγ 
ἐλοιισῆίς. ΤΠ ΟΤΕΟΥΟ λον δα ἀπίο οὐ, 1)οραγὲ ἤγοπι ιι8, ΚΟΥ τσὸ ἀδδῖγ6 
ποΐ ἐΐδα ποῦ ἐδο ἀποιοίοάσο οΥΥ ἐΐψ ιτιοαψ8. ἤλαὲ ἰς ἐλ Αἰπιϊσλέψ ἰλαΐ ττ6 
σλομία βεγυθ πΐηπι 3 ἘΡῥαΐ γγηῆέ ἐλοιϊα το ἔαῦο ζ΄ τ΄οὸ ργαν ἰο ᾿ΐπι 3 3 

Βὰῦ 1τὉ 18 1ὴ {π6 ρῥγοβρϑοῦ οὐ Μεξιγίέψ, Θβρθοῖα! γ, {μα {886 ΠΑΡΡΥ 
εἴβοιβ οὐ ΟἸἘυἰβ δ} ἀγα ΡΘΟΌ]ΑΥΥ [6]} δηα ἀἰβρίαγοα. ΤΒ6 Ποὺ οὗ 
ἀεϑί τηυβί, ἀπά ν 80 ]γ, αὐτῖνο ἴο ΘύΘΥῪ ἱπαϊνί 8] οὗἉ {6 μυμηδη τας. 
[ὴ {ῃαῦ δὺν μι} τηοτηθηῦ, τυ μθη {Π6 50] 18 Βονουϊηρ ὁ {πὸ οομῆποβ οἵ 
ὕνο γον] 8, βυ θυ ηρ {Π6 ΡΌΠΥ οὗὁἨ ὈΟΔΙΪΥ ἰογίατο, δᾶ {86 τϑίθοσβα οὗ 
8}. ΔΟΘΌΒΙΠΡ᾽ ΘΟΠΒΟΙΘΠ06, Βοιηθίἱηρ' 18 ΒΌΤΘΙΥ ἠροαρα ο οἴθοσ ἐμ τηϊπά. 
ὙΠοτο, ἴῃ 411 (Π8 ραϑί, ἄο νγχ ἀἰβοονθῦ ἃ βίῃρ]6 ἱπβίαποα οὗ ομθογέαὶ 
ΤοϑΙ δ οη Ἀπ ΠΟρΘ ἰπ ἃ ἀγὶπρ' ᾿η846] Ὁ [ἢ {παὺ οχῖρθπου, [86 ΟὨΪῪ 
σοηβοϊδοη δῆοσγαθα Ὀγ ᾿πβαθὶ ιν 18, “ {πα {ποτα 18 ἢο Ππογοαίοσγ.ἢὌ 
ὙΆΘα ἔτθμ8 δηα γχϑἰανοβ ἀγὸ θαργοβϑίηρ ΒΥ {Π6 1} ἀσοπίβοα ἸΟΟ 8 

᾿ ΒΡ. Φ6 0 Β ΒΟΥ ΏΟΉ8, Ρ. 86. 
3 ῬΊοΥ, χυ. 31.; ὁδοῦ χχ. δ.; 841]. χ. ὁ.; 20}. χχὶ. 14, 15. 
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ναὶ (ΠΟῪ 816 δἰγαϊα ἴο αὐΐοσ ; ψ ΒΘη τ ΘΟ 68 δηα ραΐῃ8 ΔΓ σΣϑοϊκηρ 
{π6 ἀοὈι διοᾶ ἔγαπλα τ θη (86 Θ᾽ απ ΌΘ ΓΒ οὐὗἡἨ δοῃϑοίθησθ 816 [ὉΓ δνϑν 
Ὀγοΐκοη, δηᾶ 15 δυναϊ νοϊοα Γαὶβθα : --- 8] ---- 81 {παὸ' ἀπ 6116 6 σδῃ 
Ῥγαβθηΐ ἰ0 βυδβίαϊπ {Π6 πιϊηα πῃ {18 ὑγυϊηρ᾽ ΠΟῸΣ [8 --- [6 οο]4 δηᾶ {86 
σομιξογ 1688 ἀοοίγιηθ οὗ Δ ἘΤΕΕΝΑΙ͂, ΒΏΕΕΡ. 

ΤΠαῦ {Π688 ΒΘη θη δ Δ Ρ6 ἀποαιδὶ δ δυο ἃ ρατοα ἴο βυαρροτί (8 
τηϊηά, 18 ουϊδθπὶ ἔγοιῃ {Π6 ἀθαίῃ- 648 οὗ [1:6 τηοϑί ϑιιϊηθηΐ οὗ (61 δα- 
νοοσδίθβ.: ὙΥΙΪδβὶ α Ραμ, 4 Ῥεΐοσ, δῃᾶ 4 “οδῇη, δηά {π6 ψμοΪα Ὠοϑβὲ οὗ 
ΟἸ γι βιϊδῃ πιασγύγυβ, οουἹα βαγνοΥ, ἀηπιονοα, ἀθαίῃ ἴῃ 118 τηοϑὲ ἰθυτιῆς 
ΟΥΙῺΒ ; 8116 ΤΔΩΥ ἤᾶνθ ν ΘΗ ΠΥ Ἰοηρθά [ῸΓ 108 ΔρΡργοδοῖ, ἀβθδβιγίηρ 
ο “ορατὲ απά δὲ το Οἠιγῖδί ; 116 βοῖμθ ἴανα χα θα ἴῃ [Π6 τηϊάβί οὗ 
(Π6 τηοβὲ δχογιοϊδίπρ ὈΟΟΠῪ ἰογέυγαβθ; --- οἰ αιγθ δπάπγθα ΠΟΥΓΟΥΒ 
ΠΘΥΘΥ [0 Ὀ6 ἜΕΧργοϑδοά. Ηἰ8 δϑϑοοίδίθ ἤᾶνθ δἰ δηχρίθα ἰο σοῃοθαὶ {86 
δοῦ ; Ὀυΐ {π6 Θνιάθῃσα 18 ἴοο βίγσοηρ [ο δ6 τοίιϊθα, 121|κ6 Ἡοσοά, ψγ8ὸ 
γγ88 βιη θη ὈῪ δὴ δηροὶ τ} }8ὲ τϑοθινιηρ ἀπῆτιθ Ποιηδρ ἔγομα τηθῃ ; 
80, ᾿πλ ἀἸαίθΥ αὐΐοσ 18 γοίαση ἔγοια ἴπ6 ἐποαῖγο ἴῃ ὙΠΟ μ6 Βα 
θδθῃ ἱπμα]ηρ; Π6 ᾿ποθῆβθ οὗ δαιυ]δίϊομ ἔτοπι ἃ 81}}Υ ρορυΐίασθ, μ6 ἔοϊώ 
{πα [η6 βίγοκε οὗ ἀθδαίῃ πδα διτθϑίθα ἢϊπι. [πηπγθαϊδίο! ν ἢ15 {τἸθη 8 
ογον ἀρα δγουπα ἢϊ, δηᾶ ἢ18 Ὀτοίῃγθη οὗ {πὸ ΠῚ} Ἔχπογίθα ἢϊπὶ 
ἴο 416 ΠΚ ἃ θσο. [πῃ βρι{6 οὗ {πεὶν δαπηοηλ θη, μ6 βθηῦ ἴον (Π6 σμγέ 
οὗ δ8ι, Οὐὀγναδὶβ; δπᾶ, δήϊον οοπίββϑβιοη, βιρῳθα 1ῃ {π6 ρὑχόϑοποο οὗ (Π6 
Δ ΜΙρηοί (818 μορμ 6.0), δπὰ οὗ {86 ππᾶγα]8 46 ὙἼ]6ν16}16 (Ομ οὗ 
16 ΤΠ] απ 401), 18 γτοοδηΐδίιοη οὐ [18 ἔΌΥΤΊΘΥ ΣΙ 0168. ΑΥΟΣ (818 
ν διέ, (η6 σμγό 78 ΠΟ ΤΔοΓ6 Δ] ουγοα ἰο 866 ἢ. Ηἰ8 ἴογυμον ἔτι θη, 
Βανίησ ΟὈίδιη6α ρΡοββϑβϑίοι οὐ 818 ἤοιβο, ἱπίθσαϊοῖθα 4]1 δοῦθϑ8 τηΐο 
ἢϊηγ, [ὑ Βᾶβ, βονγαυοσ, ογσορὺ ουἱ ὈΥ̓͂ Τη68}8 οὗἉ 86 πυγβα ψἢο αὐἰδαπαρα 
πὰ, ἐδαῦ 6 αἰοα 'ἴπ ὑπυϊζίογαθ]θο ΔΡΌΠΥ οὗ τηϊηα.5 ᾽ΑἸδιθογῖ, 
Πιαδτγοί, δηα δϑουΐ ὑπ οἰἤοσβ, γὯ0 ν δὲΒ δραγίμιθηΐ, ΠΘΥ͂ΘΡ 
ΔΡΡΓΟΔΟΒοα δὲπὶ ἱ μουῦ σϑοοινὶηρ Βοῖλθ 16 Ἔχϑοσαου. Οἰἴθῃ 6 
ὙΓΟΌ]α ουγθα (Π6Π}, ἀπ Θχοίδιπ, “ δῦσα [0 18 γοὰ 0 ἤᾶνα Ὀγουρθῦ 
1ὴ6 0 ΤΑΥ͂ ργοβοηῦ βίδίοΐ Βαροποὶ 1 οουἱά ἢᾶγθ ἄοπα σι μουῦ γοὰ 
811; θαῦ γοὰ οοὐ]Ἱὰ ποί οχὶθὶ σψιδουῦ 6. Απᾶ σπμιδὲ ἃ υζοίομοα 
ΘΊΟΓΥ γοὺ Βαγθ ργοσυγοα τὴ ᾿ἢ 

ΤἬα86 σργοόδοθθβ 616 βυοοοραάρα Ὁγ {π6 ἀγοδα ] τϑοο]]θοίϊοη οὗ 
818 ον ρᾶγὺ ἴῃ [86 ΘΟΠΒΡΊΤΔΟΥ ἀραϊηδβὺ τ ]]σίοη. Ηδ γγχὰϑ Πϑαγά, ἴῃ 
Δηρ 8; δπα ἴῃ ἀγορά, Δ] ΟΥπδίοΥ Βα οαυηρ οὐ ὈΪΑΒΡὨΘπιπρ {πᾶΐ 
(οά δραϊηβὲ σι μοπὶ 6 πα οομβριτοα. Ηδ που]ὰ οΥΥ οι, ἴῃ ρῥ]αϊηνθ 

1 ὦ Ὑ7ῺΥ ἰδ δ παῖ, οὗἁὨ 811 1860 ἔδεί8 ρσοίμοτοὰ ἔγοτα [πΠ0 ἀθαίἢ-Ὀ6ἃ 566 Π68 οὗ ἰη 468, ᾿ἰΠ6ΓῸ 
Δ΄ ΠΟΏΘ Οὗ ἃ ρἰϑαδίηρ οπαγδοίοσ Ενθη ἴπ [Π6 ΙΟπιοη(8 οὗ ἀο] γπτα ΠΣ πη ἀβ ΒΘ} 
ΔΙ]οὰ τὶ ἱτηδσοβ απ ἔβηςοΐο8 οἵ ἃ Βοιτί δ Κιπᾶ; ΠΟΙ ἰ8 ἰδ διγργ βίηρ [Βαῇ διιοἢ Ββῃου αὰ Ὀ6 
1Π6 δεῖ, γθθ τὸ ΓοΗ͂δος τπδὲ ἴῃ ΠΟΤ ϑοηι πιθηῖ8 το το 8 ποιϊδίηρ, τὸ Βορθ, δπὰ δυδγυιίπρ 
ἴο ἔδαν, οσα ἄθαίῆ, ὙΠῸ τπουρῆς οὗ δηηὶ ἰ]αὐϊοι 18. 1861 Πιϊοαὰ ἴο ᾿ηϑρίσο σίοομν; δηὰ 
Ὑ ΒδύθυοΥ Βῃδίκοβ (ἢ 8 Ὀ6 1167 δυσα κθη8 [6 τηοδῖ ἔδαγι! ἰοσγοδοάϊηρβ οὗ ἃ ἡιᾶρτηθπὶ ἴο σοπγο; 
80 ἴδαί ἱπῆ46}8 πδίΌΓΑΙΥ υἱοῦν πὶ ὈΓΟΙΩὈ]Ιηρ [06 ὭΘΑΥ ΔΡρτοδοὶ οἵ ἀσδίῃ, δηὰ παν ὑποὶγ 
ἴδδιβ διουδοὰ [ὉΓ {86 ΘΟΠΒΘαΠΘΠΟΟΒ.ἢ . Βον]δηά δ Οομημοη Μαχίτηβ οὗ [πη ἀ6  γ, Ὁ. 280. 
Νον Υ̓οτκ, 1850. 

3 ΤῊΘ 85Π16 ΠΌΓΒΘ, “ ὈΟΙ Πρ ΤΠΙΔΗΥ͂ ΥΘΟΔΙΒ δου 8 τοαποβίδα ἴο νγαϊζ οἡ ἃ δβίοκ ῬιοίοβίαπἝε 
σοπιοδη, τοξαβοα, 1}} δὴ νγαβ δϑϑυγοὰ ἢ6 "88 οὶ ἃ ΡὨΣἸΟΒΟρΡΒΘΓ; ἀδοϊαγίης, ἱΓ 6 ογὸ, 
δ6 ποιὰ οὐ πὸ δοσουηῦ ἰποῦγ ἴΠ6 ἀδηαοῦ οὗ νυ} ποβϑίηρ δ ἢ 8. Β66η6 88 Β[)6 Πα Ὀθοηὴ 
οΟΙΩΡΟ]]οὰ ἴο ἀο δἰ 1π6 ἀρϑίὰ οὗ Μ. Ὑοϊίδιτς. ἘΒρ. Ὑ Π8οπ (οὗ Οα]οαιία) 1,Θοίαγοβ οα 
ἴῃς Ενϊάδηςο8θ οὗἨὨ ΘΟ τ βιϊδη τ, νο], ἰΐ. Ρ. 412. ϑνο. οἀϊιίοη. Ὦγ, ὙΊϑοη δα άβ, ἰμδὲ ἢθ 
ἀμήνοα [η6 δοοουηῖΐ ἔγοιη ἴΠ6 δοξ οὗὁἨ (Π6 χοη]οηδη ἴοῸ τ οϑῈ ἀγίηρ Ὀοὰ {6 γνοπηδη νγὰῦ 
ἰηγΥὶ 
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δοοθηίβ, ΟὨ, ΟἸσῖϑὲ ̓  ΟἿ, “9688 ΟἸσῖϑο Τ δηα {Π6ῃ σομρίαϊη “αι, ἢ ας 
νγὯ8 Δα πἀοηοα Ὀγ (ὐοά δηα ᾿8π. [10 Βθοιηθά 88 1ἢ {16 μδηᾷ, χη ὶοΒ 
᾿δα ἰγαοδα οὗἉ οἷά {Π6 βοηίθησθα οὗ δὴ ἱπηρίουβ Κἰηρ, ΠΟῪ ἰγδοθᾶ Β6 γα 
[18 ογ68 ἢ15 ΟΠ ὈΪΑΒΡἢ 6 Π1168. [ἢ ναΐῃ δα {πγπθα ΔΝΔΥ ἴτουι {Π6 σοη- 
ἰοιηρ αίϊοι οὗ θὰ. Τμθ {ϊπ|6 τγᾶβ σουληρ' Ἀρδ06, Π6 Π6 88 ἴο 
ἈΡΡΘαν Ὀοίοσε {π6 ὑσὶ θαπαὶ οὗὨ πἰπὶ π΄ Βομὶ μ6 Ὠδα Ὀ]ΔΒρμοπιθᾶ ; δηα 15 
ῬΒΥ βιοδηβ, ρδγιου δυγ Ὀζγ. Ττοποιῖη, οα]]Π]ηρ’ 1ῃ 0 Δατα! ἰβίοσ γϑ το, 
᾿πυπαογβίγαοκ, τοῦ γοα, ΗΠ δβϑοοϊδίββ σουϊὰ, ἢ ἀουρί, 1] πρὶγ 
αν ΒΌΡΡΓΘΒΒΟα {Ππ||86 ἔλοίβ; Ὀαΐ 10 γγ͵χὰ8 ἴῃ ναῖϊῃ. Τὴ ΤΣ ΓΘ βοΠᾺ] ἀκα 
ἘΒΙΟΒ Ιου ἢθα ἔτοτα 818 Ὀ6α- 8146, ἀφοϊασιηρ 10 ὑο Ὀ6 8 βἰρεξ ἴοο τουτὶ] 
ἴο θα δηαιυγοα! ; δηὰ Ὁγ. ΤΥοπο 3 οοταραγοα {ππ ΒΟΥΤΟΙΒ οὗ Ὑ οἰ δὶ γοβ 
Αγϊηρ τηοιηθηΐβ ὑὸ ἴΠπο86 ᾿πῆϊοίθα Ὀγ ἴμ6 {Ὀτ]68 οὐ Οτγοβίθβ. 7]|ι6 

1 Το τοδᾶοσ ν}}} ἤηά ἃ (111 δοσοῦης οὗὨ (ἢ18 ἰΓαπδδοιίοη, δηὰ οὔ (86 Ὠογτ ἃ ἀδδαίῃ οἵ 7 ]- 
ἰδίτε, ἴῃ [86 δξ Βαιτο}  ΗἰδίουΥ οὗὨ Φαςοοῦ ἴδηι, νο]. ἱ. Ἵἢ. 17. ῬΡ. 877---380.0. ΤΠῖδ 
δοςουηΐ 1δΞ:8 οοπῆγπιοα ὈΥ Μ. ἀο 1μ|ς, ἃ ΡΒΙΙοϑορμοῦ οἵ αἰδιληρ 6 Βεΐθηςα, δηὰ οὗ [6 
Εὐοαῖοβε ἤοποὺγ δηὰ ῬγΟΌ Υ. 

2. Τὴ δοοουπὶ οἔὗἉὨ ΝΟ] ΑἰΓ 5 ἰαδὲ ΒΟΌΣ, ΡῈ] 86 ἃ ὈγΥ Μ, Βαιτιοῖ, μδ88 δὲ ἰθηρσιίη τοοοϊνοάᾶ 
8 8,38] σοπῆγπηγατίοη, ΌΥ̓͂Τ [μ6 Ῥυ]οδιίοι (ἴοτ [6 ἔτϑι [1:16) οὗ 8 ἰοῦζεῦ ἔγοπλ Ὦτ. Ττοπ ἢ ΐη 
ἈΠΒΟΙΓ ἴο (6 δῃιϊποηὶ ΟΠ τ βύύδη ΡἢΠ]Οδορμοσ, Μ. Βοηηοῖ, οὗ ἀϑηθνυδ, ἴῃ ὈΡ. 272---2714. οἴ 
ΟΠ. Εγῃδγὰ δ “ Εββαὶ βῃγ ἰὰ 9 ἀ6 Τίβϑοῦ," Σιδύβδηηθ, 1839, ὅγο.; ἴγοπι π ]οἢ ἴμ6 [0]- 
Ἰονίηρ ρΑγΆρτΑ ΡΒ μανθ ὈθΘη ἰγϑηβίαιθα, 
“δ᾽ [οϊεδῖτο, βαᾶγβ Ὦγ. Ἰτοποδίη,} “ ἱππαρίποὰ (Πα 1 που] ποὶ β66 πἰπι; δηὰ (ἢϊς 

ἰάοβ ᾿οτιηοηϊοα πίη. ἴῃ αβίο ἣθ ν͵οῖθ π|ὸ ἃ Ἰοῖίοῦ ροσἤιμηθαὰ τ ἰποθηδβα, ἰῃ πο ἢ ἢ6 
ΒΊΤΘΕΑΓΒ ΟἴΘΓΏΔ] δϑίθομη δηά σορχαγὰ ἴο τηὴθ. 1 υἱδί ἃ ἢ). “Ὑοῦ αν Ὀδοη,᾽ ἢ 8βε] ἃ ἴο τηϑ, 
4 ΤΩΥ͂ ΒΑΥΪΟΌΓ, Ὀ6 ΠΟΙ ΤῊΥ̓ [Γ6]ΔΓ Δηρο]. 1 αν θαΐ οὔθ Ὀγθϑίἢ οἵ 118 Ἰοῖϊ, 1 Θουηο ἴο γίεἰὰ 
ἦν ὋΡ ἴῃ γοῦγ δττηβ.᾽ Ηο Ῥγοῦδθ!γ βροῖε [86 ἵστα; [ΠΟῪ Ὑ0}}} ΚΙ] Εἰ. 

“ 1 ΤΩΥ̓ ῥγίηςσί ρ 68, ΤΥ ἀθασ ἔγίεπά, δά τοαυϊγοὰ ἴο δ 5ἰτεησίποποα ΌΥ͂ ΔΗΥ ἰἷα, (ἢ 8 
ΙηΔὴ ὙΠΟ 1 ἢν 866 Ὀδοοηθ ὝΘΑΚ, ἀροπίβο, δηὰ αἷθ θοίογΘ ΤΥ αγο8, του ἃ ἢδγνα 86- 
οὐυγοᾶ τότ ΌΥ ἃ ρσογάϊδη Κηοῖ; δηά οἡ σοῃιραγίπρ [86 θα οὗ ἃ γοοὰ πηλη, τΒΙΘΝ 8. Ὀιιὶ 
1Π6 οηὰ οἵ ἃ ἤπα ἀΔΥ, νὴ (Π δὲ οὗὁὨ Ὑ᾽ο)ίαίτο, 1 5Βῃου]ᾶ πᾶν δοοη 1[η6 αἰ δγοηςο τ ὩΪΘἢ οχ βαβ 
Ὀούγθοη ἃ ἤηθ ἀΔΥ δηά ἃ τοπηροδι; δαίνγεθη [Π6 ΒΟΓΘΠΙῪ οὗὨ [86 δου] οἵ {86 ννῖϑο τηδη ψῆο 
668868 ἴο ᾿ἶγο, δηὰ 1706 ἀτοδά ἃ} ἰοσιηοπὶ οὗ πἷπὶ ἴο Ὑβόῖῃ ἄθδίῃ ἰδ [Π Κὶπρ οἵ ἰθιτοῦβ. 1 
ἔΠ8ὴΚ ὅοα 1 αϊὰ ηοἱ ποορὰ (᾿͵}ϊ8 βροοίδοϊς; δηὰ γοῖ γυγίὸ οἰξηι πιεπιϊπίδδ ἡμυαδίςξ Τι5 πιδὰ 
ΓΠΘἢ νγ88 ργϑἀοβιϊηοα ἴο ἀϊ6 ὑπο γ ΤῊΥ Βαπᾶβ. 18 δ] να γ5 (ο]ἃ δἷπῃ [16 ἐτπίῃ ; δη ἃ, ἈΠ ΠΔΡΡΙΪΥ 
ἴον ἷπι, 1 δὰ 16 ΟὨΪΥ͂ ΡΟΓΒΟῺ ὙΠῸ ΠΟΥΘΓ ἀδοοίνοα 1]. “ Ὑε8, ΤῊ ἔγϑηά,᾽ ἢ6 οἴδῃ εαἰὰ 
ἴο ΙΩ6, " γοῦ δ'οπϑ ζᾷγο τη6 σοοῦ δάνῖςθ. 1{1 δὰ 10] νὰ ἴἰ, 1 δου ἃ ποῖ Ὀ6 ἴῃ τπ6 ἀτοδά- 
[ι} βίδίθ ἰὼ ψὨϊοἢ 1 ὅπ. 1 ββουϊὰ δυο σχοιυγηθα (ὁ ΕἜΓΠΘΥ; 1 Βῃου]ὰ ποῖ αν Ὀθοοσῃθ 
ἡπιοχίοδίθα ἢ 006 ἸΠσαπΒο ἢ ΟΝ Πδ5 ᾿γποὰ ΤΥ μοδ. Ὑ68! 1 πανὸ ζο]ουγοὰ ποίησ 
Ὀὺΐ βῆοκο: γοῦ δὴ ἀο π6 0 ποῖ ψοο. δοηὰ π|6 [6 ΡΠ γδίοΐδη (ῸΓ πγϑάπηθη. 
Αι! Ὑ Ὀγουρ ῦ τὴθ ἴο Ῥαγϑ Υοῦ το]ὰ πη ἤθη 1 διτῖνοα, τῃδὲ δι) ὁδὶ οὗ οἰκῇ γ6 8. 
οΪά ἀοεο5 ποῖ Ὀδὰγ ἱγαπβρίαηζίηρσ; δηἀὰ γοι δροκθ ἴπ6 ττῖῃ. ΥὙΥΥ ἀἰὰ 1 ποῖ θεϊ να γοῦ 
᾿Απὰ ἤθη 1 δὰ σίνοη γοῦ Τὴῦῇ πογὰ ἴπδι 1 ψου]ὰ δβοῖ οπῦ ἴῃ [5 ἰμην δ! οΑγτὶ ΡῈ ν᾽ ἢ Ι ἢ 
χοῦ δᾶ ῥγοϊηϊβθα τη, ἐ θα ἀἰά Ε1 ποῖ ροῦ ΙΓ πιὸ! 1 δπὶ πηλα.᾽ 

“ΦΗΡ νγὰβ ἴο δβοῦ οὔ ἔννο ἀδΥΒ δίδσ 16 [0]}168 οἵ ᾿ἷβ οογοηδίίοη δὲ ὑπ6 {ποδῖγο ἢ [δὲ 
ῬΡΑσ 8]; “ θυῦ τς ποχὶ τηογηΐηρ ἰ τοοεῖϊνοα ἃ ἀορυϊδιίίοη ἔτοιη (Π6 ΕὙΘηςἢ Ασδάθιῃγ, ΙΓ 
ἐπιγοδίϑα δἰτῃ ἴο Βοποῦγ ἰΐ τυῖτ ὨΐΪ8 Ῥγέδοπσοο Ὀοίογα 8 ἀσραγίασο. Ης δθηδοὰ ἰη [Π6 
Δίλογη οι, δ ἃ τγ88 τηδ6 μγοβίἀθηὺ ΟΥ̓ [16 Βοςί ΟΥ̓ ὉΥ͂ δοοϊπγαϊϊου. Ηδ δοσοοριοὰ ἴμ6 οἢῆος, 
ὙΓΠΙΊΟῊ ἰ8 ἴου {Πγ6 0 πιοηϊ8. Ηδ [888 οΠδ᾽ποα ἢ Πι56} [ῸΓ [γΘ6 πηοη ἢ, δηα οὗἉ ἢ8 ῥσοπηΐθο 
εἴνθη ἴο τη6 ποιμίηρς τοπιαϊηοὰ, ΕὙἸοτῃ {18 πιοιηθηῦ ἴὸ 8 ἀθδιῃ, Πἰ8 ἀδΥβ 66 ΟΠΪΥ 8 
ἕποι οἵ πηδάηοδ8. Ηθ νγὰβ δεμαπιεὰ οἵ ἰ. ὙΠ θη δ6 δϑὶν πιο, ἢ6 αϑκϑοᾶ ΤΥ ραγάοῃ, Ἧς 
Ῥτοδϑοὰ ΤῊΥ ἢδπαᾶβ; δ6 ἱπιτοαϊθά τὴὸ ἴο αν ἈΙῪ οἡ ἢΐπι|, δηἃ ποὶ ἴο δϑδηάοῃ ἢἰπὶ : 
ΘΒΡΘΟΪΔΙΙΥ 88 }}0 πιιιδὺ 0186 πεν οἤἴογίβ ἴο ΠΊΆΪΚΘ ἃ δι! αῦϊα Τοῦ ΓΙ ἴοὼσ ἴ6 ΠΟΠΟΌΓ ἴΠ6 
Ασδάσων μδὰ ἀομο μίιη, ἀπά ἰπάποο ἰδ ἴο ἰαῦυουγν δὲ ἃ πϑὺνν ἀϊςε! μά γΎ {κα ἐμ δὶ οἵ τὉ86 7) εἶα 
Οτιθοα. Τα οοιηρ ]διίοπ οἵ (18 ἀἰου! ΟΠΑΓΥ ννα8 18. ἰα8ὲ ἀοιιϊπαηΐὶ ἰάοϑ, ἢΪΐ8 Ἰαδῖ ῥαββίοῃ. 
Ηο πᾶ υπάογίακοηῃ (Π6 Ἰοίίος Α; δπηὰ ἢδ πδὰ ἀϊδιυ θαϊοιὶ τ τπσοηῖν- [Ὦγθα οἴθοΥ ἸΘΕΟΓΒ τὸ 
νυ ἢ Ὑ. 1 γο 6 ΔΟΔα ΘΠ οἰ 8, ΤΠΔΗΥ͂ ΟὗἨ ΒΟ ΘΎΘΔΙΥ ἱγτὶ δύο ὰ Ὠΐπλ ὈΥ απάοτίακίης τἢ6 ἴδεκ 
ὙΠ δὴ 1} σιῆοο. “ὙΠΟΥ ἅτ ἰ(16 {εἰϊοννδ,᾽ βδὶ τὸ, " ἀοσιιβιοπιαὰ ἴο ᾿ἰνα ἴῃ ἰἀ]οποβο; 
Ὀὰ 1 ΜΝ1}} πιλῖκο το πὶ δάναμποος,᾽ Απά ἐν ννὰβ ἴ0 τὴῖκα {πὸ πὶ δάνδμσο, ἐΠπ4ῖ, ἰπ [ΠΟ ἰπίογνα) οὗ 
1116 ὄνγο δἰ τη χ8, ἢ6 ἴοΟΪς ---- αἵ ἢΪ8Β. ΡΟΥῚ] --- 80 ΤΏΔΗΥ ἀτιρθ, δη ἃ σοτηπ 6 80 πλὴν {0]}168: 
ὙΠΊΟΝ Παβιθησαὰ }ιἷ5 ἀδδι, δηὰ τ πο ἔἤγον Πἰπὶ Ἰπΐο ἃ βέδιθ οἵ ἀθβραῖσγ δὰ 16 πιοδξ 
ἐσ πἃ] τηδάποδδ. [1 ςαηηοὶ τοοο]]οοῦ ἐξ ἰοῦ ΠΟΙ͂ΤΟΙ. Α,5 βοοη ἃ8 ο μογοοϊνεά {διαὶ 4}} 
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Ἰλδὶ μοιιτβ οὐ Ὀ᾽᾽ ΑἸθιβδογὶ όσα {Κὸ {μο86 οὐ γοϊίαῖτο Οοπάοτοοϊξ 
Ὀοεδίβ, ὑπαὺ 6 γοίιβθα δαμπηβϑίοα ἴὸ ἰῃ6 σμγό οἡ 8 βϑοοῃᾷ νυἱϑῖί, 
ϑυοῖ 4 τοῦθ]! ον θη} βονθ ὑπαῦ ἢ6 ἔδαγθα ψλδῦ δὴ ἰηΐογνῖον 
ὙΟ]α ἀἰθοῖοβθ. υμγο, ᾿ποίοδα οὗἁὨ τηθοίϊηρ ἀθδίῃ τ ἱτἢ {Π|6 σΑἰ ΠῚ Π 688 
οὗ ἃ ῥῃ]οβορμοσ, ρἰαγοὰ {πῃ Ὀαβόοπ ἴῃ {πδῦ ἂν [ι} Πότ, ῥγονῖπσ, ΒΥ 
ἢ18. ΘΟ] ϑοίϊοηϑ, Ὠἷ8 Δηχι θυ (0 αἀσόνη βουϊουϑ ἰμουρῃς. ιαοτοί 
αηα αἸρθοη ἀἰβοονογθα {ΠῸ βδπὶ8 δῃχιοίυ, ΟΥ̓ ἀθορὶῪ ᾿πίογοϑίϊηρ {Π θη): 
Βοῖγϑϑ ἴῃ 186 πηοβὺ {ΣΕ ρ Δηγιιβοιηθηΐβ. ΤΠ6 ἰαϑὲ Ποὺ οὗ Ῥϑ1ὴ6 Μ6ΓῸ 
ΒΌΟΘΝ 85 τοὶρηῦ ἤανα θθθη ὀχρθοίοα ἔγοπι 818 ῬΥΘΥ]ΟῸΒ ΠΏ ΟΤΑΙ δηά υη- 
ΡΓΙπΟΙρΙοα Ὠαριῖ8. ὙΒουρῆ, ἢ σορὶγ ἴο 1π6 ᾿ἸπαυΐϊγΥ οὐὗἨ 18 τηϑάϊοαὶ 
αἰϊοπάδηῦ τ βούθοῦ ἢς Ὀδ]Ιονθα οὐ ]3ῃ6α ἰο Ὀό]Ίανα {παὲ 9 68ὺ8 ΟΠ γὶβὺ 
186 {π6 βοῃ οὗ (σοά, μα ἀδοϊαγοά μα ἢ6 ““μαὰ το ψ βϑῃ ἰοὸ Ὀοόϊονα οἡ 
{πᾶΐ Βα ρ]οοὶ; "ἢ γοῦ, ἀυτῖπρ {0.6 ῬΑΓΟΧΥΒιη8 οὗ Ἀ18 αἸβίγθϑθβ ἀπά ραῖῃ, ἢθ 
γγο ἃ ̓πγόῖκα {Ππ6 πϑηα οὗ {παΐ ϑανίουῦ ποτα δ6 Πδα ὈΪΑΒρμοιηθαᾶ ὈΥ 
ἢ18 ΣΙ ΏρΒ, ἴἢ ἃ ἴοῃθ οὗ νοΐοα ἰμαῦ που] δἰαστὴ {Ππ6 ἤουδβο: δηᾶ δὲ 
Ἰοησί μ6 Ἔχρίγθα, Ὡπάθρ]ογθα δπα ἀοίοϑίθα Ὀγ δ18 δαορίοα οουηίτυ- 
Ώθη.2. Α οοπαυοῦ [Κα {π18 ῥσογβϑβδ ὑπαὺ Π6Γ6 γ88 ΟἿ ΒΑΓ οὗ ΠΟΥΙΤῸΓ 
ἴῃ [ῃ6 Β0}}8 οὗ ἰμ686 δηϊαροηϊδίβ οἵ γϑυθίδιοη τ οὶ 41} ἰμ6ῖγ μ}110- 
ΒΟΡΠΙΟ οἴἴοσίβ σοῦ ὑπθαῦλ] ὕο οχ προ βῆ, 

Τη6 ψ18016 οὗἩ [86 δίμοῖβοβ ογθϑά, νὰ ἢ τοβρϑοῦ ἰο [π6 δαΐαγα που], 
18 ΘΟΙΙΡΥΙΒΘΑ ἴῃ (86 [Ὁ] ρ δυϊηιηδσυ ; ὑπαὶ ΠῚΒ Ὀοᾶγ, Ὀασὰῃ ὈΥ͂ 
ΟἴδΠΟΘ ΟΥ̓ ΠΘΟΘΕΒΙΓΥ, 18 ΘΟ Ππυ6α τυῖίβουΐ ἀοβὶσ, πα ρουιβῆ 68 πψιῃοιΐ 
ἸορΡΘ; (μαὺ ἷ8 βοὺ] 18. ἃ ἴθ αὐῃραΐο οὐ 18 ὈΟγ, τ861688 δπά 
ὙΟΓ 1668 116 μα ᾿ἰνοα, δα ἀοβιπροα κἱ ἢ18 ἀθῃί} ἴο τοϊ ἢ Π 688 δηά 
ΘΟΥΓΕΡίΙοΟΣ ; Δπα {παΐ, {Π6 ΒΟΟΠΟΙ Ὁ 18 ταί πθα ἰοὸ 118 ραγθηΐ τηου]Ἱὰ 
186 Ὀοίίαγ. Απά, ὈΥ δῖϑ8 πιαπάαδίθ, ἢ6 σοηβίρτϑ τη κΚὶ μά ἰὸ {π6 ἀδΥκ 
8η4 ἀαβοϊαίΐθ σορίουβ οὗ δημπῃ]αοη. ΒῪ {18 βυγθορίπηρ' βθηΐθποα, 
νν ΠΙΘὮ 6 Ῥᾳ8868 οὐ 4}} {π6 ἢυτηδηῃ γϑοθ, 6 ἰδ |κ68 ΔΎΓΔΥ ἔγοιῃ ὮΙ πηβο] 
Δηα 88 [6] -ἸΆΘ ἢ, ΘΥΘΓΥ͂ πιοῦν, {ὈΓΩΙΒηΘα ὈῪ (86 ἴδαγ οὗ {αΐυγα 
Ῥυμιθῃτηθηῦ οΥ ὈΥ͂ Π6 Πορο᾽ οὗ [αΐατο γογαγάβ, 0 νυἰγίαοιβ, ὈρυΣμξ, ΟΥ 
8.18 016 οΘομάποί. 

Οπ {μ6 οὐδοῦ μαπά, ΠΟῪ ρ]οσίοιιϑ ἂγὸ {π6 ΟἸ τη νῖθνν8 οὗὨ {Π6 
ἔαΐυγα που, του {86 ῥτοπιῖβα οἵ [18 Οσθαίου, Ὧ6 ᾿θᾶγῺβ {παὺ Ὦ]8 
ὑοάψ, βοιοπ ἈΘΤα ἐπ σογταρέξοη, ἰσραλπο85, απὰ αἰδηοηοίτ, 5λιαϊ δὲ γαϊδοι, 

μἷ8 οἤοτίβ ἴ0 ᾿πούθδϑα ἢἷ8 ὈΟά Ϊγ βίγθηρσὶ μδὰ φγοἀπορα ἃ ΘΟΠΙΓΑΓΥ εἴεοί, ἀθ δῖ τγᾶ8 00}- 
(ἰηπΆ}}} Ὀείογα ᾿ιἷβ αγοβ. Ετοπὶ [δ τηοπιοηΐ Τρ ἸΟῸΚ Ῥοββοβδίοῃ οὐ ἢΐβ βοι}]. ἘΘΠΊΘΩΌΟΓ 
(86 ὨΓΙ65 οἵ Ογοβίοβ. [ἘΔΡΡ6]162 γοῦβ 168 ἔαγουτ ἀ Ὅτεϑιθ.1 Τμγίὶο αὐιἰαίμα οδίϊέ:" [Ἰ. 6.} 
Ἦξε, Μοϊεαίγο, αἀἰεξαά, ἰογτηοπίεα ὧν ἰλε Ἐμγ 68. 

Ιη ογάεγ ἴὸ Ὄχρ]δίπ τι 8 δ᾽] βίοη οὔ 1)γ. Τυοποπίη, [ἢ 6 ΘΌΙΠΟΥ ΤῊΔῪ ΡΟΓΒΔΡ5 6 ροτγταϊ 6 
ἴ0 βίϑῖθ, ἐμαὶ “τὴς Εἰιγίοβ οὗ Ογββίοβ᾽" ψγδ8 ἃ ργουδγθὶαὶ ΘΟ ργ ββίοη, διοηρ [6 δησίδπε 
Οτὐοοκβ δπὰ Βοιηληβ, ἴοτ τ 6 ποδὶ ἐγ ρ ἢ] Ποιτοῦβ οἵ τηϊπά. Αοοογάϊηρ ἴο 186 ατρεὶς 
ῬοΘίβ δῃηὰ τον οϊοροτβ, Οὐοδῖοβ ΔΒ ΓὉΓ ΤΏΔΗΥ͂ γοδτβ [οτιηθηϊθὰ ΟΥ̓ [ἢ6 γοηρο 0} ροά- 
ἀ668685 Ὑ ΠΟπὶ ΤΠΟΥ ἱαγιηοα “ ἴ6 ΕἸγ168,᾿" ἴῸΥ μαυΐϊῃρ θη χα οὗὨ ραγτίιοἰὰθ ἴῃ τυγἀογίηρ, 
Ἠ18 ΤἸΠΟΙΒΟΣ πὰ ΠῸΓ ῬΑσϑιηουῦ σἰδίμυβ, τῆ δδὰ ῥγου οι δϑδαδδιπδίθὰ ἢ8 ἔΔΊ ΠΟΥ 
Ἀφδιθιηηοη. 

1 Βαδστῖι6}᾿ 8 Ηϊδβίογυ, υοἱ. ἱ. Ῥρ. 381, 582. 
3 866 ΟΠ οοΙ οτη 1,1[6 οὗ Ῥαΐπα, ὑὈ. 153---160. (8γο. Τοπάοη, 1818,) τὶς ἢ ἰα τερτὶ πιὰ 

ἔγουα [86 Ατποχίσδη ρυ ]οατίοη, Ὑ παῖ τουδὶ πανὸ Ὀθθη [Π6 ΘΘΌΏΥ ΟΥ̓ {πᾶῦ τη 8 ταὶ, ΨηΟ 
σουϊὰ 6Χοϊαΐπ) 48 Ῥαΐπο ἀϊὰ οὔ ὁπ6 οοοδείοῃ, --- “ 7 ἐλίπλ, 1 σαπ δαν ιοδαὶ 1Π6Υ "παῖε «δι 
Ολγίδι ἴἰο δαὺ, --- " Μῖγ Οὐοά, πιν Οοά, τοὴν λαδὶ ἰλοι ζογεαλεη πιε}᾽ " 1014. Ρ. 157. 

8. ἘὸὺῚ Δῃ 8016 σομαρατίβοῃ οὗ 1116 ῥγίποῖραὶ Γϑϑῖαγεθ οἵ 1η6 Αἰδβοϊβίϊοαὶ ἘΒΙΟΒΟΡΗΥ͂ ὙῈἢ 
ΟΠΠβαβηΐτΥ, [86 τοϑὰον 8 τοίεστοὰ τὸ Ὅτ. (Ἰοάνημ᾽ Β “ ῬΒΠΟΒΟΡὮΥ οὗ Αἰδμεΐδτα ἐχϑτοϊ δα." 
[,βεἰγοδ χ. δηὰ χἰϊὶ, Τπάοῃ, 1858. ὅγνο. 



4830 “΄ ϑυρογίογίίῃ 4 ἐ)ι6 ΟἸινίεἔἴαη Πευεϊαξίοη, 

Ῥαγοπα (6 σγανθ, ἴῃ ἐποογγμρέϊοη, ροῖσοῦ, απὸ σίογψ, ὙΊΓᾺ 80 τηϑηῦ 
αἰ θαΐοβ οὗ ταϊηὰ οὐ 8ρίγιξ, ἃ5 ἴο θ6 ἀδῃμοιηϊηδίοα ὈῪ Ηϊηπὶ γὙμπῸ πιδάδ - 
0 ἃ ερίγιέμαί δοάψ. ΕΥΟΥ γουηρ,, δοίϊνο, δπᾶ ὑπαθοδυϊηρ, 1Ὁ 8841] 6 
ΤΘ- απιύδα το {Π6 ᾿πλπηοῦία] τη, ρα  Π6α ΕἸῸΠπλ ΘΥΘΙῪ βίδιῃ πα ΘΥΟΣΥῪ 
οὐτοῦ. ΤῊ18 ρογίδος τδῃ 88.411] θ6 δα κι 64, τ ἢ Δ ΟρΘη δπα. αδμπάαπέ 
Θπἔγαποθ, Ἰπῖο 86 ἤθανθῃ οὗ ἤϑανθηβ, {86 ρῬΘΟΌΠΔΥ τοδί ἄθποα οὗ [πᾶ- 
πΙ6 Μα]οβίγ, δῃὰ {π6 σἤοόβϑῃ βοδὺ οὔ ᾿πβηϊύθ ἀοταϊπΐομ. [ἢ 1ἢ18 ΠΟ ] 6 βΐ 
οὗ 411 παι ταύϊοηβ, {Π18 τηδηβίοη οὐὗἨ δνϑυϊδβδίϊηρ ἸΟΥ, 6 884}} Ὀ6 πιο 
ὙΠ] 81 ἸΠΩΌΤΩΘΓΆΒ]6 τη 46 οὗὨ ΘΟ ρδηϊοηβ {πὸ ᾿Ϊτη861}, βαποίῆοα, 
πητηοσίδὶ, 8ηα ΠΔΡΡΥ. το] δπηοπρ {86 πΟὈ]οβί ἀπά ἰνοϑὺ θδὶηρϑ 
1π ἐπ6 αῃΐνουβθ, α οἠϊίά, α ρτἱοδί, α ἀἧπο τὰ [6 πόυβα οὗ 18 Ηδαυθη Υ 
ἘἙδίπον, ἢ18. 6ηα]688 δηᾶ οὐἱν ἀθβιϊπδαίοη ψ11}} θα ἴο Κπον,, ἰουθ, Β6ΥΥΘ, 
δηα οηΐου (ἀοᾶ ἢ ἴο ᾿Ἰηΐογοῆδηρο (6 Ὀ6β αἰἴδοίίοηβ δῃαὰ (Π6 Ὀδβϑὶ οὔ οα3 
τι ἢ Π1Β ΟἸ]ΟΥΙΟΙΒ ΘΟΙΩΡΔΏΙΟΏΒ ; δηᾷ (0 δάνδηοα ἴῃ σγιβάοιω, νἱγίαθ, δηὰ 
ΠΑΡΡΊΏΘΒΒ, . « « ΕΟ ΕΥΕΒ.' 

ΤῊΙΒ 18 0 1468] ρ᾽οίαγθ. Ηορθβ δῃα δοῃβοϊδίϊομβ {Κ {8686 Βδᾶνθ, 
ἿΠ ΘΥΘΥΥ͂ δσὰ οἵ ΟἸ γιβυϊαμἰγ, Βαρροτγίοα 1Π6 τοϊπβ οὗ τ] 10 ὴ8 οὗ 
ΟἸγϑδη8, 1ὼ {ῃ6 υ 0 ]6 δηᾶ τος γοᾶ παῖ Κα οὗ 16, 88 νν6}} 88. ἴῃ 
Ἔχα θα βία ]οη8. ΤΉΘΥ ομθογθα ἀπά δηϊμπιαῖθα 86 ταὶ η48 οὐ Β.0}} 6 ἢ 
45 86 1,ογὰ Οτοῦ υδίϊοο Η4]6, Ῥαβοιὶὶ, Νονίοη, Βουΐθ, μοοΐκο, Αἀ- 
ἀΐβοη, Βοοσῆδανο, ογχὰ Τγυ]οοη, Βάγοη Η δ οσ, δὲν ΥΥ ἈΠ Ἰατὰ «{0Π68, 
Βραίθ, ἃπα ὙΘΥῪ τδην ΟἴμοΥ αἰβιϊηρο Βη6α Αγ πλθη (Ἰν1Π 68 ἅτ ἀ6- 
ΒΙσΏΘΑΙΥ οπτ[64), οί Βι 18.) ἀπά ἐογοῖρη, ἢ ἀρ] 164 ἘΠ 61 τα ΒΕΥ 
1π06 ]]6ςοίβ ἴο {86 ᾿ηνοβθραϊοη δηα οἰ ποι δίϊοηι οὗἨ {π6 θυ άθῃσθβ οὗ {88 
Ομυιδδη τϑοογὰβ; δηὰ ἯΒοΒῈ ᾿ἶνοβ πα τσὶ τη 8 ΜΨ11] οομτϊπαθ ἴο 1η- 
βίγυοῦ ἀπά ον {π6 τ οΥ]Ἱ, 8οὸ Ἰοπρ' 88 (86 αὐῦὺ' οἵ ρῥγιπίϊησ 884}} ρεῦρθ- 
τυδΐα {δ 6 1, 

ΘΌΘΝ ἄγ {Π6 οἴἑοίβ σοῦ {6 ΟΠ γιβύϊδη σουθιδίϊοη [88 δοίυδ! 
Ῥτοάυσοα οἡ {π6 Βαρρίμθββ οὗ παίϊοῃβ, 88 ν798}] 88 οὗ πα! υ18.Ύ ῬὨ1- 
ἸΟΒοΟΡἢ δηᾶ 1η8 46] }ὺ (τὰ ἤν 866} 8΄6 δἰῖκ ἱπδάθαυδίο ἰο 80- 
ΘΟΙΏΡ 188}: {πΠ6πΔ.0 “4π ουϊΐ ἐγόο, να Κπον, ὀγίηφοί, ποὲ ξογέδ σοοά ἔγιϊξ, 
ΤΡ, ἐπογϑίοσθ, ἐῤφὲς τεουοϊαξίοπ τοτὲ ποὲ ὁ αὐ ἐξ σομϊά ἀο ποίλέπφ. 

5ΕΟΤ. Υ. 

ΤῊῈ ΡῬΕΟΌΠΙΑΒ ΑΥΥΑΝΤΆΟΕΒ, ῬΟΒΒΒΒΒΕῸ ΒΥ ΤΗΒ ΟΗΕΙΒΤΙΑΝ ἘΕΥΕΓΑΤΙΟΝ ΟΥ̓ΒΞ ΑἸ, ΟΤΉΕΕ 

ἘΒΙΙΟΘΙΟΝΒ, Α ΘΕΒΜΟΝΒΤΒΑΤΙΝΕ ΕΥΙΘΕΝΟΒ ΟΣ 115 ὈΣΥΙΝῈ ΟΕΙΟΙΝ ΑΝῸ ΑΥΤΒΟΕΙΤΎ. 

Ατ,, {π6 ἐγαῦμ8 βίαίθα τὼ {π6 Ὀγθοθαϊηρ ρᾶρθ8 011 ΔΡρϑδγ 8.}}} τῆοσα 
ουἹαθηΐ, 1 τὸ οοηδιάοσ (86 ΟἸγΙβίϊδη γανϑἰδίϊομ, 8 18 βδίδπ5 ορροβοάᾶ 
ἴο 411 οὐμοῖ τοὶ ρίοπβ οὐ ργείθπαθα τον αίϊουβ. Τὴ δχοθι]θμον οὗ 
1π6 ΟἸιγβίίαῃ τονϑἰδίύϊοῃ ΘΟ βιϑίθ ἴῃ {Π|18, ὑμαὺ 16 Ῥόββθθβθβ ΑΡΥ͂ΑΝ- 
ΤΑΘῈΒ ὙΗΙΟῊ ΝῸ ΟΤΗΕΕΒ ἘΕΙΙΟΘΙΟΝΒ ΟΝ ΒΕΥΕΙΑΤΙΟΝΒ ΗΛΨΕ, αὖ (ἢ6 
ΒΆΠ16 ἔλπη6 {πα 16 [88 ποηδ οὗἨ {μ6 ἀρἔβοίβ ὈγῪ σον (ΠΟΥ ἀγα οἰάγδο- 
[οὙ]86α, 

Ἧγ6 αἴτια, {παῦ πὸ ΟΥΒΟΡ ΓΟΙΙΡΊΟΠ ΟΥ τουϑ᾽αίῖοπ μ88 δαἀναηίαραβ 
δαι4] ἰο {ποβα οὗἨ [86 ΟἸ γιϑιδῃ σονϑ]δ!οη ΟΥ το ρίοι ; ἴοσ πὸ οἵδοσ 

ὙαΙρΗ 8 ϑυϑβίοῃμι οἱ ΤἼΘΟΪΟΡΥ, Ῥ. δὅ. 



4 ΡΟ οὶ ἐϊ5 Πιυϊηο Ογὶρίη. 481] 

Δ Ργοίομα ἴο αν θθθη οοῃῆσγηιοα ὈΥ δποϊθδηΐ ργορἤθοῖθθ, Ενοῃ 
Μοβδιηοά {πουρῶὺ 10 δία ὕο ΟὈ]ρ 6 πλθῃ ἴο 048}} {π6 δϑουιρίυγοθ ἴῃ 
υδδίίοη, ὑπδὲ (0 ἀδσῖγθ 8}Υ δριυμμθηΐβ ἤῸμ ἰἤθ, ΜΉϊοΝ ταὶρἢ 
ΒΕΙνα ἰὼ ΘΟΠΗ͂ΓΠῚ Π1Β ΙΙδϑῖοη, Τῇοτα ἅτ ᾿ηαἀθο βανοσαὶ το]! ρΊοΠ8 
ὙΒΙΟΝ μᾶνα μδα {86 1Ὁ τρδγίγτθ, Ὀυΐ οὗὁἩ τμδὺ ἀσοβουιρίοη ἢ ϑυρογδίϊ- 

- ἐἰοὰβ πλθῃ, ψ}ΠῸ ὈΠΠΙΠΪῪ ἀσχροβοα {μϑηλβοῖνθβ ἴο ἀθαίῃ, κα {8μ6 Ἰρπογδιΐ 
Ἐλδϑὶ πα ϊδηβ, ᾿πουδαπβ οἵ σι βοῖὰ ῥγοβίγαίθ ἐμϑιμβοῖνοθ Ὀθίοσθ {Π6 
140] Φυρρογηδαίῃ, δπὰ πυημάγοαβ οὐ ψποῦλ ἀσδνοίθ ἐπϑιηβοῖνοθ ἴο Ὁδ 
οὐ Βῃοα Ἷ {Π6 ψΠ66]8 οὗἁἨ [886 τηδομίπο {μα ΘΑΥΥ168 1Π6 60]0888] ἱτηορΘ 
οὗ {πεῖν 1401. Βιαΐ πο το! ρίοη, Ὀδϑι 68 {πΠ6 ΟἸ γιβίδη, γγῶ8 ουθὺ σοη- 
δυο Ὀγ {86 Ὀἱοοά οὗὨ δῃ ᾿πῆῃιῖ6 ΠΌΡΟΣ ΟΥ̓ ΒΘ ηβ 1016, μπάονςἑαπαϊπσ 
ΤΩΔΓΓΥΥΒ, ὙΠῸ γα ΠΙΔΓ]Υ βυογοα ἀραὶ ἴῃ ἀδίθποθ οὐ νι μοῦ {Π6Ὺ πὰ 
Β6ΘῺ ; ΜΟ ἔγοχῃ υἱοίοιι5 Δηἃ »γοι σαίθ ῬΘΥΒΟηΒ, ὈΘΟδΠ.6 ΘΧΘΙΏΡΙΆΓΥ [ῸΓ 
[π6 βαποῦ τυ οὗ {πρὶν ᾿ἴνθ8, ἀροὸη 6 οοπβάορποθ {Π6 0 Βαᾶ ἴῃ {δ ὶγ 
Μαβίου ; δῃα ψῃο αὖ Ἰδησίδ, Ὀοὶπρ ἀἰδρογβοα ἱπῃγουρῃουΐ {86 τοῦ], 
Ὁγ {ποῖν ἀοαῖ ραϊποα ργοβθὶ γίε ; Ἀπα τηδκίηρ {ποὶγ Ὀ]οοά {86 Βερὰ 
οὗ 1πΠ6 οἰυγοῖ, ΘΒΘΟΓ ΠΥ ᾿ϑυογθα τπαγίγτάοιηῃ, μαυϊηρ οογίδίη 85- 
ΒΏΓΑΠΟΘ ΟΥὮἨ Ὀοϊηρ' ΟΓΟΜΙΘα αἰοῦ μον ἀοαίῃ ; ἃ. οαυίϑ! ἢ ἈΒΒΌΓΔΠΟΘ 
ψΒῖο ἢ {πον ἀογῖνοα ἴγοια τ μδῦ {ΠΟῪ ΤΠοιηβ ον ᾿ϑα ΓΟΥΤΩΘΥῪ 86 θη. 
6 ἤπά οὔποτ το]! ρίοηβ, ὑγ] 0} ργθύθμα (0 Ὅ6 ὁομῆτπιθα δηά δὰ- 

{Πουιδοα ΟΥ̓ ΒΕΥΘΓΆ] ΒΘ ΏΒ δηὰ δχίγβογ ΔΤ υθηΐϑ τῸπλ πθᾶνθῃ. 
ΤὮυΒ, ἴ[86 ΒοΙΔῺ8Β 866 ἰο αἰἰγιθαΐθ ἴο {Π6 1Γ γσο]σίοη 41} 086 δᾶάνβϑδῃ- 
ἴαραβ {6 Ὺ οὈίδιηθα οὐοῦ οὔΠοΓ Ὠδίοπδ; δηα ἴῃ6 Μοβδηιηθαδῃδ ρῥγθ- 
ἰδμα ἰμαὺ {86 ρστοαΐ ϑυοοθδϑαβ ὙΠΟ. (ἀοά νγὰ8 ρ]θαβεά ἰο ρὶνθ πες 
ΡΓΟρΡ μοῦ, ὑγ0 6 80 ΤΩ ΠΥ Οαγίδῖ ἢ δπα ὉΠαΘΠΙΔ0]6 τρϑῦῖζβ οὗ 116 συ οὗ 
ποῖ το ρίοπ, Βαυΐ ἴο ργοίθμπα {ἐπαῦ ἰθιηροῦαὶ ῬγοΟΒρου ΟΥ̓ 15. 8 σογίδ!η 
σΒαγϑοίθυ οὗ ἃ ἔτ το]! ρΊοη, ΟΥ̓ ΔΑ ΘΥΒΙΥ ἰμαὺ οὗ ἃ [Ά]8Β8. ὁ1π6, 18 ὕο βὰρ- 
Ῥοδθ {παῖ (6 ταοβὺ ργοῆιραίθ υσοίοθθ, ρσγον: θα {ΠΟῪ ΔΘ ὨΔΡΡΥ͂ 1ἢ 
{π|8 γοῦνα, ἀγο [86 ρστοαίθδί ἔδνουσιῦδβ οὗ ἀκα. Βυΐ οογίδί Π]Υ 1 18 ποῦ 
ῬΓΟΒΡΘΟΥΙΥ͂ οὐ Δαν ΥΒΥ δώπρίὶν σοηδίογεά, Ὀὰὺ ὈΓΟΒΡΟΣΙΟΥ ΟΥ̓ Δάνογε 
88 Τοτοίοία ὃψ Οαοα οΥ ἠΐδ ργορλοία, ἰμαῦ 18. ἃ οοΥγίδιη οδαγδοίοσ οὗ {τιιθ 
Το ρίοη ; δῃά τ μθὴ 6 δϑῆγι {μαῦ ΒΟΥΘΓΆΙ Ἔχ γα ΓΙ ΠΑΡῪ δυθηΐβ ὕθΩῦ 
Ὑ ἢ 688 [0 (86 {τυ ἢ οἵ ΟἸ ΓΙ ΒΕΔ Π1Υ, .6 Τηθδπ ΟΠΪΥ ὑποβ6 ουθπίβ τ 10 
Πα θδθμ ἔογοίο!α ΟΥ̓ (16 ῥγορῇῃοίβ; 88, ἴθ" ᾿πβίδῃοθ, {Π6 οδ] ]Πηρ οὗὨ (86 
Οοηθ|68, {86 ἀδϑίγιιοοη οὗ «ογυβα θη, δα {Π6 Θϑίδ Ὁ ἸΒητηθηῦ οὗ (ἢ6 
ΟΠ ιγιϑιϊδη οὔ ασοι. ΕἾΠΔ]]γ, {Π6ΓΘ ΤλΔῪ Ὀ6 Βανθῦαὶ τοὶ σίοηβ (μ8ὺ ΤΔΥῪ 
ἀδοοῖνα, Ὀυΐ 1Ὁ 18 οἷν (86 ΟΠ τϊβίϊδῃ το ρίοα {παῦ οδἢ {ΓῸΪ]Ὺ 8886 
ΤΩΔΏ ΚΙ Πα, ΤΉΘΓΘ 8.6 Βοιη6 γ  ]ρίοιβ στουπαθα ὩροῺ ἔα υ]ΟοῖΒ ΤΑΊγδ 0168, 
ΔΠᾺ ΟΘΟΠΗττηθα ΟΥ̓ τ] Π6 8868 θαϑὶϊν σομνιοίθα οὐ ἱτηροβίαγθ;; ὑπ 1{ 15 
ΟἾΪΥ {δ6 ΟἸγϊϑύϊδη το] ρίοη ἐμαῦ 18 ΑΛΩΪΥ δηα 5011] οβί Ὁ] 86 προ 
{γ6 ταῖγδο]68 δηα νδ]ἃ ἰββϑίμμμοηιθβ. 10 Δρρθᾶῶτγβ, ἴπθῃ, [ῃδ΄ πο τοὶ σίοη 
ἴῃ {πΠ6 που] [88 βαοῖς Οχ ΓΔ ΟΓ ΔἸ ΠΑΤῪ αὐ] ἘΠ οδύϊομβ 88 (86 ΟἸγιβάδῃ 
Το] ρίοη ; οὗ πο) 1 ταυβὺ αἷδὸ Ρ6 δησιηθα, {μπαὺ 1 18 ἔγθο ἔγοσῃ 8]] 
ΒΌΘΙ ἀοίδοίβϑ 88 δγὸ ἱποϊἀθηΐ ἴο οἰβοὺ τ] ]ΡΊΟΠΒ. 

Νὸο ἄἀθδρ σϑβρδγοῖ, πὸ ρτϑαῦ βαρ Υ ΟΥ ραποίγδίοη οὗ πιϊηα, 18 π6- 
ΟΘΒΒΑΓῪ ἰο ΟἼΒΟΟΥΟΥ {818 (γα ; ἴον 10 18. ταδηϊοδὺ ὑπαὺ {π6 ΟἸσιϑύδῃ 
ΓΟ] ρΊοη 18 μοὶ ἀεϑιρηθά ἴῸΓ 1π6 βαιἰβϑέβοομπ οὐ {86 οϑτια] απᾶ που]! 
ϑρΡοίι68 οὗἩἨἁ Ἰη6ῃ, 1κὸ {μαὶ οἵἨἁ {π6 “Θνγ8, γῆ δβριγϑὰ ΟἹΪΥ δἰασ ἰθηι- 
ΡΟΓᾺΪ ῬΓΟΒΡΟΙΙΥ Ἀπα ὙοΥ] Δ] ΡΟΙῺΡ ; Πον 18 1 8. τῃηοηϑίγου8 τΩραΪοΥ, 
{πκ6 ῃαὺ οὗ {π6 δηοιθπῦ ϑϑιηαγδη8, Τη8646 Ὁρ οὗ ἃ τἹἀ]ου ]ουδ τηϊχίθτο 



432 ϑερογίογίν ᾧΓ ἐλιο ΟἽ» Ἰδέίαη Τευοίαξίοη, 

οὗ {πὸ ρᾶρσαπ ἀπά 7618} το] ρίοη ; ΠΟΥ Ἠ88 1 δὴΥ οὗἁἨ {π6 ἤλυ} 08 οἱ 6χ- 

ἀτανασϑηὺ Βιιρογβυ 10η8 οὗ [86 ραρδῃ το] ρίοη. Βαΐ 85 1ὺ σου] ἐχίθπα 

(15. ὁπαρίοσ (αἸγοϑάν ρϑυμαρβ ὕοο Ἰοηρ) [0 ἃ ἀἰβργορογιοπαίθ Ἰθηρδ, 

ὙΟΓΘ Ὅ͵ἷόΧ (0 Ορροβα 1 ραγί θυ αν] ὕο Αἰ! [86 δύτοσβ οὗ οὐβδσ ΓΟΙΙΡΊΟΠΒ, 

ψγ6 88:8}} Θοππθ ΟἿ ΘΟ ρδΓβοι ἰο Βῃονίηρ [Π6 δἀνδηΐαροβ ροββθββοά 
ΒΥ 186 Ογιβίδη το]! ρίοη οὐϑῖ 811 (μ6 τοδί, ἴπ (88 ξ]ονσίηρ᾽ τεβρθοῖθ: ---- 

1. Ϊπ ᾿τἴ8 ΡΕΒΕΕΟΊΙΟΝ. 

Οἰβοτ τεϊρίοπβ, 88 Ὀεὶπρ ρτίποίρα!γ οὗ Βαπιαπ ἱπνθπίϊου δηὰ ἰπϑυϊϑα ίοη, νγσθσϑ 
ξουτηθὰ Ὁ ἀοριθοβ ΠΌπι {86 ἀἰβδγθηῦ ἱπααρί δι! οηΒ ΟὐὗὁὨ ΒΕΥΘΓᾺΪ ῬΘΥΒΟΊΒ, ὙῈῸ Βυ6Ο68Β- 
ΒΙν οἰ Υ τωβάδ εοῖ ΔΙ ΙΟΠΒ ΟΥ̓ Ὁ] ΘΓ ΑΙΙΟΙ 8 88 πε ἱβουρμὺ σοηνθηϊθηῦ. ΤΊ ασβεῖκβ, 
ἴου ΘχϑιΏρίθ, δἀδθᾷ βονϑγαὶ ἰμ]ὴρ8 ἴο ἔπαῦ τσϑϊ! σίου τ Βίοι {ΠῸΥ στθοθῖνθα ἔγοπι [ἢ 6 
Ἐσγριίαπϑ: ἀπά (86 Βομιλη8 ἴο ἐμαῦ ἡ ΒοΒ {μῈῪ μαὰ τεοοϊνοα ἔγομι {Π6 ΟΥθθῖτ8. 
Μομδπάον ᾿πργονθα ἀροη [πε 86 η561688 Ἰτηρ  οἰϊθβ οὗ Β᾽πιοὴ Μαρυϑ; δηὰ ϑείυγηϊπιυϑ 
απ Βαθὶ! 465 δά ἀοα τὸ ἔποβ6 οὗ Μομαπάογ Απιὶ [86 γϑϑϑοῃ 18, Ὀθοάι86 ΠΏΘἢ ΓΘ 
ΠΘΥΘΥ ὝΘΑΓΥ ΟΥ̓ ἰηναηίίησ, μ0Υ (88 ρβορ]8 οὗ Ὀο]ϊανίησ, πόνο 168. Βυὺῦ 10 [8 ποῦ 80 
αι (86 οἰεβιύλη το] σίοη, το ἢ τγᾶβ ὙΒΟΪῪ ἀο] γογρὰ Ὀγ ΟἸγἰβὺ, 18. θη ΙΓ Υ οοπ- 
ἰαϊποὰ ἴῃ ἜΥΘΥῪ οη6 ΟοὗἨ {π6 (οβρο]8, μα δυθὴ ἴῃ δδοὶ οὗ [6 δρ 8168 οἱ ἢ ἀροβί!6β. 
ὙΝΒαΐονοσ δἰ ἰδγαιοηβ πὴ ἤᾶνα (βουσί δ ὑο τλαῖκα ᾿π ἴδ ἀοοίτίηθ ποῖ ΟἸτῖβῦ 
Ῥγουρθε ἰπΐο {μ6 σου] ΟὨ]Υ οογγαριθα 108 ΡΟΣΠΥ͂ δηα δρ᾽ γι ΠΥ, 88 ΔΡΡΘΑΥΒ ὈΥ [80 
στοαί ἀἰβργορογίοι {6 γα ͵8 θούσθθῃ {}16 δροϑβίο!οδὶ ἀοοίσϊῃθ δὰ {86 ΟΥ̓ἸΠΑΤΥ ΒρΘΟ- 
Ἰαιοπ8 οὗ τῃθῃ. 

11. Τῃ 1185 ΟΡΕΝΝΕΒΒ. 

ΟΥΒοῦ τοὶ ρίοπβ ἀπγϑὶ μοὶ βῃον {ποιλθοῖν 68. Ορθηὶγ ἴπ {0]] ΠΡ, δη δ ἘμΘΓΘίΌΤα 6 ΓΘ 
νο]οὰ ονοῦ τὶ ἢ ἃ τηγβίογϊουβ βίίθποθ ἀπ αἴεοϊθα ἀδγκηθθ8. ὅϑόπια οὐ (6 (ἀποβίϊοβ 
οἴοβα {86 πῖραῦ ἴο σον Σ [86 ἱπαρυΓ ΠΥ Οὗ ὉΠ6ὶΡ ΘὈΟΠΆΙ ΠΑ 0]6 πιγδίθτιθβ. Απὰ (80 
Ἐοχηδηβ οχροβθα ἐμϑιηβοῖνϑϑ ἰ0 [86 δα. 1081} ΤΑΙ ΠΘΥῪ οὗ {Ποῦ ροοϑίβ, Ὀγ Ὀείῃρ 80 οαγθ- 
ἴὰ] ἴο σοποραὶ {86 πουβΐρ {Π6Ὺ Ραϊὰ ὑὸ {μοῦ γσοἀάθθ8 Βοῆβ. «}0}18ῃ δπὰ ῬΟΥΡΕΥΤΥ 
δχογίρα 411 ἱμοὶν ἐδ] δηΐβ, οἰ ὑπ 6 Ὁ ἴο βαὶ οὗ τ86 τι ἀϊουΐοι8 ἂπα οἰἴδηβῖνα σου ΠΟ} [68 οὗ 
ΡῬϑρϑηΐβηι, ΟΥ ἴο ρδ᾽ }Π!}αίθ ὑποὶῦ Βα ρογβ 010, ΟΥ̓ Βαν γα] νϑυΐοιβ οχ μ᾽ ἃπαῖοπβ οὗ ἴἴ; 
48 ὙΏ6Ὲ ΤΠΘΥ ῬΟΒΙΓΙνΟΙΥ ΔθΙγτηθα ὑμαῦ ΤΠΘΥ ὑγουβεὶρροα οὔθ ΟἾΪΥ βιιργοηα οί, 
τουσῇ ὑπο γ δοκπον]οασοα αὖ {Π6 βαᾶπια ὑϊηι6 ΟἿΟΣ δυδοταϊπαίθ ἀο᾽ 0168, ἀοραπάϊηνσ 
Οπ6 ὉΡΟῚ ΔΠΟΙΒΘΙ : ἃπὰ Ἀθη ὉΠΕΥ Θηἀοανουγοα ἴο 8. 086 πογϑρ {Π6 Υ μαϊὰ (ο 
τοῖν 140]8, ΟΥ̓ υιδίῃρ ἸΏΔΠΥ 80 616 ἀπ πἰοο ἀἰδιϊ ποιίίομϑ. [ὑ 15 σου δίῃ {Ππᾶῦὺ 1Π 6 γα 18 8 
Ῥγίῃοῖρ]8 οὗ ρυϊάθ ἴῃ 086 ἢθαγίβ οὐ πϑὴ ὙΒΙ ἢ 18 {86 Τϑᾶβοη ἢν {ΠΘῪ οδηποῦ ΘηἀαγΘ 
ἴο Ὅδ6 δοουβοα οἵ δηἰογΑ  ἶηρ᾽ ΔΠΥ ΔΟβυτὰ δηα οχίτανασδηϊ ΟρΡΙΠΙΟΉ8, 80 ὑπαὶ τ ΒΘη- 
ὀνϑῦ {ΠΟ ῥαβϑίοη 5 Βᾶνθ τη846 ἴδοπη ΘΠ] ΌΓΑΟΘ ἃ ΓΟ σίου τ Εἰ ΟἿ 866 118 Ὠοΐ ὙΘΤΥ ΓΟ880Π- 
ΑὉ]6, {Π6Υ ΘΙΏΠΡΙΟΥ͂ 411 ὑΠ6Ὶ} ἱηρσΘηΥ ἴο τηδῖκ 1 δ ἰθαϑῦ ἈρΡΡΘΔΡ ΘΟὨΒΟΠδηΐ ἴο ΤΘΆ50η. 
Βυῦ {πὸ Οτιϑιίδη γι ζίοῃ θαυ Γ68 ΠΟ γ81} (0 ΘΟ 6. 1ῦ, ΠΟ πιυβίθυ οὐ βίο ποθ, η0 ἀδτκ 
εἸπϑ πχα]αἰίοη, οὐ οἷοδα αἴβρσιΐδβθ, δ μου ρὮ 10 ΡΓΟΡΟΒα6Β δι ἢ Κὶπα5 οὗ οὈ])θοῖβ ἴο ἃ 88 
ΔΓΘ ὙΑΘΟΪΥ σΟΠΙΓΑΓΥ (0 81] ΟἿἿΥ ργα)υά!οθ8 ἀπα γϑοοϊνεῶ ορίπῖοπβ. ΤᾺ Δροβε 65 γεν 
Θοηδ88 (δα (86 Ῥγοδοβίηρ οἵ ἴπ6 (ἀοβροϊ ἰθ, 88 10 6Γ6, 8 Δρραγθηῦ ΦΌΠΥ ἢ Ὀυΐ νοῦ 
{ΠΟΥ ΘΗΒΌΓΟ υ8 δα αοα νγὰβ τοϑοϊνθα ἴ0 ϑᾶγθ {π6 σουϊὰ ὈΥ ὑπαὺ βθϑηνπρ ζΟ ]γ. 
ΤΊοΥ Κποῖ ἰμδῦ {π6 ἀφδι οὗἩ ΟἸ τ] ϑὲ ὨΘΟΠΊ6 ἃ Βοϑη 4] ἴο [Π6 6 'ν, δῃὰ ἃ (Ὁ]]γ [0 1Π6 
ἀτοοκ; γοῦ {ΠῸῪ ρυὈΠΟΙγΥ ἀφοϊαγοὰ {παῖ ὉΠΟῪ ἡ γα ἀθίθγῃχί ποθ ποὺ ἴο ΚΠΟῊ δι 
Δ ηρ᾽ ΒΥ 6 “68ι18 Ογϑὺ δηὰ πὶ σγυοϊβοα. Απὰ ΠΟΤ Θοιμθβ ἰΐ, ἴμθη, (μ8η ὕΠ6ὺ αἰὰ 
ποῦ 1ῃ {Π6 ᾿Θαϑί ἀσργθα οχίθηινδία ΟΥ ΘΠ ΘΑ ΟῸΣ 0 βοίζθη ἐδ βθῆβ86 οὐ {πδῦ βοθιαϊη σ᾽ 
ῬΆΓΑΘΟΧ (80 ὯΣ ΜΟΓῈ (ΠΟῪ ἔγοπι σοησθδ] ηρ 10), Ὀὰὺ ΜΟΓΘ ΒΙΓΟΠΡΙΥ ἀπα {Ὁ}}}7 ρ6ὺ- 
βιδαοα οἵ ἰδ6 ἰγατἢ οὗἨ ἐμαῦ δἀογϑ Ὁ] πγϑίοθυυ, δπα ἰδ δρυμάδῃοι οἱ υἱθῖγ ὑπάογ- 
δίΔη ἀρ ΒΕΓ Υ ὦ ΟὨΪΥ ἰο τᾶ] ἱμθιὰ πλοσθ (Ὰ]Π]Υ ὀοιμρσθΒοηά ὑ86 ΘοΔοΥ οἵ [6 σΓΟδ8 ἢ 

ΠΙ. Τὴ 1: ΑΡΑΡΤΑΤΙΟΝ [0 ΘΥΘΓΥ͂ οχϊβίϊηρ δίαία δα Οοπβίυἱίοη, 
δηα 10 ὑπ6 ΟΔΡρδοι168 οὐ 81} πγθῃ. 
1 τὸ ὙΟΓΘ βύγ Ο]γ ἴο σοΟηβΙ ἀον 8Βοπι6 σα  σίοηβ, τσ βμου]ὰ πα ἐμαΐ {ῃ6} τσϑῦὰ αἱ 

βγαῖ, ἴον {88 ταοδῦ μαζί, ᾿πβυι θα ΟἰΟΒῸΡ ὈΥ Ρορϑίβ οὐ Ῥ ἈΠ ΟΒορμοσϑ : ἀπά {πδὶ {μ6 7 

δ 866 8ὴ δοοοπηΐ οὗὨ ἴΠ|686 ἔα1]80 ἰδϑοθογβ οὐ ΑἸ γί βιϊδηί ἐγ, ἱπ τ. 1δγά που Η]οἴΟΣΥ οὗ 
Ηοτείίςο8. 
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ΒΟΉ ΓΑΙ δργϑησ ἴγοιη ἐδ6 ϑρογεῖνο σοι οῖθ ΟΥ̓́Τ᾿ ΟΥ ϑρθουϊαίοπβ οὐ {Π|Ὸ ἀπ 6 ν- 
βίληδιησ; ἩΔΙΟΒ ἰ8 [88 ΤΟΆΒΟῚ ὙΓΠΥ͂ (Π6Υ ΟΓῈ ποῦ 80 τΠΙΥΝΘΥΒΆΪΥ ἀρμτονεᾶ. ΤΠ 
ῬἈΙΠ]ΟΒΟΡΒ ΕΓΒ αἰ γαγ8 ἀογϊ δα (86 το] σίου οὐ 086 νυ ραν; δὰ ὑμ6 νυἶσαῦ ἀπἀογβίοοα 
ποίδίηρ οὗ (86 το] σοι οὗὨ [86 ΡΒΠοβορθθγβ. ϑοογαῦθβ σἰ ἀϊσυ]οᾶ {16 τοὶ σίου οὗ 186 
Αἰβοηϊδηδ: δη ῃ6 Αὐμοπίδηβ δοουϑοὰ ϑοογαΐθϑ οὐ ἱπιρί ον δηα δἰ μϑίβιι, δηὰ οοπ- 
ἀθυιηθα δἶπὶ ἰο ἀθαῖμβ. Ὑῆα ΟἸ τ  βίϊβη γϑὶ σίομ δοῃθ ἰβ ἀρρτονεὰ θοι Ὀγ [86 ρἈ}1ο- 
ΒΟΡΒΘΥΒ δα 4180 ὈΥ̓͂ {π6 νυἱσαν ρΘΟρ]θ, 88 ποὶῦ μοῦ ἀδροηάϊηρ ἀροῖ (88 ἱσπόγϑποα οὗ 
186 Ἰαύξεασ, ΠῸῦ ργοοθθάϊηρ ἔγομι [86 Ἰεαγηΐηρ' οὐὗὨ ἐμαὶ ἔοττμθσ. [{ [88 ἃ αἰσὶπ εβίσαον 
απᾶ αρτοοαδῖα ροιθγ, διέ δῖε ἰο αἷΐ ἀδατίδ : κἱ 18 κἀαρύδα ἴο 4]] οἰ Ἰπηαῖθϑ, πὰ (0 Θυθυῦ 
δα βυϊηρ βίδιθ- οπϑιϊ αἰίοη, δηὰ ἷ8 δι ϊα ἃ (ο 81] ο145865 οὗ {86 Βυχηδη ἱπίο ] θοῦ, δπα ἴὸ 
ΘΥΟΥΥ ψδτὶοὶγ οὗ Βυϊηδη Οδδγδοίθυ. 

1. Το Ομγβδη τϑ] σίου 18 δἀδρίρα ἴθ Βαγπιοηΐδα ἢ ΘΥΟΓΥ Οχἰβύϊηρ βίδίθ- ἢ - 
βιϊζυϊϊοπ. 10 ἢα8, ἱπάθϑί, ποι ἰῃσ ἱπιτηθαϊαύο Υ ἴοὸ ἀο τῖτ ρο  ᾿ὐἰοαὶ αἴαῖτθ. Ιὲ 
[ἈΘὨΪΟΏΒ ΘΥΘΓῪ ἱπαἰν 88], δὰ ρτοάυοοβ ἰπ Εἷπι τμ8ὺ Κπονϊοθᾶσε δἀπὰ ἐποβα ἀϊϑροΒὶ- 
(ἰ0η8 δηὰ ἐροΐϊηρ, Ὑ ΒΊΟΝ ΘΠΔΌΪΟ Πΐτλ ἴο ᾿ἶἰνα οοπιίθδηϊοα ἴῃ 8ΩΥ ΡΪδ66, δῃᾷὰ Ὀδοολα ἃ 
ὉΒΘΓ[ᾺΪ ΟἾΔ ΖΘ ἢ η ον ΘΥΘΓῪ Κίπα οὗἉ οἷν!] οοπϑιϊλυϊίοη, ἀπὰ ἃ (} ἢ [] βυ Ὀ]6οῦ οὗἁ Θνθυν 
δονογμηθηῖ. [ζ ἀοοδ ποῖ, δοοογάϊησ' ἰο (6 ῥΥἱποῖρ]θβ οὗ [19 Ααΐμου, ογθοῦ ὁμ6 βίαϊβ 
ὙΠ πο ούΒοῦ, ΔῸΣ ἀοοβ ἰδ ἴῃ ΔῊΥ ὁ886 ἀἰϑύατ [86 ρ]1ς ἐγαπαυ  γ (τ Ἰογαὶ ον 
Δα ἔγμδ ΡΙοἰΥ 8ΓΘ ΠΘΡΟΥ ἀἰϑαπὶθα), ποῦ οδη {μα ἰηίογοϑὶ οὔ [86 Ομ γ ἢ ΛΟ οοτηα ἴῃ 
ςΟ]}]15ΐοη γι ἐμαῦ οὗὁἨ Γ86 φονθγσηιθηῖ. Οἡ 86 οὐδοῦ μαπά, ἐμαὶ βίαϊθ, τυ ἤοβα οἱεἰς- 
Ζ6ῃ8 Ββου]α γραϊν Ὀ6 ἔυγταθα Ἀρτθαϑῦ]ν ἴο ἰῃ6 ῥγῃοΐ 168 οὗἩ Ομ τβδηϊγ, που]ὰ ἀη- 
ἘΚ μρρέ Ὅθ [86 Βαρρίεϑι δηὰ τηυϑὲ Βουτ Βμησ. [8 τυ] 6 γ8 σοῦ ]ὰ πανα (86 πιοϑὲ 
διἐμέυ], ορράϊοπὶ, δῃὰ δοϊϊνα δι ̓ θοίβ ; δῃὰ 86 βίαϊθ 1.861} πουἹὰ Ὀ6 ἀἰδιϊηρα ϑμοὰ 

[ὉΡ 8 ὁγάδσυ, σοι που]ὰ ποοὰ πὸ ροῦγοῦ ΟΥ δοῃβίγαϊηὐ ῸΣ 118 ργδβογνυδίίου. ΤῊ 
δγΐβ 8ηα βοθῆςθβ ἡγοῦ ἰ Πουτίθα ἰμογα πὶ πουΐ Ὀοϊηρ δουδβοα δηά τηδὰθ [μ6 τρϑϑηβ οἵ 
Ῥοϊϑοπίηρ᾽ [86 τηογὰ]8 οὗ ἴΠ6 Ῥθορὶο: 18 α͵8ο σουἹὰ ἴμοσα Ὀ6 δη)ογοϑὰ ἴῃ [μ6 τηοβὲ 
ἈΡΤΘΘΔΌΪῈ Δηα ἰγδῆα}} ΤΆ ΠΠΘΓ, δα 41] ΡΓΟΡΘΟΓΕΥ δηᾶ σὶσῃβ που θ6 μού δος] 86- 
ουτοᾶ, Νο 5ίδίβ που]Ἱᾶ Ὀ6 τλοσθ ἤγπ]ν οοπηροίθα ἰοσοί 6", δπ ΘΟ, ΒΘ ΘΠ ἸΏΟΓΘ 
[οΥσῚ ὉΪ6 απ ᾿μυϊηοῖ ὉΪ6 ὕο 118 ΘΠ ΘΙ, Ἶ68." 

2. Ἑατγίθοσ, 86 ΟΠ τ βιδῃ το! ζίοη ἰβ δἀδρίοα [0 ΘΥΟΥῪ ο488 οὗἁὨ {6 πυαπηδη ἰπίο]- 
Ἰἰθοῦ : Ὁ 15 Ἰδνϑὶ ὑο {μ8 σαρβοῖϊδυ οἵ ὑμ8 πιοβῦ βίπαρ]8 δῃᾷ ἱρπογαπῦ, ἐβουρὰ ἱπβπι οὶ Υ 
ΤΑ ἰβ6 ἃ ἀρονο [86 ρῬΒΠ]ΟΒορῺν οὗ (86 νυῖβα : Ὁ 18 Β] πλ6 τ Βουΐ Ὀοίησ ΠΙΟΟΙΥ βρθοιι- 
Ἰλίϊνθ, δηὰ βἰπιρὶα πιιβουῦ Ὀοΐπρ' τηθδῃ ; ἴῃ 118 800] τα  Υ̓ ργθβουνιηρ 118 ΟἸΘΆΓΠ688, απᾶ 
ἴῃ 1[8 ΒΠΡ} 1ΟἿ ὉΥ̓ ργοϑουυϊηρ 1.8 ἀϊσηϊγ. [ἢ ἃ πογὰ, ἱβ6 γα 18 ποίβῖπρ' 80 σγϑαὶ ΠΟΣῚ 80 ἴῃ- 
ΘΟΠΒΙ ΘΓ Ὁ] π᾿ πυμηδλη βοοϊοῖγ, Ὀυὺ ταῦ ΠΠΔῪ ΒΟΙῚΘ ὙΓΆΥ [8}} ὉΠᾺΟΥ 108 σομ δ᾽ ἀογαιϊοη, 
δηα 1ὑ 18 ΘΑ. ΔΙΥ ἀρρτονοϑὰ οὗ δπὰ δάμπηϊγοα Ὁγ ἃ1}}1. Τὺ 18, τγουθονοῦ, τοδί ΟΠ 6 Γ- 
ΤᾺ} δἀδρίϑα ἴο ὑμοβθα ἈδΌΪ5 απ δϑητἰ τ θη 8 τΥ ΒΊΟΝ δρτΐηρ Ὁ ἴῃ (86 δἀναποοηγθηΐ οἶ 
Κηον]θᾶρσο δηὰ γοβηοπιοηΐ, δηᾶ γῆ] ἢ δαοῖι ἀἀοβίϊμοα ἰὸ οοηίϊπαα [ῸΓ ἀρ68, 48 {π6 Ὺ 
δεν ἀοπο ἴον (6 ἰαϑὺ {Ππγθα οαπίυτίθθ, ἀπ ἰοὸ βργθδα {βθπΊβο ν68 ΤΏογα ἈΠα τὩΟΓ6 
ΜΟΙ ΟΥ̓ ἴ86 Βυπιδηὴ γϑθθ. ὅϑϑίποθ {86 ἱπιγοἀυποίϊοη οΥ̓͂ [88 ΟἸ τ ϑυΐδῃ σαὶ ίοη, 
“ Βυμηδη παίαγΘ [88 τη86 ρτοαὺ ρΙΌρΡΤΩΒ8, δηὰ βοοίθιυ οχρδυϊθποθα ρσγθαὺ οἤϑηρθβ; 
δηὰ ἰπ (18 δαἀναησοά οοπαϊοη οὗἉ [6 νον], ΟΠ ϑυ]Δηἰγ, ἰηϑ ο8α οὗ Ἰοβίπρ 118. ἀρ- 
ῬΙοαύϊοη δηὰ ἱτωρογίδῃοσθ, 18 ἰουπὰ ἴο Ὀ6 ἸΊΟΓΟ Ἀπ ΤΏΟΓΟ ΘΟΏρΘηΪΔΙ δπα διἰαρίοα το 
ΤΩΔἢ 8 ὨδίυΤΟ ἐρὴ πδηΐθ. Μϑη δανα ουὐΐστονηῃ ἰδ Οἴδοῦ ᾿ηβυϊ 108 οὗἁ {παἰ ρμοτιοά 
τ μο ΟΒ τ ϑ 1 ηἰτγ ἀρρεαγαά, [18 ῬΒΠΟΒΟΡΒΥ, [8 πηοᾶα8 οὗἉ νγαγίαγε, [18 ἰνν 115 ῬΌ]}ς 
δηα ῥυῖναίθ ΘΟΟΠΟΥ; Ὀὰὺ ΟὨΓΊΒΕΙ ΘΠ Π88 ΠΥΘΟΙ͂ ΒΆΓΙΠΚ 88 ἰηίο! οὐ πα8 ορθηθῆ, 
θυ 88 αἰ γγαγβ Καρῦὺ ἰπ δάνδπος οὗ τηϑῃβ [Άου {168, δηἃ ὑπο] ἀ6α ΠΟΌΪΕΡ ν]θν8 ἴῃ 
ῬΓΟΡΟΥΓΟῺ 88 {Π6Ὺ πᾶν δϑοοπάθᾶ. “Γμα ἰρθμοϑῦ ρονοῦβ ἀπα αβδοι]0η8 τυ ἢ] Οἢ ΟἿΓ 
πϑίιγα 868 ἀονοϊοροα μα πιοτα ἤδη δθαυδία οὈ͵)δοῖβ ἰπ (5 το σίου. ΟἸ ΓΙ ϑε1δη1ὲ 
15 ἰηἀδοὰ ρου τὶν δυο ἴο {Π6 ποτα ἱπῃργουθὰ βίαρϑϑ οὐ βοοί δίυ, [0 {86 πλοῖα ἀ6}}- 
οδίθ 86 510} 168 οὗ τοῆπθὰ ππάβ, δηἀ δβρθοῖδ!γ ἴοὸ ὑμεΐ αἰδ8αιἰϑέβοιίίοη πὶ 086 
Ῥγοβθηῦ ϑίδίθ, τ ῃὶο Αἰ ΤΔΥ8 στόν τ [ἢ ἴπ6 στον οΟΥἁ ΟΟΤ ΠΙΟΓΑΪ ΡΟΊΟΙΒ δηὰ δῇδο- 
ἰἰοη8. Α8 τῆρϑῃ δάνδῃςα ἴῃ οἷν" ἰβαιίοη, (ΒΟΥ ὈδοοπΘ 8 Βοθρίι 6 οὗ πιθηΐδὶ 80 ἘΞ 6 γΊ ΡΒ, 
ἰὸ ΒΊΟΝ ΥΔΟΥ σο8 ἈΓΘ ΒΙΓΔΉΡΘΙΒ; δηὰ (ἢ686 ΟΝ ΓΙ ΒΟΙΔΏΠΥ 15 δια ἴο δβϑιιαρθ. 
Τιρμασ᾽παῦοη δηὰ ᾿ἰπίϑ θοῦ Ὀφοοῖμθ ΠΊΟΓΟ ΓΟΒ.1688, ἡπα ΟΣ 501} Ὀτίηρβ ἴμθτ ἰγδη- 
αυ} ΠΠὺὺ ὈΥ {86 δἴθτδὶ δπὰ πυασηϊβορηὺ ἰτιι{}18, 1Π6 80] 6 π δπα ἀπ θομππαθρα ργοβρθοίδ 
ΜΓ ΟὮ Ὁ ἀπο] 48. ΤῊ Αἴηθβ8 οὐὁἨἩ οὔῦγ σοὶ ρίοῃ ἐο πόσο δανδηοθα βίδσϑϑ οὗ βοοί οι 
1Π82η δα ἴῃ ὙΙΟΝ 10 τγαβ ἰηἰγοαυοσοά, ἴο τδηΐβ οὗ υσᾶπ πδίυγο ποὺ ἰμθὴ ἄσνο- 
Ἰορϑά, βθϑῖῃβ ὅο τὯ8 ΨΟΣΥ δ σι κίησ. ὙΠ6 σοὶ ρίοη Ὀθατθ {Ππ6 τρᾶσ 8 οὐὗἩἨ Πανηρ᾽ ΘΟ 
ἴτοιῃ ἃ Βείῃρ γᾶ ρου ΘΟ Υ ἀπάἀοτγβίοοά ἰδ ᾿χμιδὴ πη, πὰ μα μοῦ ΘΓ [0 ῥγονϊὰθ 

. Ἐοὶπηαγὰ Β Ρίδη οἵ τῆς Εουπάοτ οἵ ΟἩ τ βεϊαπίεν, ρρ. 211, 312. Νονν ὙΥουκ, 183]. 

ΥΟΙ͂, 1. ΕΡ 



484 ϑιεροτγίογϊέν οΥ ἐλε Ολιγίδείαπ Πἰουοϊαζίοη, 

ἴου ἰΐπ Ῥγόστοϑθθ. ΤῊΪ8 δαΐατα οὐὨἨ ΟΠ βυϊ Δ ΠΥ 15. οὐὗὁἨ Ὁ06 παίυγα οὗὁὨ ρτορἤῆοογ. [ἷ{ 
Ὑγ88 8} ΔΗ ΠΟΙ ρδίίοη οὗ Γαϊγ6 ἀπ ἀἰβίδηῦ ἃρ68; 8Π6 ΒΘ 78 ΘΟΠΒΙΔΘΥ ΒΔΟΠΡρ ΤΠ οαὶ 
οὐγ τοὶ σοι ϑργαηρ, Ὑμόγο, θὰ ἴῃ οά, οἂπ 6 πα δὴ Ὄχρίδηδίίοη οὗ 1815 ρϑου- 
Ἰαγν Ὁ. 

ΙΝ. Τη [6 ΒρΡΙΚΙΤΌΟΑΙΙΤῪ ΟΕ 118 ΤΥ ΟΒΒΗΙΡ. 
Οὐδ ον το !ρίοπβ Ὀτουραῦ πηϑη ἔγομπι βρ᾽ τὶ ὕπι8] οὐ) οοὺα [0 ὑπ 0886 Ὑ μ!Οἢ ὙΓΟΓῈ ΘΟΣΡΟΓΘΑΙ 

δη4 δαγίὮ]Υ : (μ6 ΟὨγϑυίδη το] ρίοη Ὀσίηρβ ὑπ θη ἔγουα ὑπ ΟὈ)θοῖβ οὗ 86η88 ἴο ἔβοβα 
οὗὨἨ {86 υπααγβίαπαϊησ. Ὑὰ 4}} Κπον {μαῦ ν βθη 086 Βοδίμθι8 ἀοιἔθα τηθὴ Οὐ ποῦ- 
Βῃϊρρβὰ ἃ ἀθι εν Ὁπάοῦ ἃ Ὠαπηαη Βμαρ6, ΠΟΥ ὙΓΘΤΘ 80 ΤᾺΓ ἔγοῖ ρδυΐπο ἴο ὑμαῦ ἀΟΙΥ 8 
ΜΟΥΒΗΪΡ ἄπ ἴο ἃ βρ᾽ γἱζαδὶ παίυγο, ὑῃδὲ ΤΏ6 1} δἀογαίζοη, σοῃβιϑίοα 1 αν ΓΆΪ σΆΠΊ6Β, 
ΒῆΟΥΒ, ἈΠα ἀἴνογβ θχθγοίβεβ οὗ (88 θοάγ. Τὴ ὅν δηα βαπιδγι ἴδῃ, ὈῪ {86 1" ΘΘρΡῸΓ 
ἀἰβριιΐθβ ν βοῖμου αοὰ νγγᾶβ ᾿ἴο Ὀ6 ΟΥΒὨΙΡΡΘα 'π Φογυβαί πὶ οὐ οἢ Μουμπιί (ΟΣ Ζίπι, 
δχυ συ θμοαὰ σμαγὶίγ, {π6 ἴσας βρίγιῦ οὗἉ το] σίοη, ἴῃ ὙΠ 6 γ νἹοϊθπὺ ἀοίδηςσοβ οὗἩ (Π68 
δχίθγηὶ ρατῦ οὗὁὨ Ὁ. Νίαγν, [86 ργορ ιοῖβ φοιηρ  αἰηθά (ΟΥΙΔΘΥΪΥ {880 [6 9678 τδὰδ ἃ 
ἔτι 80 ἰο οοῃϑβίϑὺ ἴῃ Ὀονίηρ ἀονγῃ [Π6ΙΣ ἢ 6818 Δ8 ἃ ὈΪΓυΒ., πα ρυϊιπρ᾽ ΟἹ 580 Κ- 
οἴου δηὰ δβϑβ38 Απάὰ {ΠπῸ ΗοΪγ ϑοσιρίαγα οὔβογνθβ, μαὺ {Π6 ρῥΥ᾽θββίϑ οὗ ὮμΑ] ὙΘΓΘ 
σοηΐ ἴο οι {Πα ΠΊΒοῖν 8. τὶ Κηΐνοθ δηὰ ἰάποαβ, θη ΠΥ Βαου βορὰ ἴο Ἠΐπι, 858 ἰἴ 
1ΌΟΓΘ ΘΓ ΠΟ ΟΥ̓ΒΟΥ ὙΔΥ͂ ἴο τρλᾶκα {μοῖνῦ σοὰ ΠΘᾺΡ ἰδ6ῖῦ ὈΓΔΥΘΙΒ Ὀὰΐ ὈΥ ἱπΗϊοῦπσ 
ΒΟ ἢ ΡῈΠΙΒὨΠΊ ἢ 8. οἡ ΠΕ οὐ Ὀοάϊ658.5 Τηδ τηοάρθγη ἐρθὸ οδηπού Ὀ6 ρ6Γ- 
βαλάρα (πλὶ α Βᾶνα Ὀθϑη οδ θὰ ἰὸ {16 Κποπίθασε οὗ. (86 ἰγὰς οὐ (πουρσὰὰ (Π6Ὺ 
ἤηά νγὰ 4}} ργοΐξββϑβ ἴο ρυΐ οὐγ ἰγυδί δρᾶ οοπβάθησθα ἴῃ πὶ), Ὀδοδυβϑα ΤΠ6Υ ρογοθῖνα 
ποὺ {Ππῶ2ὺ γα 186 ΔΠΥῪ ΟΟΙΡΡΟΥΘΆΪ ΟΟΓΘΙΟηἶθ8. Απάᾶ {86 Μο]απιηθάδῃ8, ΙΠΟΓ6 ἱγτ6}}- 
δίουβθ ἐμαῃ βυρογϑιουδ, πηαϊα ὑ86ῖν το Πρ ΟΠ δῃα 118 ΒΑΡ Π688 ἀδροηᾶ οΒ ΘΗ οὴ 
1Π6 ΙΓ 86η5086. ΤΠ ΠΘη ΠΟῪ τγουβ ρ, (ΠΟΥ ὑαγη ὑβοιηβαῖνοθ ἰόντ Μδοσα, 88 {86 
“6.8 ἐυγηθα ἰοναγ8 6 ΓΈ βα θη), αηἀ ΘΑΓΏΘΒΟΪΥ ἀοβίγα οὗ (οα παῖ Βα πουϊὰ ρσγϑ 
ΠΟΙ Β6η868; δηὰ ἱπουσῇ δον Βαν ἃ βοῖῦ οὗ το]! ρίουβ σχοβρθοῦ [Ὁ {86 Ἰοίίοσβ ἐμαὶ 
ΘΟΙΏΡΟΒ6 (8 πδπι6 οὗ ἀοά, δηα {Π6 ρᾶρδὺ οἡ σοῦ ἰδ ἰβ σι ςἴθη, γαῖ ΠΟΥ ἀγα θῃ- 
Ἰοϊηδα ἴο ὀρργθβ8 πιϑὴ ὑμαὺ Ὀθδὺ (86 Ἰπηαρα οὗ ἀοά, ὈΥ {π6ὶν σοὶ ρίοη, το Ὀγθδί 68 
πού ηρς αὶ νἱοΐοποθ, ἔΌΓΣΥ, δηα ὀρργαββίοῃ. 
ΤὮ ΓΘΆΒΟῺ ΜἈἘΥ ταθἢ ὕδι18 ἀ8Ό ΔΙ τοίθν ΘΥΟΡῪ ὑμίηρ ἰο {ΠῸῚΡ 56 Π868 18, ὈδΟθ 86 ἃ 

ὙΓΟΥΒΏΪΡ (Πδῦ 18 ΘΟΥ̓́ΡΟΓΘΔΙ] ἃ πα Β6Ώ808] 18 ΒΓ ΠΟΤΕ ΘΟΒΒῪ ; [ὑ 18 ΤηΟὮ ΘΆΒΙΘΓ [ῸΓ 8 τηᾶπ 
ἴο ἰ8Κ6 {Π6 βὰῃ ἴ0᾽ ἃ ἀοἀ [ἤδη ἴο Ὀ6 σοὨ πα} }ν οοσιρίοα ἴῃ βθοκίηρ δον αὶ αοὰ 
{μαὺ 18. ἸῺ ν1810]6 ; (0 8016 πλη 1886 σῬΠΙ68 ἐπα ζδϑύϊνα]β ἴῃ ὨΟΠΟῸΓ οὗ ἃ ρῥγοιοπαορα ἀ δ γ 
1Π2π ἰο ΤΟΠΟΌΠΟΘ Ὠἰπ.86 17 ἴῸν ἴῃ 6 588 οὗἩἨ ἃ γι 006 : [ὑ 18 τ 10 ΘΑΒΙΟΥ [ῸΣ Ὠἷπλ ἴ0 
ἴλδὶ {πὴ 0 ΤΟΠΟΌΠΟΘ 18 νἱσθ8 ; ἴο βίηρ᾽ ΒΡ᾿ΓΙΓ 18] ΒΟΏ ΡΒ, ΟΥὁἹ ον ἴ0 ἃ δίδίαο, ἰδ [Ὁ0Γ- 
ρὶνβ 118 ΘΏΘλ168. 10 ρρθδγβ, ἴδῃ, ὑμαῦ 1η6 ΟὨγΙβίλη το] σίοη ὈΘΆΓΒ 8 ΤΟΥ Θχοοὶ- 
Ἰοῃῦ Ομ ίου, 88 ἰὉ χῖνϑβ τ18 10. {86 οὐ)δοὺῦ οὗ ΟὟΥ τ ΟΥ̓Β ἶρ, ποῦ ἃ (ἀοὰ υπ6Γ ἃ μυπηδῃ 
Βαρ6, θυ ἃ (σοά {πεῦ 18 ἃ ΒρΡΙΓΙῦ, 48 10 ὕθδοθ8 υ.8 0 ΠΟΠΟῸΣ μα, ποὺ 1} ἃ ΘσγπΆὶ, 
Ὀυὺ νι ἃ βρί γα] τουβι!ρ ; δηᾶ ἐπὶ8 ΟὨτῖδῦ Πἰγ861} ΒᾺ8 ΨΘΥΥ Θ᾽ σαΠ }Υ τοΪὰ ὰ8 ἴῃ 
1688 πογβ: Οαἷώ ἐδ α δρίτιί, απά (λον ἰλαΐ ιυογελὲρ ἀΐπι πιιϑέ ἰσογϑὴΐρ ἀϊΐπὶ ἐπὶ 8ρίγιϊΐ 
απ ἴῃ ἱσιλ. (Φοδη ἷν. 34.) ΥΥΒο οουἹὰ 41] μ᾽8 πυϊηὰ νι ϑαοὶ οἰοναῖθα ποίύοῃβ ἢ 
Απὰ ΠΟῪ ΘΟΠΊΘ8 ἴδ [Παἱ 6 80 ΘΧΟΘ ]ΘΕΪΥ δοίβ ἄονῃ ἴῃ ἐπαῦ βδογὺ ρῥγθοθρὺ {μ6 πϑηΐυ8 
οὗ ἰτὰδ το] σίοη, οὐἨἍ τ ΒΊΟΒ θη ὈΘίΌΓΘ ΜΜΟ͵Ὲ Ὑ ΒΟΙΪῪ Ἰσποσδηΐ ὃ 

Ὕ. Τὴ 15 ΟΡΡΟΒΙΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΕ ΞΞΡΙΕΙΤ ΟΕ ΤΗΕ ὙΥΟΒΙ,Ό. 
Τὸ τυ 6 8βα!ὰ οὗ 4}} οἵμιοὺ σοὶ ϊρίοπδ, πιυβοαΐξ οχοθρίίοη, ὑπαὶ {πο γ ἰβάυοα α8 ἴο 

Ἰοοῖς αἴτον {6 ρἰθαβιιγοθ πᾶ ῥὑσοῆϊίβ οὗ [6 ποῦ] ἴῃ {Π6 που ρ οὗἨ αοα ; ψΒΘΓΘ 85 (88 
ΟἸνἰβι απ το] ]ρίοη ΤΏ, ΚῸ8. τ8 ΡΟ αοά ὉΥ τϑπουποίηρ ἴμ6 ποῦ ἃ. Ὑμὰθ 186 
ἈΘαί θη8, ἀοβισηΐπσ γα ΠΟΡ ὕο ρΙθαϑο ὑμοιηβοῖνοβ ἔμδὴ {πον ἀ6 1165, ἰηἰτοδιυοοραᾶ ἰηῦο 
Το] σοη ἩΠαίονοσ σου] ᾿π ΔΠῪ Αγ βδιίοσ ἀπὰ ἀϊνογὶ ἔπθπὶ ; πὰ ἐπα Μοβδιημηθάδη 
το] σίου, ποὺ Ὀεΐηρ Θμουπηθογθᾶ νυ ἢ ΠΙΔΏΥ σΟΓΘΙ ἢ Ἶο08, ἂὖ ἰεαϑὲ ΔΑΊΧ 68 (οι ροταὶ δά- 
νδηΐδροθθ ἰοὸ {Π6 ῥγδοίοα οὗὨ [08 ὙΟΥΒΗΪΡ ; 88 1 7ΓΠ6 ρῥ]Θαβαγοβ οὐ {86 νου] ψογὰ ἰοὸ Ὀ6 
186 δαΐιγο ΓΘ ΔΥΩ͂ ΟΥ̓ Χο] ρίοη : θαΐ σογ δ ΠΥ ὈΟΙΉ ΟΥ̓ {86 πὰ 8.6 πη οἢ τα ϊβϑίδιθη ; (ὉΓΣ 
186 Ὠοδίμθηβ βῃουϊὰ ἔλνξ Κροσα (δύ [ἢ 8 σογβ]ρ οὗ (ἀοἀ οοπεϊβίοα ποῦ ἴῃ ἀϊνογίης 
δηὰ ρῥ]οαϑίπρ μοπηβοῖνο ; δπα {88 Μοβδιλ ἀλη βου] ποῖ ἤν Ὀθθῆ ἰρῃογδηΐ, 
{παὺ δ'π66 ἰθιηρογαὶ απ σου] αν δἀνδηΐασοβ πο γα ἰηϑυ βιοοης ἴῃ ὑπο πηβοῖνϑβϑ ἰο 8α 8 
186 Ὀουπ 1688 ἀ6βῖγ68 οὗ [86 ιπιλπ Ἠθαγῦ, {πο Ὺ οου]ὰ ποῦ οοπιθ ἴῃ Θοπιρουϊ ἴοη πὶ 
{πο86 Ῥαποῆ δ τυ μιοἢ ὑγιιο στο] σίοι μδα ᾿ΘΟυ ΥῪ ἀαδρσπρά ἴον μία. Βαΐ Ὀοΐὰ {8686 

Ὁ. Ὑ. Ἐ. ΟΠδηπίπρ᾽β Ὠ᾿βοοῦγβο οἡ {πὸ Εν! άοποοβ οὗ Ἰζουθαϊοᾶ Πα σίοη, ὑρ. 86. 88. 
Βυϊβιοῖ, 1824, (Βορτίπιοα ἔτοπὶ ἢ Ατηοτγίοδλη δἀϊίοη.) 

3 158. ἵν11]}. 5. 8. 1 Καίηρβ χυἱ!, 28, 



4 γοΩ ὁ ἐξ Ζ)ιυΐπο Ονϊἱσίῃ. 48 

[Ο]υν οὶ (86 πιοίίοῃβ οὗὨ βοϊ εἰονο, πβῖοδι θοΐηρ παίαγα!]ν μοΙ ἃ ἴῃ ϑυβρθῆβα Ὀοίνγθθη 
{16 γγοῦ] δηὰ το] ρθη, ᾿πηαρὶ 68 (δαῦ ποι ηρ οαπ 6 ποτα ρἰθαβαπὺ {Ππλὴ ἴ0 τἰπῖῖ8 
ἀπο θοῦ, (δ κΚίηρ ὑΒΟΓΘΌΥ ἰο τϑοοηοῖϊα 118 ἱποϊπαϊοη δηα ἀμΐγ, σοηβθογαία 118 
Ρἰθαϑιγοβ, δηὰ ρμὰΐ πὸ αἰδγθηοα ᾿οίνγοθῃ σοηβοίθησα δηὰὶ ἰηἰογοβί. 

Βαϊ {μα γδὶ σα ]θ οὗ ἴσια σο] σίοη ἴθϑομβθβ ὰ8 ἐμαὺ (Παῦὺ τηαὔυλ] ρτϑοιηθῃν 18 ἰμι- 
ῬΟΒ910]6 ; οἵ, (0 '86 ᾿[8 ΟὟ ψΟΤα8, (πΠαὺ ΟΠ γίϑ᾽ ἀπα Β6}14] ἀγϑ ἰῃσοιῃραι 0 ]6 οη6 τ ἢ 
{86 οἴου ; ὑπδὺ ψγὸ τισϑὲ οἰ μον ρου αοὰ αἱ (86 ὀχρθῆβα οὗἁ πο ]Α] Ἰοδϑυγοθ, ΟΥ 

ὑπ δἀνδηΐαροβ οὗ ἴδ6 που] ἢ (Π6 1038 οὗ ΟΌΓ Το] ζίοη : ἀπὰ {18 σογίδι ἢν 
8βιιονγβ 186 ΟὨγιβιϊδη σοὶ σίου ἴο μᾶνα ἃ ἀϊνίπα ομδγβοίογ. 

ΨΙ. ἴῃ 1:6 ΗΥΜΙΠΙΑΤΙΟΝ ΟἹ ΜΑΝ ΑΝῸ ΕἸΧΑΙ,ΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΗΕ 
ὌΕΙΤΥ. 

Οἰδον [8186 σο ρίοη8 ἀθῦθαδα {86 Ποῖγ δηᾶ οχδ]ῦ τηδῃ ἢ Ἡδοσθαϑ (6 ΟὨνΙβίίδη Γ6- 
᾿σῖοι λωπιδίοδ πιαπ, απα ὁπαϊίε ἰδὲ Τ)εἰίψ. ὙῊῈ Εργρύϊαπβ, 6 παίίοη (μαὺ Ὀοδβίβα 80 
το οὗἁ ὑΠπ6ῖν δηθὶαυ ῦ, τϑθ πιοηβίογβ οὗ (86 1Ὁ ἀο (168: δηὰ ἰμ6 Βοπιδη8 πιδάθ 
ἀοἰι1658 οὗἁὨ ΠΡ ΘΏΙΡΟΓΟΥΓΒ, ΤΏΔῺΥ ΟΥὗἨὨ τδοΟμλ ὙΓΟΓΘ ΓΙΟΥ͂ τη βύογΒ ΤΠ8Π ΤΏ 6 : [Π6 τπιοδβί 
λυ ουϑ ῬΒΠΟΒΟΡΒΘΙΒ γ6ΓΘ ποῦ δδμδιηθαὰ ἴο σϑὴκ {μοῖν ἀοἰ(ἴ68 θοίον ἐποιηβοῖνοθβ, δπὰ 
ἐποιηλβοῖνοθθ ἐνθὴ Ὀθίοτο δυρίίον. Βαὶ (μ6 ΟΠ τι βυϊδη τοὶ χίοη ἰθβο68 5 ἐμαὺ γγὰ ΟὟΤΘ 8} 
ἴο ἀοὰ, το οὐγθ8 ποίμπρ δἱ 41} ἰο 8. [Ὁ Βυτα 68 υ.8 ὈὉῪ ἰδ6 οοῃδϑ ἀαγδίίοῃ οὗὨ {πὲ 
᾿πδηὶϊϊα αἰδίδηςσοα τ μ]οἢ ἰμότὸ 8 Ὀεύνγθθη ἀοα δηὰ ὃ : 1ὺ βῆονγβ (παῦ γα ΔΓ6 πλΪΒΟΓΆΌΪ6 
ἀαβρί δ Ὁ] ογοαύαυγαϑ ἰη σομηρατγίβοη οὗἩ ἀοα, σῆοὸ ἰ8 ἃ ϑαργοιης Βοίηρ, δπὰ τψῇο 
πο 18 ΤΌΤΙΙΣ οὗ οὖν ἰονα δὰ δἀογδίίϊοηῃη. Ἧ8ο, ἴμϑη, οσδὴ Ὀμυΐ δάμιῖγο 80 ὀχ ο]]οης 
8 Τα] ΙρΊΟη 

ΝΠ]. ΪἿ}Ἃἢ τ ΒΕΒΤΟΒΑΤΙΟΝ ΟΕ ΟΕΡΕΒ ΤΟ ΤΗΕῈ ὟΝ ΟΕΙ,Ὁ. 
ΟΥὐδον το] ρίοηβ πδὰθ ἃ8 ἀδροπὰ ὑροη {μόδα Ὀοίρβ τ βὶοἢ γα σίνθῃ τ18 ἴ0 ὁ0Πι- 

τηδη, δηα ργοίθηα ἃ ρόονγοῦ ουϑῦ ἔπαὶ ϑυρτοιμο Βοίην ἀροῦ ψ μοπὶ πα Οὐ σὺ ΟἾΪΥ ἴο 
ἀορεπᾶ. μου ἱδυσλξ τθὴ 0 Ὀυγι ἱποθῆϑα ἐο (86 πιοαηοδὺ ογθαΐαγοα, δπα ἱπηριι- 
ἀδπγ ἰο θαι] ὑπο πηβοῖνθβ ἴω {8.6 πί νοσβαὶ τοπηαγοΐ οὐ {Π|0 σου]. [0 18 ἱπάσθ ηὸ 
ὝΟΠΟΕΙ ὑμαῦ πηθὴ δου θ6 80 ἱπιρίουβ 88 ἴο ἀδβῖσο ἴο Ὀθοοπλα σοί β, 8ῖη66 {ΠΟΥ ἸΥΟΤΘ 
80 ὕα80 88 ἰο0 ἔογσοὺ {πᾶ (ΠΟΥ ΤΟΥ͂Θ τηθη ; δια γοῦ Βον 1}1 Ὁποῦ τάς θθόλπιθ {ἰπ πὶ 
ψ 6 ὴ {Π6γ αἀἰδαλιποα ποῖ ἴο βυ πηι ἴο ἔουγ- οοϊοα Ὀδαβίβ, ἴῸ 186 ἰδνις ΟΥ̓ {{1τ6 αἷγ, δὰ 
ἴο {Π6 ογθορίησ δηϊπ|}}8 δῃὰ ρ᾽δηΐβ οὗἩ {π6 ϑαγίμ, 88 80. Ῥδὺϊ γϑρτόδομαδ ποῖα; πὰ 
ον ὈΆΒΟΙΥ 8 ραγϑι ἰουβ ὑσοσὸ ΠΟΥ, ἴῃ {παῦ ΠΟΥ όσα ποῦ οοηίδηῦ ἰὼ ἀοιγ {Πθτὴ- 
βοῖνϑ, δαὶ που]ὰ αἶδο ἀθι γ {πεῖν οσσῃ νἱθθϑ δηᾶ ᾿πηρογίδοιοβ' Βυΐ τ1π6 ΟἸ τ διίδη 
ἀλν τὰν δίοπθ γοϑίοσοβθ ἱμαῦ δαυϊίδο]α ογάθν σι βίοι ουριιὺ ἴο Ὀ6 688} 18[164 ἰπ {π6 
σου, ὈῪ Βα ΕἸ ΠΡ ΘΥΟΓΥ [δίπρ ἴο [86 ΡΟΤΤΟΣ οὗ τῆδη, ἰμαὺ ἢ6 πὴὶσῃΐ δὰ θταϊῦ ἢ] η)- 
861 τὸ [86 ν|}} οὗἩἨ ἀοήἥ. ἀπά πῆμι ο8ῃ Ὀ8 {6 ἀυΐγ οὗὨ για σαϊσίοπ, δα ἴο γοβίογα 
ΒΌΘΝ }υ8ὲ ἀπα Ὀαοοπιηρ γον ἴῃ [86 που] ἢ 

ΥΠ1|Ι. [πῃ ᾿ ΤΕΝΡΕΝΟΥ ΤῸ ἘἙΒΛΑΌΙΟΑΤΕ ΑΙ, ΕΥ̓͂, ΡΑΒΒΙΟΝΒ 
ἙΒΟΜ ΤΗΕ ΗΠΕΔΑΛΕΤ. 

ἯΥε πορᾶ πὸ ἄδθϑθρ γοβϑάγοῖι ἱπίο οἱβδὺ σοὶ! σίομβ ἰο πὰ τμαὺ {ΠΟῪ ΘΒ ΟΗ͂Υ ἰοπά ἰο 
βαϊίον {6 σογταρὲ ἀοβῖγοβ οὐ πηϑῃ, δῃᾷ οδοα ἰμοβο ρτϊποῖρ 68 οὐὔ[ἁ υϑύϊοα δηὰ ἀρτῖσῃι- 
Π658 ἢ] ἢ (ἀοὰ ἴν88 ᾿πιργϊπίθα οἢ ὑπαὶ αὶπά8. Βαΐὺ ἢδ {πδὺ 511)4}} ΓΌΪΥ σΟΠΒι ΟΣ {118 
ΟἸὨ τι βυίδη το] σίοη, ν7}}} οατία! ]γ δηὰ ὑπαὶ ᾿ξ ἰδ ηπ 45 ἰο {μ6 Ἔγδάϊοδίίοη οἵ ἴμοβα συγγηρῦ 
ἀρβίγεβ ουὖῦ οὗ οὐγ Βοαγίδ, δῃὰ γϑβϑίοσί πρὶ (μο86 Ὀσρἢῦ ομαγαοίουβ οὐ Βοπεδίυ βηᾶ 10.5- 
(ἴ66 ἱπιρτὶ θα ο ΟἿΣ πιϊηἀ8 ὈΥ͂ {π6 παπὰ οὗ σο. ὙΤλδ παοαΐίμθηβ ἤδίίογοα (πον 
ῬΑΒΘΙΟΠ5 ἴ0 διιοἢ ἃ ἄθρτϑα 88 ἴο δγϑοῦ 8] ἴδγβ ἴῃ Βοῃουτ οἵ (ἤθη ; δπᾶὰ Μοβδιηπιθα γγ7Ὰ8 
80 Ὑ76}} ρ]Θαϑβᾶ υγῖτἢ ὑθπηρογαὶ ργοβροτί ἐν, ἐμαὶ ἢ τηδῆρ ἴὉ (88 ὁπὰ δῃὰ τοναγὰ οὗ ἢΪ8 
τοὶ σῖοπ. Τα ποδίϊοβ Ἰτηασὶποα {παὺ τ μθη ὑπ  Ύ παὰ αγτὶνοὰ δὖ ἃ οογίαί πὶ ἄθρτα οὔ 
Κηον οάσο, τ ΒΒ (ΠΟΥ 641168 8 βίβία οὗὨἩ ρογίδοιίοη, ΒΘ ποὶρῦ Θοπιηνῦ 41} δοτίβ οὗ 
δοίϊομβ ὙΪΒουΐ ΔΠῪ βογυρία οὗὁὨ δοπβοίδποα ; δῃὰ {πῃ 81πη, υγβίοβ. ΡΟ ]αὐθα οἰ ΘΓ, 
ποῦ] 6 βαποι θα ἴῃ μοῦ, Βυΐ πιδί Ὀ] πάμ688 1 δὶ ἱπιρίοῦυ τγα8 {π|5] Ηον 
δ ΓΔΌ]6 15. 1116 ΟὨ τ βύϊδη σοὶ σίομ, τυ! ἢ δἰοηθ, Ἀπιοπα 411} οὐθουθ, Βῃοννβ Ὁ8 ΟἿ ΟΥΤἢ 
νυ ἸΟΚΟη 688 ἀηἀ οογτυρίίοι, δηα [ι64}8 1ξ ψΊῈΒ Βυιοῖι τοιηθα 68 ἃ8 ΓΘ 88 τ ΒΟ] 6ΒΟΠΊ6 (0 
ἴ86 90] ΔΒ πηρ]οββίηρ ἤο ὑπ6 Ὀοάγ. 

ΙΧ. Ιῃ 18 ΟΟΝΤΕΑΒΙΕΤῪ ἴο {πὸ οογοίουδποαβ πᾶ διηθι οι οὗ 
ταδη κὶπα. 

τ 15, πιογοονθῦ, του ΠΥ ΟΥ̓ τοπατῖκ, (μαὺ οὐμοτ τοὶ μίοηβ ΑιῈ ΘΟΠΙΓΑΓΥ ἴο ΒΟΪΙΟΥ, 
ΟἸ6Γ ἰπ ἡπνουγίησ οΥ τοδί γαϊπίπσ ἰο0 πιιοῖ Βυιπιλῃ τυ θα Κιοσβ 11 ΘΟΓΓΙΡΌΙ͂ΟΩ ὌΡΟΣ 

ΒΥ 



4830 διρογίογιψ οΥ {διὸ ΟΛγιβέαη Πευοϊαίίοπ, 

ἐπα δοοοπηὲ ΟΥ̓ ΡΟΪΙΟΥ ; τ θοΓθδ8 ἐπα ΟΠ γι βιϊαῃ τοὶ ρίοπ ᾿γόβοῦνοβ 118 τ σἢ 5 δπᾶ ρτῖνῖ- 
Ἰαρσαβ ᾿ηνι 180 16, ἐρέδ διυθως ΟΥ̓ οἴἰλεν. “6 ράραῃ τοὶ σίοπ ττὰ8 ϑρβίηβὲ ρο] ον ἴῃ 
εἰνίηρ ἴοο ποῦ ἴο ὨΙΔῊ ΘΚ 688 δπα οοΥΓαρίοη. [1 πουὰ Βαανα θθθη πιῆ 
Ὀοιίον ἴογ {π6 ρσοοά τπάᾶ νοὶ αγα οὗὁἩ {π6 βίαϊβ, 1 τῦθῃ δὰ γατηθὰ ἰὼ {8ϑηλβοῖνοβ 8 
δτοδίον ἰάθα οὗ {π6 μο 688 οὐ {Π61Γ ροᾶϑ; Ὀδθοδιβα ΠΥ που]ὰ παν Ὀδθη 688 ]66η- 
Του, ἃπὰ ΙΏΟΓ6 801 τη ββῖνα 0 {π6 οἷν! [Δ 8: ὙΠΘΓΘΆΒ ΠΟΥ 6͵ΓῈ Θποοῦτγαρσοα ὃγ {88 
ΧΡ] οἵ {πρὶν ἀο 1168 ἴο νἱοἰαῖα ὑΠ6 ταοδβὺ βδβογθὰ δηῃᾷ ᾿Ἰῃν1 0 1806 τρῖβ. ΜοΒδιηπιοά, 
ἀοβίσουβ 0 δνοϊὰ {Π|8 ἱγγθρυϊαγὶν, σγοίδποθα 186 ποίϊοῃ οὗ ἃ ἔσιθ ἀοα; Ῥυΐ {Βθη, 
Ῥοΐησ νι] Πτρ αἰ8δο ἴο Πδύϊο τη 8 ̓ πο πα Ὁ] 5 'π ΟΥΘΡ ἴο ἀγα (θαι ἴο [18 βἰάβ, ἢ 6 
σοπ Βα α]γ ταϊχοὰ πὶ ἐπαὺ 1468 {88 σΑΓΠ4] δηἃ ρτοβ88 πού οηΒ Μ 10}. ὑμ6 μοί ἤθη 5 
μαά δη!ογίδϊηοὰ οὗὁὨ ραγδάϊβα, θοστοσίηρ ἔγοιη ΟὨ ΓΙ 80 ΏΪΟΥ βυοι ΟὈ])ΘΟἴθ 88 πιυιϑὺ ἢ6- 
ΘΘΒΒΑΤΊΪΥ ἹΠΟΓΓΗὟ ΟἿὟΤ ρϑββίοιϑ, 8πἃ δββυπλΐπρ ἴμο86 ἔγομη ρασδηΐβιι τν 1) βαῦνα ἴὸ 
Βαΐυοῦ ΟΣ Ὀδὰ ἐποϊϊπαιϊίοηβ. Βυΐ ἴΠ6 ΟἸἈγιβίύδῃ το] σίοη ΚΟΘΡΒ ΠΟ βυοἢ ΤηΘΆ511γ68 
οἴ μοῦ τ ἢ ῬΟΪΟΥ οὐ σογγυρίίΐοη. ῬῬΟΪΠΟΥ οοπιρίαἰπ8 ἰμαῦ 86 ἀοοίτπα οὗ Ογίβϑῦ 
ἈΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ͂ ΒΟΙΊΘΏΒ ΤΩΘΠ᾽Β ΘΟΙΓΆΡΈ ; δηὰ ὑπαῦ ᾿ποίοδα ΟΥ̓ ΘποουτΑρΊηρ; ἱμθῖὰ 0 618 
{ΠπΘπιβοῖγαβ 80] 1618 [Ὁ {μ6 ψ ] γα δα ργαβογνδίίοη οὔ 186 βίδῦθ, 11 σαίβοῦ τβδΚο5 
τθ6πι ἰατη Ό8, 0 σδπ ὨδγὰΪγ Ὧ6 ΟΧχαβρογαῦθα δσαϊηδῦ [6 ΙΡ ΘΠ θη 1685, Βοῦὰ ὑΠ6Υ τυδὲ 
ΘΟΕ ΠΌΔΙ] ὈΓΑΥ [ὉΤ, δπὰ ἅγὰ ΟὈ]σθὰ ἰο ἰονβ 88 ὑμϑγββεῖνεϑ. Απὰ Βυπιδη ἔγδι! Υ 
Πα ΟΟΥΓΟΡ ΟΏ ΤΠΌΓΠΔΣΒ ἴο 586 ἰΐ56 1 ἱπιρασποά ὈΥ τ ΟἸ βίη τα ρίοη, αυθὴ ἰπ 
{π6 ἀἰβροβιοηβ πὰ ταοβὺ βοογθῦ σϑς68868 οὗ {π6 80]; δηᾶ ἱπαὺ {Π|6 νϑὶ] οὐ Ἀγροογίϑγ, 
δηὰ (}6 ρῥίουϑ ργθίθῃοαβ δηᾷὶ αἰβϑίπιι 0 η8 οὗὨ 6 βΒοϊ ἀπᾶογ Ἡ  ΐομ ἰδ οὐρῇ ὑο 116 
ΒΘΟΌΓΘ, γα ἱποιξθούιαὶ ἀραϊπδὲ 1. ἯΒο, ἴμεη, Ὀαὺ (ἀοά, σδῃ Ὀ6 {86 δϊβοῦ οὗ ἃ σ}]ὶ- 
δἱοη 80 64 ΆΠ1Υ ΘΟΠΕΓΑΓΥ ὈοΙᾺ ἰο [86 σονθίοιιϑ ἀ6βίγ68 οὔ ἐΐι6 πγθδῃ, δηὰ (6 δι} οι 
οὗ ἐμ6 στεδῦ, δῃᾷ 850 δα υ8}}Υ ἀσοῦβα ὈΟΙὰ 0 ΡΟ] ΟΥ διά οογσαρίίου ὃ 

Χ, Τη τ ΒΕΒΤΟΒΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΠΙΥΙΝΕ [ΜΆ 6 Ὲ ἰο ΜΑΝ. 

ΟΥδοῦ συο]ρίοηβ που παν (οα Ὀ6ΑΥ (μ6 ἱπιαρθ οὗὨ τηδῃ, 8η ἃ 50 ἩΘΟΘΒΒΑΥΪΥ ΓΟΡΓΘ- 
Βοηϊ {Π6 ΠΟΘΙ 88 σγ ΆΚ, τηϊβογα 6, δηα ἰηίδοϊθα τὶ 411} πιδῆπον οὗὁὨ νἱοθϑ, 88 πλθῃ 
ΑΓ. ἮΒοτοαβ ὕπο ΟΠ γι ϑυϊδη στο ρίοι ὑβϑοἢ 68 8 {μπαὺ τηϑη οὐρσὰῦ ἴο ὈδαΥ 186 ἱπιησθ 
οὗ ἀοὰ; π|ῖς ἢ 18 ἃ τιοῖϊνα ἴο ἱπάοθ 8 ἰο Ὀδοοτλα ρογίδοϊ, 48 γα σοποοῖνα (ἀοὰ ἐἴηι- 
861 ἴο Ὀ6 ΒΟΙΥ͂ δῃηὰ ροσίδοι. Τδμδΐ τοὶ! σίοη, ὕμθη, Ἡ ΒΙΟΝ τοβίοσοβ τὸ αοά ᾿ἷ8 ρίογυ, 
δηά {μ6 ἱπιᾶρα οἵ ἀοά ἰο πιδῃ, πιυϑὲ ὨΘΟΟΒΒΑΥΪ Ὀ6 οὗ αἰνὶπο δυο οΥ γ. 

ΧΙ. [πῃ 15 ΜΙΘΗΤΥῪ ΕΕΈΈΕΟΤΒ. 

Ἐα]βθ στο] ρΊοη8 γα το (ἢ 6 ᾿ΓΓασΌΪ ΑΓ οοη 86 ρχοάαοιϊοηβ οὗἨ {π6 ΡΟ] 68ὲ δηα Ὁ Ὁ] 6ϑὲ 
τοθη οὗἁ {8086 {1π|68: ὙΏΘΓΘΑΒ (6 ΟἸΓΙ βία τοὶ σίου ἰ8 ἃ ποηᾶογίι! οοτηροδί(ίοπ, 
τ Β1οἷ} Βθοῖηδ ὙΒΟΪΠΥ ἴο Ῥγοοθοα ἔγοτῃ ὑπ6 πηοδὺ βίμρ]6 πὰ ἱρπογδηξ βοσγί οὐ ρϑορίο: 
δηά, αὖ {8Π6 β8πι6 {Ππὴ6, 10 18 Βυοἢδ 88 δυΐποθβ (Παὺ [Ὁ πειδέ Βᾶγα [ῸΥ [18 ρυίπειρὶα τς 
ἀοὰ οὗ Βο]᾿688 απ ἰονθ. ὙΠΘΥ πδὸ λαδέξιαϊῳ ΔΡΡΙΥ {6 ΟὨ τ βείδῃ το] ρίοι 'π {Ποῖν 
[θρ6 ΓΒ δηα ᾿ἴν68, ἀῃα ὙΠῸ ᾿π} 0 106 108 Βρὶτῖῦ δηἀ ΒΟρθ8, βᾶνθ δῃὴ ονυϊάδποο οὗ [(8 βιι- 
ῬΘΙΙΟΥΙΟΥ 5311}}} πλοῦ ᾿ἰπύθγδὶ [Πλη ΔΠῪ Ὑ ΠΙΟἷ ἢΔ5 δι Ποτῖο ὈΘΘη πηθη ϊοηρά ; --- ὧι ανὶ- 
ἄδθησα νοΐ 15 ἰὸ Ὀ6 ΕΠ ΓΑΙΒΟΡ (Π8Δπ ἀοϑογι δοᾶ, Ὀυὺ τ ἢ 18 ποὶ 1688 τοὴΐ Ὀδοδπξα 
10 ἰ8 συ πάοα οη [86] 1ησ. ὟΥ α τϑίδυ ἴο ἐμδὺ οοηγνϊοίίοη οὗὨ ἐμ6 ἀϊνὶπα ογρίηδὶ οὗ {116 
ΟἸιγ ϑεϊαη τοὶ σίοη, τυ οἷ ΘΡΥΪΠΡΒ. ἊΡ ἀπὰ σου Δ }}} ραΐηϑ βιγοηρτῃ ἴῃ ἐποῖν Πρεγίβ. 
“Τὴ βαοΐν πὸ (Π6γῸ 18 ἃ σοηβοϊουϑηθ88 οὗ {π6 δἀαρίδίϊοη οὗἩ ΟἿγΙβυ δη Ὑ ἴο {Ππθὶν 
ποῦ 6580 ἔλου 168; ἃ σΟηΒοϊοΒη688 οὗὨ 1(8 ΘΧδ ἰηρ δηα σοπηβοϊϊηρ ᾿Ἰηδιιθηοαϑ, οὗ 115. 
ῬΟνΟΥ ἴ0 ΟΠ ΙΓ ἴη6 ἰγὰθ ΒΔΡΡΙΏ688 ΟΥ̓ ΒαΠΊΔἢ παίαγο, (0 ρῖνα μαὺ ρϑδοθ σοὶ ἐπ 6 
ὙΟΓ]ὰ οδηποῦ σῖνα ; τ οἰ ΔΒβυγοβ, ἔθ πὶ ἐμαὶ ἰδ ἰδ ποῖ οὗἩ Θαγ ΒΥ οτὶσίη, δ 8. ΤᾺΥ 
Ἰγοῖ {86 δνογ  αϑίϊπρ Πρἢν, ἃ ϑίγοαιη ἔγοιι ἴπ6 Τοσηΐδίη οὗἨ Πθανθη}ν πϊβαοπι ἀπὰ Ἰονο. 
ΤῊ 18 ὑῃῆ6 ονϊάρησα τῆ ϊοῆ βυϑίαίηβ {π6 ἐλ} ΟΥὁἨ ὑἱμουϑδηάβ, γὮο ΠΟΥΟΡ τοϑδὰ δηὰ 
σδηποῦ υπηαἀογβίδηα ἰδ6 Ἰρδγηοα θοοκΒ οὐἁἨ ΟἸ γἰϑεϊδη ϑροϊορίϑβί8 ; Ὑ80 Ὑδηΐ, ΡΟΣ ΡΒ, 
τ ΟΤ8 0 ΘΧρ]αἷπ {86 στοιηά οὗ {μοὶν θ6]16ζ, θὰ τ Βοβο {8 ἢ} 18 οὐὗὅἨὨ δἀδιιδηιπο ἅστη- 
Π6Β8: γπο ποὶα {μῃ6 (ἀοβροὶ ψῖτ ἃ οοηνἰούϊοη ποσὰ ἰηδπιαίθ δηὰ ησαυθγίηρ, ὑμδη 
ΠΙΘΥΘ ΔΥρατηθηΐ οδη ργοάυοο" ἢ 

ἈΑπά ποῦ ἰοῦ ὰ8 ριυΐ ἰορϑίμοσ 411 (Π686 οἰιδγδοίθυβ, απ δ8ῖς {16 
ΟΡΡΟΒουΒ οὗ σϑναίδίϊοη, ψμϑίμο {πον οδὰ 6 80 Οχίγαναραηῦ 88 ἴὸ 
ΔΒΟΣΙ͂Ρ6 [0 8 ᾿τηροβίου 8 τ ]Π]ρΊΟ 80 ρογίθοῦ ἴῃ 18 οὐἱρίηδὶ, [μδὶ ποι μην 
ΘΟἸ]α ον ὺ βῖποθ Ὀ6 βυροσγδα θα ἴοὸ 1ξ, θὰΐ γμαῦ ΠΘΟΘΒΒΑΥΙΪΥ [6880 8 105 

ι Ὧν. Οπδπηΐηρ᾽Β Ὠίθοουτθε οὐ {πὸ Εν  ἀθποοΒ οὗ Πονγθαϊοὰ Ἐοϊσίοη, Ὁ. 44.. 
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γνογίεοϊίου ; ἃ το σοι {πὲ ῬΥΟΡΟΒ6Β 118 πιγβίθσθϑ νυ (ἢ Βυοἢ Δα ΠΟΥ Υ 
δηα Ρο]π688 ; ὑπαῦ ὈΓΙΩρΡΒ πχθη [τοι 8θηϑιι4] οὈ]θοῖβ (0 Βρ᾽ γι [18] ΟΠ 65 ; 
{μαὺ οχτγραϊθθ οογσγυρίίοι ; ἰπδὺ γϑαΐοτθβ [ἢ6 ὑγὶ ηορ168 οὗἩἨ τἱρῃηίςοοιιβ- 
Π6588 8π4 ὈρτΊρ ὐποβ5 ἢ] ἢ Τ6Γ6 Ἰρτ] ἰ64 ἸῺ ΟἿΓ 8ΒΟ00]8; {πα΄ [θοῇ ο8 
18 ἰο ρον οὐ τιϊουῦ ΔΠΥ ταρᾶγὰ ἴο 86] ]ἰονθ ΟΡ Ὁ] αβυγα ; ἴοὸ 
δχϑ]ὶ (οὐ δηᾶ Βυμῦ]6 ΟὔγΒ 68; ἰο βιυιτηὶϊς Ουγβοῖνοβ ἰο [18 ψν1}}, τ πὸ 
18 ΔΌΟνΘ 18 4}1, δῃηα ἰο ταῖβα ου γον 8 ἄρον ἰἤοβα Ὀοὶπρδ ποῦ ἢ 6 
888 ρυΐ ἴῃ Β )] οὕΐοι πον ὑ8; 8 το] Προ ἰπαΐ 18 ΘΟΏΓΓΆΤΥ (0 Ρό]ιον, 
Βηα γοῦ ΠΟΘ ΔΥΘΙΒΟ ἴο ΟΟΥΤΌΡΙΟΩΣ ; (Πδῦ Δβίο βῆ 65 ΟἿΓ τοΆβοη, ἀπά 
ἍΝ σῖνοβ ὺ8 {86 Ρ6806 οἵ ἃ ροοα σοῃδβοΐθηοα ; ἀπά, ἴῃ ἃ Μψογά, 18 88 (6- 
Ἰσθ} ἰο [π6 οὁη9 88 ἰύ '8 Θοτηξογίδο!α ἴο {86 οἴμον ἢ 
1 [86 Ομγιϑύδη το] ρίοπ, ἤθη, 888 411 {8686 αὐ ολύοηβ, 88 10 

ΘΟΥΔΙΏΪΥ Π48, γα οδηποὺ ἀουδύ δυΐϊ {παῦ 1Ὁ 18 αἰτοῦ, δ8. ἰο {686 
408}}Π οί ο8, Ορροβὶία ἴο 811 οὐ ποὺ σοὶ σίοηϑ. Απά 1 1ὸ Ὀ6 {δι8 ορ- 
Ροδβῖίθ ἴο 411 οὔδιεσ σι ρίομβ, 1ὖ τηϑὺ ΠΘΟΘΒΒΑΥΥ ἤαΥθ 8. ργἰποῖρὶθ 
ορροβὶίβ ἴο {πῃ ; 80 {μπαΐ, 88 811} οὐδῖὺ τ] ]ρίοηΒ ΡΘΟΌ]ΑΥΪγ Ὀδ]οηρ ἴο 
6 δαβῃ, {πὸ (ΒΥ βδη ΠΟΙΙΥ͂ Δρρογίδιμβ ἴο {116 ϑρ᾽ Υἱῖ ; δ πα] δ8 {Π6 
ἴοστηου ἅτ ὑπ6 ργοαυοίθ οὗ 1Π6 οογγαρὺ ἀοβίγοβ δηα ᾿πλαρὶ Πα 08 οὗ 
ΤΏ6}, 80 {Π6 ἰαΐξέεγ' ηιιιϑὲ ἤαυο 707 118 γ»ἱποίρίο ἐὰς Οαοὐ 9} λοϊϊηθ85 απά 
εγὶΐν 

᾿ ΤῊ Ργθοθαϊηρ' ΘΟμ5᾽ ἀογαίοηβ ᾿ν1}1 ἄθγινα Δ] [1018] ἔοσοα 1 το οοη- 
ἰγαϑδὲ (86 δανδηΐίαρθθ σοῦ ᾿πβα 6] 1 Ὑ ἀπά ΟΠτΙΒΕΙΔΠΣΥ τ ΒΡ ΟΙ νΟΙΥ 
Δῇοτὰ ἴο ἴβοβο γγο δι ῦγαςθ {Ποτ. 

1,6 10 θ6 βαρροδβαά, {Π6η, {παῦ 1π6 ἀεϊδῦ 18 γἱσῃῦ, δῃαὰ ὑπαὶ ΟἸγιϑ ϊ- 
ΔΕΪΓ 18 8 ἀθ᾽ υβῖοῃ ; Ἡμαὶ 068 {π6 ἔοτιμον σαὶ [ἢ νμδῦ γαβρθοίβ 
ἢδ8 μα (Π6 δανδηίηρθῦ [8 {πΠ6 ἀοϊδὺ λαρρίον' ἴμαη {π6 Ογβίδη ἢ Νο. 
--- [8 Β6 πιογθ τιβοζμΐ ἴῃ βοοϊοῖυ ἢ ΝΟ. --- (δῃ ἴδ πιθοΐ (ἢ6 ΒοΥγουΒ οὗ 
16 ψ τ πίον γογύϊέι6 9 Νο. --- Οδη Πο Ἰοοῖς ἰηΐο ας ΣΙ τ [ἢ ΠΙΟΤῸ 
εοπιροδιτοῦῷ Νο. ΗΐΒ Βἰσμοδὺ Ὁ]188 δγῖ868 ἔγοσῃ Ὅδδα 1τ|ι8[8 ; Π18Β ὁ0Π- 
ΒΟΙΘΏΘΘ 15 ἢ18 Ο1]Υ ΤΟΥ ΘηθοΥ ἢ 18 βοοῖαὶ οἶγοὶθ 18. ἃ Ψ ]Π ἀοσηθθθ οὐοῦ- 
στονση ὙΠῸ ὑΠΟΙΤΒ ; 18 16 18 ροσίδοϊς πιδάῃ688:; δηᾷ οὗ ἢ18 ἀθαίῃ 16 
ΤΏΔΥ δα 8414, (μα ὧδ αἰοέδ, αα α 70οἱ ἀϊοίθ. Βαϊ [Π6 ΟΠ γΙϑέϊδῃ 18 ΒΔΡΡΥ 
ἴῃ ΠΙΠ1861, ΟΥ ΤΑΙΠΘΓ 1η ἢ18 ΘΔΥΟΌΓ ; Π6 18 μαοζμ ἸῺ Ὦ18 ἀδΥ ; δι 4]} 
(πΠ6 Τυμλυ τα δηα δηχιθίϊοβ ἱποϊάθηΐς ἴο τρουίδ! γ, ἢ6 ΘΠ͵ΟΥΒ ἃ Ῥδᾶσδ8 
ΠΟ} 0ΓΠ6 ΜοΥ]α οδῃ ΠΟΙ ΠΟΥ οἷν ΠΟΥ ἰαϊζθ ἈΨΑΥ ; [18 τα] Πα 18 Β10- 
Ρογίθα Ὁπά6Γ 411 [ῃ6 Βουγοῦϑ δηᾷ 8 ΕΠ οὔοηβ οὗ [Πἴ ; δηά, ἴῃ ῃαΐ αν [}]} 
τηοτηθηΐ, ἤθη {π6 στοαῦ ργοῦϊοπὶ ἰδ ἀρουῦ (ο 6 ϑβοϊνεᾷ, --- οὗ δηηὶ- 
ΗΠΔΈΟΠ ΟΥ̓ ΘἰΘΓΏΙΥ,---- 6. Ἰοοῖκθ οσναγᾷ τὸ δαλαγ ἢ ΠΟΙ ἐγδη- 
41}}}γ. «44 ἰραβέ, Ἦ6 18 ἃΒ βαξδ ἴῃ ᾿18 ἀθδῦῃ ἃ8 Δ}γΥ οἵ {π6 οἰ] άγϑη οἵ 
Τη6 1.2 

Οπ ἴδ6 οἴβον Βαπά, Ἰοὺ 16 6 βΒαρροβϑᾶ {παὺ [16 δηἰδροηῖβὲ οὗ τονϑ- 
Ἰδίομ 18 τογοπφ, δια {μα ΟὨγ δ αΙν 18 ΤΕΌΕΞΒ (Δα ΤῊΕ ἐξ εοἱἶ! ὃδ 

ἐ ΑΒ δαϊο δ ἰπαϊοδιίοη οἵ π6 Ὑτα οὗ [86 ΟΠ τ βιίδη ἘΔ] χίομ, νοἱ], 11. Ῥρ. 807.---820. 
Βυϊλ 186 {1168 νἱοῦν οὗ [Π6 δ ρου ΟΥ̓ ΕΥ͂ οὗ ἴπ6 ΟἸ τ βιίδη Εονυοίδείοη γι}} Ὀ6 ἑοππὰ ἴῃ δ 6 
Ἐν. Δεγοῖηθ ΑἸ]ΟΥ 8 “" πα! οἶδ ΟἸ γί βείαηεο : ἃ Οομηραγαῖίνα ᾿ὐβυϊπιαΐα οἵ 1Π6 αοπῖιβ δπὰ 
Τοροῦ οὔ [ὴ6 ατοοκ, [6 Βοιηδη, ἴμ6 Ηἰΐπᾶυ, ἴπ6 Μαποιηοΐδη, δηὰ (π6 ΟἘγίβιίαη ἘῸ]1- 
φωρια (οπάοῃ, 1826, 8γο.); ----ἃ οΥκΚ τί οη τι Θαθα] οἰορδηςθ, ΒΟσΌΓΔΟΥ, δηα Γο- 
86 

5. 0ἡ [86 βυιδ᾽οοὶ οἵ ἴπὸ ῥγοσοάϊηρ ραγασταρῆ, ἴΠ6 τοϑάοῦ ΜΝ 1}} ἃ δουθγαὶ δά πιΐγϑῦ ]ο δηὰὶ 
οἰοασυθαὶ οὈδογυβίίοηβ ἰῃ Ὧν. θνν ὨὉΒ ΤΟ Πἰβοοῦγθ68 οἢ {86 Ναίαγο δηὰ ἤδηζοσ οὗ [ηβάοὶ] 
ῬΒΠΟΘΟΡὮΥ, ΡὈΡ. 69---98. 

᾽ν 8 



488 7]παδιϊέν ἕο ἀπιὸν αἷΐ Οὐ)7οοξίοηϑ, 

ριυπά), ναὶ δαναπίαρα [8 (π6 (ιν ἸβιΔπ πιοτὸ {π8ῃ 186 1η866] ---- (6 
θο ον ον ὑπαὴ {πὸ πῃ 6] ἸΘνου ἢ οὐ τι μαΐ ἄοθ5 Ὁ ρῥγοβῦ υ8 ἠο Ὀς ΟἸ τΙϑ 8 
ΡΘου αν ΡοορΙοῦ Μαυροῇ δυο ψ84Υ. ΕῸΓ 1 ΟἿ ΠΔΡΡΙΏ6Β8 ἴῃ ἃ ἔμ γα 
ϑίαϊθ, ἃ8 18. ὨΙΡΏΪΥ ργ Δ Ὁ]6, 88}8}} ᾿ποόγοᾶδα ἴῃ Ῥγοροσυίοη ἰὸ τ μαῦ 6 
Κπον, Ὀεϊονθ, ἀπα ργδοῦβα οὗ οὺῦ ἀαἴ, ὉΡΟῚ ἃ ΡΥ ΠΟΙΡ]6 οὗὁὨ ορϑάϊθημοο 
ἴο {π6 ψ}}} οὗ (οά, 1ῃ {π6 ῥγϑβοηΐ [1ξ6; [16 σοηβθαῦθηοθ 18 ᾿πα]βρὰ- 
8016, (8αῦ {16 ποτα γα Κπον, θ6]ανο, δπα ργϑοῦβα οὗ οὐῦ ἀΓ ΠΟΓΘ, 
Β0 τηποῇ {16 ΠΊΟΥΘ Ῥγα δηα οχδί θα ν}}}} Ὀ6. ΟἿΣ 70Υ8 1ῃ {πὸ οἴδσμαὶ 
ΤΩΒΠΒΙΟῺ8 οΟὗἨ 1188 πογοδῖσ, 118, ἴΏ6η, 18. {π6 ΟΠ ΥΙβ ΔΒ Ὀοδδβίϊηρ, 
Δα {Π18 ΟἿΓ ΒΟΙΙΟῸΒ {σ]απιρὶ, ὑπαῦ {86 ΗΟΪΥ δουιρύαγοβ πᾶν τηδάθ τ8 
ΠΥ δοαυδηίοα ὙΠ 411} {π6 γαγουβ τϑ δ! 08 1π τυ Ὠ1οἷλ γα βίδηα (ο 
(6 Ὠύνηθ Ναίυγο, ἃ8 οὐῦ Οτϑαίου, Ῥυθβοσνοσ, Βοάθομλου, δηα οοῃ- 
βίαῃηῦ δϑβιβίδηῦ 1Ώ ΟἿΓ Ῥγόρτοϑθ ἰοαγάβ ρογίβοϊίοη ; ἰπαῦ ΟΣ 8Ο]6 
ἀυΕγ 18 ἰαϊα ὀρϑῃ ἴο ΟἿἿ γἱθν, Δηα ἰμαΐὶ γγ)ἷὰ ΠΕΟΥΟΣ οΔη 6 Ἰσποτγδῃΐ οἵ 
ὙγΠδῦ 18 {Π6 σοοα ἀηα δοοορίβθ]θ νν}}} οὗ οὰσ βδονογεῖσῃι [ωμοσγὰ ; {μα τὸ 
ἤᾶνο ὕΠ6 βἰγοηραδβὲ πιοίϊνϑβ οἵ στδϊ πα απ ᾿πίογοϑ ὕο δηϊπιαίθ υ8 ἴο 
᾿νθ ἀρ ἴο {π6 Ἰανγ οὗἨ ον Ὀοϊπρ; δά (μαὺ τ ἂγὸ 8116 ἃ σψὶὰ {π6 οομ- 
γί] 6 ἀββΌγαποθ ἐπαὺ ΟΌΓ τηογοῖα} αοα δᾶ ΕΔΙΠΟΣ Μ}11} τϑοοῖνθ ΟἿΣ 
ΒΙΠΟοΤ6 ὑΠΟυΡὮ ἱπιρογίδοϊ οπαἀθανοῦσβ ἴοὸ βοῦν δηᾶ ρ]6886 ἶπὰ, 'ἴπ ἀπ 
ἰπτουσῇ {16 ἀοαίῃ δηα τηραϊαίίοη οὗὨ 18 ὅοιῃ «6808 ΟἸγῖδί. 7716 δεεξ 
Οἠγιδέϊαη πιιδί ὅθ ἐἦ δοδί, απά, οοπδοφιοπέϊψ, προπ ἐΐα τολοῖδ, τοῖἱ! δὲ 
ἐδι6 λαρρίοβὲ πιαπ. Ἰμοὶ τῦ ποῖ, {Ππογείογο, Ὀ6 ἱτηδοϊηθα, δ8 18 ἴοο οἴὔνθῃ 
1π6 6886, ὑΠπῶὲ (ἀοα ΔΙ ΓΆΓῚῪ αββὶρηβ ἰο ΟΠ τ βίϊΔη8 ἃ Βῖρῆοῦ ἄσρτοα οὗ 
ΠΔΡΡί 688. {πῃ το οἴΒ6γβ, ψιπουΐ Βανίηρ ἃ ΡΓΟΡΟΥ τοραγα τὸ {ΠΕῚ. 
ΔΟΤᾺΪ ΔΡΟΘΏΟΥ͂, Δπα ἰμαὺ {18 18 ὑῃ6 ἀοοίτ!ηθ οὗ 1Π6 ἀοΒρο]. Οἱ [86 
ΘΟΠΕΓΑΓΥ, π6 ἢ οὗὨ βίποοσθ ΕΟ γιβδηβ 18 δἰ σαν αἰγθοϊθα 0 {86 
τσ δηά Ὀοβῦ οὈ]θοῖ, {Π6}]Γ ΡΙΘΙΥ 18 οὐ {ῃῆ6 ποδ]οδὺ Κὶπα, δῃὰ {πο ὶγ 
νἱγύι68 {Π6 τιοδὺ ρᾳσο δῃα δχίθηβιγα: (0 6 ὉΠΙΌΣΙΩΪΥ οηραρθᾷ ἴῃ δὴ 
ΠΡΓΙρ αὐ, θαπογοϊοηύ, απὰ σα] σίου Θοῦγβο οὗἁ δοίϊοῃ 18. {Π6 βοϊϑθιηῃ ὙΟῪ 
δηὰ ῥγοΐδβδίοῃ οὗ (ἢ γἸβεδηβ, [πὶ ἃ ψογά, (86 ἀοἰδί, ὈγῚ τ ἹΔΠΥ τοὐθοῦ- 
Ἰηρ᾽ 811 πιογὰὶ ονϊάθποθ, 3υγζειἐβ αἷϊ ἐλίησε, ἀπα σαΐπ8 ποίλέπρ ; σι 116 
ΤΗΕ ΟΒΕΙΒΤΙΑΝ ΗΑΖΑΒῸΒ ΝΟΤΗΙΝΟ, ΑΝ ΟΑΙΝΒ ΑΙ], ΤΗΙΝΟΕΟΞβ. 

ΞΕΟΤ. ΥἹ. 

ἹΝΑΒΠΙΤΥ ΤῸ ΑΝΒΎΕΒ ΑΙ, ΟΒΟΞΟΤΙΟΝΒ ΝῸ ὕσῦδθτ ΟΑὔΒΕ ἘΟΒ ΒΕΥΕΟΤΙΧΟ ΤῊΒ 80Ε1Ρ- 

ΤΌΒΕΒ. --  ΝΒΕΙΠΙΕΡΕΕΒ ΙΝ ὉΓΥΙΝΒ ΒΕΥΕΙΑΤΙΟΝ ΜΟῈΒ ΟΒΕΏΌΣΟΥΒ ΤΗΑΝ ΟἩΒΙΒΤΙΑΝΒ. 

Αι, [π6 οὈ]οοίομβ ψΒῖοῖ οδη ὙΠῚῺ ΔΩΥ ΘΟΪΟῸΣ ΟΥ ῥγοίθῃοα δ6 
Δ]Ποροα ἀραϊηβῦ {π6 Θουρίαγοβ μᾶυο αὖ ἀἴδγομὶ ὑπη68 θθθη οομβιἀογοὰ 
Δ Πα δηβιθγθα ὈΥ τηθη οὗ στοαὺ ἰθαγηϊηρ δηὰ Ἰυαρστιποπῖ, {π6 τοβυ]ῦ οὗ 
ΠΟΒ6 ΠΟ 68 ͵Ὸ πᾶν αἰζθιηρίοα ἴο σοποδηίχαίθ ἴῃ 1Π6 ῥγϑδοηΐ 
ψοϊυτη ; 8π4 βανϑγαὰὶ οΟὈ] ΘΟ ΟΏΒ, ῬδΥ ἸΟΌ]ΑτΙΥ {ποβ6 τοϊδῦν ἴο {π6 
Μοδϑῖο πιβίοσυ οὗ {Π6 ογθοαϊοη δηα Ὁ {Π6 ἀθίιρα, ανα Ὀθθῃ ἀδθιηοη- 
οἰγαίθα ἰο Ὀ6 στο 6858 ἀπά ἔτϊνοίοιιβΌ δῦ ανϑῃ {πουρὶν 41} {πα α18}- 

1 ἘΡῸῚ ἴἢ6 πιδλίογ δ β οὗ {Π18 βοοίίοη, [86 δυῖῃοσ ἰ8 ἰηἀονιοἀ το ὯὮτ. 76 κἰπ 8 Ἐοαβοηβθϊο- 
088 δηα Οὐογίδι ΝΥ οὗ 186 ΟΠ γίβειδη Ἐδ]ϊρίομ, νο]. ᾿ΐ. ΡΡ δ48---554.; τὸ τ. Εγδηβ Ενὶ- 

ἄθηοο8 οὔ Π6 δίοβεϊο ἐπα (Ὠγ βιίδη (οάςφβ, ρΡΡ. 293----296.; αηὰ ἴο 101. βδπιιοὶ ΟἸΑΣο᾿Β 1)16- 
ΘΟΙγ86 οἡ ἴπ {πο Βαηροαῦὶο ΟΠ] Και οἢ5 οὗ Ναίαγαὶ 16! ρου, ο. Ῥτοροβιιοι χν. (ΒΟΥ Ο᾽ 9 
Ταοζαῦοβ, ν0]}. ᾿Νν. ρΡ0.. 192 ---Ἰ96. (οἷϊο, οἰ1|.) 



Δ }ιιδὲ Οατγοωπά 07 γο)οοξίπρ ἐδλὸ ϑεγίρξειγ68. 480 

ΟΠ {168 {παὺ ἄγ δἸ]οροα ἰο οχιθὺ ἴῃ {π6 Θαογοαά ΥΥ τ πσϑ σου] πο Ὀ6 
δοσουηίοα ἴον, γοὺ {Π18 σου] Ὀ6. ὯῸ 7υε ΟΥ̓ Βυῇοϊθηῦ σαυβθ ΜΗΥ͂ ΜΘ 
Βῃου α τοὐθοῦ 116 δογιρίαγοα : θοοϑαβα οδ] οἴ οηΒ ἔοσ {Π6 τηοϑὺ ραγὲ ὩΓΘ 
πηρογπαπῦ ἰο {Π6 ῬΌΓΡΟΒΟ [ὉΓ ἡ ΒΙΟὮ {ΠΥ Ἰνογο ἀοβσπρα, απ ἀο ποὲ 
αὐ 4}} αἴβου [ῃ6 φυΐάσποο Ἢ ΠΟ 18 Ὀγοπρηΐ ἴῃ ῥτοοῦ οἵ ἰμ6 Θογιρίαγαβ; 
δπα 1 {ΠΥ τ γα Ρουθ ηῦ, γοῦ 1688 {ποὺ σου] οοηΐαία ὑμαῇ Ἔνιάθηοα, 
{παν οὐρσδῦ ποί ἴο ἀοίθυιηῖηθ 18 ἀσαϊηδβῦ {Π 61. 

Ηϑ6 παῖ, ψῖἢ δὴ Ποποβύ 8η6 βποοσα ἀἄθϑῖτο τὸ πα ου {π6 ἰγυ ἢ ΟΥ 
[ΑἸβομοοᾷ οὗ δ σαυϑδίϊοπ, ᾿ἸπΠα υγ68 ἰηἴο 11, ἐΒου]α ἢγϑὲ σοηβι 6 Γ ἐταραγ- 
ἘΔ] υμδῦ σα 6 Δ]]ροα ἔον ἴΐ, απ δἴογνασάβ δομβίάθυ (μ6 οΡ]66- 
ΤΙΟΏΒ ταϊβοα ἀραϊηβὶ 1, ἐποῦ 80 ἢ ΙΏΔΥ ΘΟΙΡΆΓῈ {πὸ ΔΥριηλοηΐβ ἴῃ 
Ῥγοοῦ οὗ 1 "αἱ {π6 οὈ͵δοί!οπΒ ἰοροίμου, δηα ἀδίογιαϊηα Ἰμη861} οἡ ἐπα 
546 Ἡ ΒΙΟΝ ΔΡΡΘαγΒ ἴο ἢᾶνθ τποδὺ σθάβοῃ ἴὸὼσ 1. Βυῦ ἴο ᾿1πβὶβῦ ὑροῃ 
ῬΑ ΙΟΌΪΑΓ οἰ)]θούοηΒ, οο]]θοίοα ουὐ οἵ ἀϊδῆου]ς ρΐδοθϑ οὗ δοτιρίυγο, 
νου δἰξοπαϊηρ ὕο {Π6 πηδῖπ στοῦ 8 δηα τηοίϊνοβ ΒΟ ᾿πάπιο6 8 
βε]ο οὗ {ῃΠ6 σὰ οὗ {π6 δουρίυγοβ, 18. ἃ ὙΎΥ [ἈΠ] δοϊουβ πηοάθ οὗ 
Δριυϊῃρ; θοόδαΒα 10 18 ποῦ ἴῃ {π6 Ἰδαβῦ τα ργοῦ 816 Ὁπαΐὺ (6 γ6 τὺ Ὀ6 
8 ἴγ6 Σου ἰδίοι ὙγΠ1Οἷ ΤΑΥ͂ Πᾶνα στοδῦ ΑἸ ΟῸ [168 ἴῃ 1. Βα 1[ βυῇῆ- 
οἰοηΐ ουϊάθποα Ὀ6 ρτοάιιοαεα ἰο οομνίηοθ 8 ὑπαῦ {Π6 ΘοΥρίΓα8. ἈΓΘ 
᾿π4]ορα {86 νογὰ οἵ (οά, ἀῃᾶ {πογ Ὀ6 πὸ ρῥγοοῦ οὰ {π6 δοῃίγαγυ [ο 
ἱπνα ἀαΐα {μαὺ δνιάθποα, ἴΠ θη 411 [π6 ΟὈ]) οί ηΒ Ὀσβ1468. {πᾶ σα [56 
Ταϊβοά, ἃγὰ δυΐύ οδ)δοίϊοηΒ, ἂἀπὰ πὸ πῖογο 7) ἘῸΥ 1 {Ππο86 ἀγριμαθηίβ, ὈΥ 
ΟΠ. ΟἿ ΤΟΙ ΙσἼΟΠ ἈΡΡΘΑΥΒ 0 Ὀ6 ἴταθ, Γοιηδῖτ 801}}} ἴπ {πον [}] ἕοσοθ, 
ποὺ Πϑίδηάιηρ {86 οὈ͵δοίζομδ, ἀπα 1 πο ροβιίνο δπα ἀἰγθοῦ ργοοῦ Ὀ6 
Ὀγουσᾷ ἐπαῦ ΠΟΥ ἀγα ᾿ηϑιῆοϊοηΐ, 6 ουρῃῦ ποὺ ἰο τοὐθοὺῦ {μοβο ἀγρα- 
πηοηΐβ 8Δη4 {π6 δομοΙ αβῖοηΒ ἀδἀπορα τοῦ {μ6λ οα δοοοιπῃηύ οὗὨἨ {π6 οὉ- 
76 ὔοπβ, θαΐ (ο το]οοῦ [86 οὐ)δοί!οηϑ ἔον {πΠ6 βαϊκα οἵ {μόδα ἀγραμπθηίβ ; 
Ὀδοδαιδβο, ἢ ([ἢο868 σαπηοίύ )6 ἀἸΒΡΓγοΥ ΘΑ, 4}} [η6 οὈ)]δοίοηβ ἡ ΒΙοἢ σα Ὀ6 
σοπορὶνϑα τηυϑὺ ργοοδοα ἔγοπῚ ΒΟ] τηϊδίαϊθ. ΕῸΣ ὙΠ ΠΘΠ ἃ ῬΘΥΒΟῊ 18 
ΟΠΟΘ Αβϑιγοα οὐ {μ6 ἰγαῃ οἵ ἃ (Βηρ ὈΥ αἀἰγοοῦ δηᾶ ροβινθ ῥτγοοῖ, μ6 
ἢα8 {π6 Βᾶτηβ ἀϑϑγθησθ ἰμδὺ 411 Οὐ] οίζοηβ ἀραϊηϑῦ 16 ταυϑῦ θ6 γαΐῃ δηάᾶ 
ἴαϊβ6 το Ὧ6. δᾶ8 {πᾶῦὺ βαοῖ ἃ ΤΠπ]ὴρ 18 ἔστι; Ὀθοδιιβθ ΘΥΘΟΤῪ {πίηρ 
τηυϑὺ 6 [156 ὙΥΒ1ΟΝ 18 Ορροϑιῖθ ἰο ἔγαῖη, ἀπά ποιμῖηρ Ὀαὺ {παῦ ὙΥΒ]οἢ 
ἴλκοβ οἵ᾽ 1[Π6 πτσαπηθηΐβ, ὈΥ τ] Οἢ αὐ τον 8 ῥγουϑά ἴο Ρ6 ἱσι6, σδἢ 
ΘΥΘΓ ῬΓΟΥΘ 1ὑ ἔα]8βο ; αὶ 41} οὈ)δοίϊοπ8 τηυδὲ Ὀ6 4186 [ΠΘΠΊΒΟΪΥ ΘΒ ΟΥ ἰγτα- 
ἰονδηῦ ἴ0 {Π6 ράγροβο ἴῸΓ τ ΒΊΟΝ ΠΟΥ δγο Δ] ρσοά, 1 [86 δνίάθποα [Ὁ 
{π6 ὑγατἢ οὗ (Βαϊ ἀραϊπδῦ ΒΟ ἘΠΟΥ ἀγα Ὀγουρηῦ σαπποῦ Ὀ6 ἀἰϊβργονο, 

- [Πα 15, 16 (86 {πἰπρ ἀσαϊπϑὶ τ Π]Οἢ ΤΠΘΥ ἀγα Ὀγουραῦ θ6 ἐγ. 
Τὸ Π]υϑέγαϊα {π686 οὈβογναίίοπβ ὈῪ ἃ ἔδνν ϑχαμρῖ6βΒ: --- ἃ τδῃ 

Ῥτοάιϊιοθ ΠΘΥῸΣ 80 ΤἸΔΏΥ͂ ἸΠΟΟΠΒΙΒΓΘΏΟ168, ἃ5 Π6 {Π1Π 8, 1 {Π6 δοΥγιρέιυΓοδ, 
γοῦ ὉΠ]688 6 6 88 νν6}] δββγοά, αἱ ἰϑαβί, ἐμαῦ ἔγ686 τὸ ἰοῖ Π6 68118 ἴῃ - 
ΘΟΠΒΙΒύθῃ 168 σαπηοῦ ὃ6 ἴῃ ΔηΥ ὈΟΟΚ οὗ ἀϊνίπα σγονοἰδίιοπ, ἃ8 ἢ 6 ΤΑΥ͂ 
θ6 μαΐ τὉπ6 βογιρίυγοβ 4.6 οὐ ἀϊνιηθ σονοϊαϊοη, 86 σδῃποῦ 1ἢ ΓΘΆΒΟΩ 
Τα)θοῦ {ποῖν δα μοσϊγ. Απᾷᾶ ἴο Ὀ6 δββυγϑᾶ οὗ {}18, 10 τηβὲ Ὀ6 οοῃβὶ- 
ἀεγοα ψ]αῦ 18 Ἱποοπαιδίθη τ ἢ {μ6 ονϊάθπμοθ ΒΟγΘΌΥ {86 Δα ΒΟΥ 
οὗ ἐπ δουιρίυγεβ ἰβ ρχουθα (ο τ: ἴου τ μδίθυοσ 18 ποὺ ἱποοηβίϑίοπὶ 
ἢ {818 ονϊάθποα οδηποῦ θ6 ᾿ποομβίϑίθηὐ τὰ (Π6ῖγ δα βου. [ἢ 
ΕΠΚ6 τηϑπηοῦ, 1 ἃ τπηδῃ βῃου] ἔγαπηθ ΠΟΥ͂ΘΓ 80 ἸΩΔΗΥ͂ ΟΡ] ΘΟΙΟΠΒ ἀρδὶπδὶ 

᾿ Οπ ιΠΐ9 δι ]εοι τπ6 τοδᾶοσ νν}}} πὰ βδοπιὸ δι γαθ]ο ΟὈβοσυδίοηβ ἰη Ὅγ. ΥΥ αἱδδ Οδνολὶ 
δρδίηδι Τη ΠΟ] ἔγ, δοςιίοη 6. Αἀνγίςο χὶ, ὙογΚ5, νοὶ], ἦν. Ρ. 105. οπάοῃ, 1810. 40. 
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440 Ἰπαδιϊιέψ ἰο ἀπϑισον αἷΐ Οὐ)οεέϊοηξ, 

ἀΠπ6 ΟΡΙΠΙΟΏ ΘΟΙΙΏΟΏΪΥ γοοοϊνοά, {π4ὺ Οαβαν Βἰμαβοὶ τοῖα (6 Οοπι- 
Ἰηθηΐαυῖο8 ὨΙΟἢ Ῥᾶ58 πΠΟΘΥ Ὦ1Β Πδῖλ6, ἀπα ποῦ “1108 (ὐ6]88 ΟΥ ΔΗΥ 
οὐποῦ δὐΐδοῦ ; ὉΠ]658 Ὧ6 οδπ ονουτου, [86 ουϊάθποο Ὀγ σοῦ (ὑαϑαγ 
ἈΡΡΘΔΓΒ ἴο Ὀ6 [86 ΔιιΠοῦ οὗὨ ὑπ πὰ, 411 Πἰ8 οὈ]θοῦο 8 γ71}} πον διηοαηΐ 
0 ἃ Ργοοῦ {παῦ 6 τγαβ πού {πὸ αὐΐμοσ, [Ὁ Ατοβιπηθαθβ οὐ ἔπ 
ἢ υβοᾶ ᾿ΏΡΓΟΡΘΥ ᾿ἰδηρτιαρθ ΟΥἩ ΒΟΪΘοΐβηιβ, σοι] {Π6ῖν ἀθαγοπβίγα 08 
αν Βεαᾶ {86 1685 τοῖρμῦ πὰ [Πο86 ὈΥ σοὶ (Π6Υ δα θθοῃ ὑπάογ- 
βίοοα ἢ Οἵ 1 {Π60 μιά βυδ)οϊπμοα δὰ ἰβίοτι σαὶ δοοουπΐ οὗ {π6 ἀ18- 
ΟΟΥ̓́ΘΟΣΥ͂ ἃπα ῥΡΙΌρΤΘδ8 οὗ {π6 τηδμογαδίῖοϑ, δηα ἢιδα τηδᾶθ πιϊβίδκοβ ἴὰ 
186 Βιδίοτισα! μαζί, σου] {π6 ἀδηχοπβίσανο ρᾶτὺ ᾶνα Ὀθθμ {Ππ6 [688 
ἀοπιοπδίγαϊ γε ἢ Απα ἀοθβ πού ἰμαῦ τῇδη τηδῖζα Ὠἰη βοὶ τἱαϊουϊουδβ 
ψ80, ψῖ ἢ Εριουτιβ δηα ΗΟ θΒ, ργοίθπαβ ὈΥ σθαβϑοη ἴο ΟΥ̓ΘΡΓὮΤΟΥ 
ΤῊ ΠΟΙ ἰ108] ἀχίοιηβ πα {πϑογθηθ ΠΟἢ 6 οδπηοὺ ὑπάογβίδπα ἢ 
Τροι {86 βαπι6 στουηάβ, 1 {Π6 βυβρείδῃσο οὗ τρδί {(Π6 δβαογθα τγιῖουθ 
ἜΜΑΕ Ὅδ ἴγ6, 10 Μ11 πουουίμ6 1688 θ6 ἰγαῖμ, ὑμουρὰ [Π6 ΘΧΡΓΘδδίοπ 
ὙΓΟΓ ποῦ ΔἸ ΥΑΥΒ ῬΤΟΡΟΙ, δῃὰ {Π6 οἰτουχηϑίδηοοβ οὗ ὕταθ δηᾶ ρ]8 66 ἱπ 
{Ππϊηρ8 1685 τηϑίθσιαὶ ῃ8α Ὀθθῃ τλϊβίδικθη, δΔηα ΤΔΩΥ {πῖηρ8 βου ]α Ὀ6 
στ θη ΣΙ Οἢ ἀγὸ Παγαὰ ἰο Ὀ6 υπαογβίοοα. 

10 18 ψ ΥῪ ΡΟβ981:016 ἔοσ αοἂ ἴο τουϑὰὶ {πῖηρβ πῃ ἢ 16 τλΔῪ ποῦ δ6 
016 ἰο ΘΟΙΏΡΓΘΠΘΠα; δηα ἴο δηϑδοί ἴδυνβ, ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ Θοποοχϊηρ {π6 
τιίθ5 δῃα ΘΘΥΘΙΏΟἢ168 ΘΠ]ΟΙπρα ἴο ἃ ῬΡ6ΟΡ]6 80 ΤΏΔΩΥ δρ68 ραϑί, {μ6 τϑᾶ- 
ΒΟΏΒ οὗἁὨ ν᾿ ΒΙΟΪλ γθ ΤΩΔῪ ποῦ Ὀ6 8016 .]Υ ἴο υπάαουβίαπα ; δηά 1ὑ 18. ὙΘΥῪ 
ῬΟΒΒ10]6 ΠΠΚούγβο (Πᾶὺ {πογῈ τὺ Ὀ6 στοαῦ ΟἹ ΟΙ]Π 0168 1ῃ ΟΠΤΟΠΟΪΟΡῪ, 
δηα (Παῦ {π6 ἰαχῦ ΤΔΔΥῪ ἴῃ αἼνΘΓΒ Ρ]Δ668 ἴᾶνο ἃ αἰδγοηΐ τοδάϊηρ ; ἀπά 
{πουρἢ 411 {π686 {πῖπρϑ ανα Ὀθϑη οἰθαγϑα ἰο {Π6 βα[ἰϑίδοίίοη οἵ τϑαϑοι- 
ΔΌΪ6 τλ6 ἢ ὈΥ Β6 ΘΓ] Θχροϑιίοσβ, γοῦ ἰοῦ τ8 ΒΌΡΡΟΒΘ δὖὺ ργθϑθηΐ, ἴο ρστδ- 
{ἘΙΥ {Ππ686 οὐ]θοίουβ (δῃα {18 τὰ ] σταυν (6 τὰ, [ἢ δὴν {πὶπρ σα ἀο 
10), ὑ8αῇ 1Π6 ἰανγβ ἄγτὸ αὐ ἀπδοσοιπηίδ Ὁ]6, ἰμαῦ {π6 ΑΒ οΙ}{168 1η 
ΟΠΓΟΠΟΪΟΡῪ ΔΓῸ ΠῸ ΨΑΥ ἴο θ6 δα)υδβίβα, {πα [Π6 ὙΑ ΓΟ Β ΓΟ ΡΒ. ἈΓῸ 
ὈΥ ΠΟ ΤΏΘΔΠ8 ἴο 6 ΤἝΟΟΠΟΙΪΘα ; γού τη 4068 41} (Π18 ργονῦ Τῆηδῦ 
ἍΜ οβββ Ὑτοῦρς ὯῸ ΤΙγΔΟΪ 8 Τμαὺ {Π6 ΟὨ]αάτοα οὗ 1ϑγ86] δπᾶ {πῸ 
Ἰὐσγρίϊδηβ πο σα ποὺ ϊΠΘ68868 (0 ἱποη ἢ Τί πμαΐ {π6 Ῥγορἢϑίϑ 
[ογοίο!α ἀἸὰ ποῦ οοηθ ἰο ραβϑῦ Τδαΐ ΟἿΤΓ ΘΑΥΙΟΌΓ ΠΘΥΘΙ ΤΌΒΘ ἔγοηι 
1Π6 ἀο84, αηα {πμαὺ {πὸ ΗοΙΪγ ϑδριτι ἀἰά ποὶ ἀθβοεπα ἀροπ {Π6 Δροβίϊθα ἢ 
Οὐ {μαῦ δὴν {μπίπηρ 18 οομίδ! θα ἴῃ (06 δουιρίαγοβ τορυρηδηΐ ἰοὸ {Π6 
ἀϊνιπθ δἰ θαΐοβ, ΟΥΓ ἴο (Π6 παίαγαὶ πού οηβ οὗ ροοα δἀπα ον] 068 1 
ῬΓΟΥ͂Θ ΔηΥ ἰπίησ οὗἁ 8]] {Π18Ὁ ΟΥ̓ ὁδῃ 10 Ὀ6 ριϑίθμαβα ἴο ῥτόνθ ἢ [Ὁ 
1. οδῃποῦ (πα πού! ηρ' 18 ΤΟΓ6 υΪαΐη ἔπδῃ {παῦ 10 οαῃποῦ), ἰΠ6Π 4}} [86 
ουἹάθῃςθ Ῥγοαιορά ἴῃ ῥγοοῦ οὗ ἐμ δυι που οὗὨ ἰῃ6 δογιρέυγεοδβ βίδπαβ 
ἤγια ποῦν βία παϊηρ; 811 {παῦ ΘἸΓΠΟΥ πὰ ὈΘΘῈ ΟΥ̓ ὁ8ῃ Ὀ6 Βα1α ΘΦΟΠΟΘΙῚ- 
ηρ᾽ ἴΠ6 ΟὈΒΟΌΤΙΥ, 8ηα ᾿ΠΟΟΙΒΙβίθηου, δηα πποοσίδιην οὗ {86 ἰαχί οὗ 
{1π6 δογιρίυτοβ, Απᾶ ἰδ ποχὺ ᾿παυϊΥ παίυγα γ Μ1}} θ6, ποὺ ον ἐπ6 
ϑουιρίατοβ οδῃ ΡῈ ἔγοια αοά, 1 [π686 (Ὠϊηρθ θ6 ἴο Ὀ6 ἔουμα ἱπ {Π6πὶ 
(ον τὺ 18 αἰγοδάν ργονθα {ῃδῦὺ Π6Υ ἅτ ἴγουα (ἀοα, δπὰ {πογοΐοσο {ΠΟῪ 
Ταυδὲ ἔγοτα Ὠθηοοου"ἢ Ὀ6 ΑἸ ΚΘη ἴον σταπίθα, {11} 10 σα 6 ἀϊβρτγον θά), 
ὈυΓ {Π6 ΟὨΪΥ ἱπαυΪΓΥ Μ11 θ6, ΠΟῪ {Π686 ραββαρθθ ἅγ6 ἰὸ 6 δχρίαϊποά 
ΟΥ̓ ΤΘοομΟΙ]6α Ἡ1ῚῊ ΟΥΠΟΥ Ρ]6 668. ᾿ 

ΕἘῸΓ Ἰοὺ τι ΘΟ ΒΙ 6 Υ [Π18 αν οὗἁὨ τϑϑβοηϊηρ,, νυ ποῖ 18 τηϑᾶθ 86 οἵ ἴὸ 
ἀἴδβρτουθ (6 γα δηα δας ΠΟΥ Υ οὗἉ {Π6 δουιρίαγεβ ἴῃ οἵ μοῦ {πίησε, απ 
ἐγ οί μοῦ γὸ ἅτ ψψοηῦ (0 γϑάθοη {π8 1π ΔῺΥ ολ86 Ὀυύ {πΠδΐ οἵ το]}1- 



Δ 7ωεδὲ ΟΥοιιπᾶ τ γοϊεοίίη ἐδο ϑογίρέμγεξ. 441 

σίοη, δηα τ ΠοίΠοΥ γα βῃουϊα ποΐ Ὀ6 δβῃλτηθά οὐ {1118 γᾺ  οὗἨ δγρυΐῃσ 
ἸΏ ΔΩΥ͂ ΟἴΠΟΙ σα86.0. Ηον 110{16 18 10 ὑμαΐ τὸ {πογουρ ὮΥ ἀπάογβίαπα ἴῃ 
πδίυγΑ! ΤΠΊηρθ, ΔΠ4 γϑὺ ΠΟῪ βοϊἄοτῃ ἀο ψγὸ ἀουδὲ οὗ {Π6 γα δηάᾶ 
ΤΟΑΙΥ οὐἨ ἰῇοτη ὈΘΟΔΌΒ6 Ἧ͵Α ΤΔΥῪ Ρ0.22Ζ}6 δηα ῬδγρΙῸΣ ουγβοῖνοβ ἴῃ {86 
Θχρ !οδάοῃ οὗ [ποι ἘἘῸΓΣ ἰηϑίδῃοθ, 176 αἸΒοοση (ῃ6 ᾿Ισὺ δηα δα] {116 
γγϑυτη τ δηα ποϑὺῦ ΟΥἩἨΎ [Π6 δι, δῃὰ ἴᾶνα {Π6 Ἔσρογθῃσα οὗἩ {π6 οοῃδίδης 
ΤοίυΣΙΒ οὗ Αγ βῃὰ πιρἰιύ, δπα οὗ [πΠ6 βου γα] ΒθΆ 808 οὗ {Π6 γϑαῦ; δηά 
ΠΟ 8 ἀουθίβ θυ {παΐ 41} {818 186 οἰθοιθα Ὀγ {Π6 δρργοδοῖὶ οὐ ψ τ ἢ- 
ἀταπὶηρ οὗ {86 δ: 8 ̓πῆἤμπθησο: θυΐ ΠΟΘΥΘΙ ν11}} σὸ αρουΐ ἰο Ἔσχρί δίῃ 
4}} {π19, δᾶ ἴο χίνθ ἃ ρδυ ]ΑΓ δοοουῃὶ οὗἉ 10, Μ}1}} πα 10 ἃ. ὙοΥῪ δατὰ 
ἰδεῖ ; δῃὰ βυοὴ ΟΡ) θοοηΒ πᾶν ὈθῸΠ ὉὈΤρΘα ἀραϊηδύ ΟΥΘΥῪ ΠΥΡΟΙΠοβῖ8 
1Π. ΒΟ)6 ροϊηῦ ΟΥ ΟἴΠΕΓ, 88 ῬυΔΡ8 ΠΟ τηδῃ ἴβ 8016 ΠΥ ὕο ἈΠΒΥΤΘΓ. 
Βυΐ ἀοοβ δΔὴγ τηδῃ ἀουθύ, Ὑ Βοῖμου {ποτ 6 βυοϊ ἃ {πϊηρ' 88 ᾿ρῃϊ ἀπά 
μμοϑΐ, 88 ἀΑυὺ δᾶ ῃϊρμῦ, ἱβουρῇ Πδ6 οδπποί Ὀ6 88018864 ὙΠοίμοΡ [Π6 βαη 
οὐ {π6 οαγίῃ ον ἡ ΟΥ᾽ Ἃο τβϑῃ ἀοιιδύ ψῃϑίθου {ΠΥ ΘΔ Π 866 ΟΥ ποῦ, 
111 ΤΠ6Υ οδῃ ἀοιηοηῃδίγαϊθ ΠΟῪ υἹϑίοῃ 18 τηδᾶβ ἢ Απα τηυχϑῦ ἤοῆθ Ὀ6 
Δ] ον θα ἰο 866 θυΐ τῃδίποιηαίϊομηβὴ ΟΥ ἀἋὁ τηθῃ τοίμβα ἰὸ οδὺ {1]]} 
ΠΟΥ ἅγῸ βα βῆθα ΠΟ δηᾶ δον ψμδῦ ἸΏΔΠΏΘΥ [ΠΟΥ 8.6 ΠΟυΤΙΒΙ δα ἢ 
γοἱ, 1 τὸ τυβί θ6 δινεγοα ὈΥ ΟὈ] οὕ π8, τ ]οἢ ἀο ποῦ ὀοσλθ ἀρ ἴο {Π6 
Τ δῖ ΡοΟΪηΐ ποῦ δἴθοοι (Π6 ἰσυἢ πα το] Υ οὗ {πῖηρθ, θα οὨἷγ ΑἸ] ον 
ΤῊ] Π418 ὙΠ ΒΟΓΌΡΙ68 δὰ αἰ υ {168 αθουῦ {πθῖὰ, γ͵1α6 ταυδὺ Ὀ6]16ν6 
ποίβίῃρ' ψ ΒΊΟΝ 16 40 ποὶ [Ὁ}]Υ ΘΟ ΡΥ ΠΘηα ἴῃ ΘΥΟΤΥῪ ρδτῦ Δηα ΟἸγΟΌΠ.- 
βίϑῃοθ οὗ 1ἴ{. ΕῸΣ ψΠδίρουοσ ΜῸ ἅτ Ἰσπογδηΐ οὐ οομοθγῃῖηρ 10, {πδΐ 
ΤΩΔΥ, 1 ΒΘ6Ώ8, Ὀ6 ΟὈ]θοίρα ἀρϑιηϑὺ {π6 {πϊηρ' 1861, ἀηα τηδὺ δα ἃ }ι80 
ΤΟΆΒΟΠ ΜΗΥ ὙὙὸ Βῃου]ὰ ἀουδί οὗ 1. Υ͂α τηυδῦ ἰαϊζο οασὸ {πδῦ γγὸ Ὀ6 
ποῦ ἰο0 οΘομβάρηΐ {δαὶ γγὸ ὕῆουο, Ὀείοτθ Μ7ὸ ὁδὴ σίνθ δὴ δχϑοῦ δοοοιιηΐ 
οὗ 186 οαυδ6 δηᾷ ᾿ΔῸ78 οὗἁἨ τχοίξοη, τ ΠΟ 1Π6 ρστοαΐοβί ρὨ:]Οβορμοῦβ μαὰνθ 
ποῦ Ὀθ6ῃ 406 ἰο ἀο ; γὸ τηυδὺ ποῖ ῥγοβυπια (0 οϑὺ (}}} χα οδῃ 61} μον 
ἀἰσοβίοι 8πα ΠΟυΤΙΒμηθηῦ ἃ. οδυσιθα οθ.Ό [Ι͂ἢ βῃοτί, [818 νου] Ἰοαὰ 
1.8 Ιπΐο 81} (πΠ6 Ἔχίσαναρβθῃσοβ οὐ βοθρί!οῖβηι; [ὉΓ ὉΡΟῺ {Π686 ὈΥΙΠΟΙΡ]68 
ἰῦ “8 (δὲ βοπθ δανα ἀουθίοα δ λυθῇ ΒΟΥ 6 τἢϊΐ6, ΟΥ ΠΟΙΟΥ͂ 
Βιγθοῦ, ΟΥἨ ΔΗΥ͂ {πῖηρ 6166 Ὀ6 οὗἁὨ {π6 βδβῃγχθ οοϊουῦ οΥἩ ἰδδβίθ οὗ νΒ1 οι τὖ 
ἌΡΡΘδσβ ἴο Ὀ6, θθοϑυβα ἔμοῪ οου]α δῆχιιβα {μοπιβοῖνοβ τυ ΑΙ ΒΊΟυ 168, 
δά Π6Υ ψ τ ἴοο ταυοἢ ἐνξιώκε πὰ ἴο δβϑβϑϑηΐ (0 δῃηΥ͂ {πίηρ ἱπαῦ {ΠΥ 
ἀἰά ποῦ υπάογϑίαπά, ἐπουρὴ 10 τ τα οομῆττηθα Ὀγ {Π6 8θῆ86 δηα Ἔχρθ- 
ΤΊΘ ΠΟΘ οὗ 411 τηδηκιπᾶ,. ΤΟΥ ψψόγὸ γαξίοπαΐ ταθη, δῃά 10 γᾶ8 Ὀ6]ΟΥ 
ἴθ ἴο 6] ον {Π6 1 Β6η868 Ὁη]688 (μοῦ ΓΘΆβ0η Ψ6γῸ σοην]ηςΠΘα, δηάᾶ 
{παὺ τγᾶβ ἰοο δουΐθ ἰο Ὀ6 σοῃνϊῃοοα 80 ἰοπρ' 88 8ηΥ αἰ: Βηου Υ ἰΠαῦ 
οου]ά 6 βίασίοα στοιμδιηθα ἀμδηβνγογθα, Απά ἰπυ8, ἀπάον (ἢ6 ργΓθίθῃμοθ Ὁ 
οὗὁἩ τϑϑβϑοὴ δῃὰ ψΒ]Οβορῆγ, ΓΠ6ΥῪ Ἔχροβθα {ποηλβοῖνθθ ἴο {Π6 βοοῦῃ δά 
ἀογίβίοῃ οὐ 411 τὸ παα Ὀαΐ (ἢ6 Θοτασηοι 56π86 οὗ τχθῃ ᾿ἱπουΐ {Π6 τὶ 
8Δηἀ 8 010 )} οὗἨ Ἱπιροβίηρ' ἀροι {πϑηηβοῖνεβ δηα οἴου. 

Απά 10 18 {μ6 βαῖαθ {πιηρ ἴῃ οἴἶεΨοϊ 88 ἴο τιδίίθυβ οὗ σϑ!ρίοη. ὍΠο 
ΘΟΓΙΡ[ΓΟ8 οοτὴ6 ἀονγπ ἰο υ.8 ΘΟΥΤΟὈδογαίοα ὈΥ 411] [6 τγ8γ8 οὗ δοπῆγῃ- 
δἰίομ ἐπαῦ ὑπ6 δὐΐπουυ οὗὁὨ δὴν τανοδίομ δὖ {Π18 αἰβίαποθ οὐ {Ἰπ|6 
ΟΟὐ]α Ὧδ Ἔδχροοίοα ἰοὸ ᾿ᾶνθ, ᾿ἢ 1Ὁ τ Ά]] πογ τ μαῦ πὸ Ὀ6]16ν {Π6 
ϑουρίαγοβ ἰὸ 6. ὙΥΕΥ, ἰμθη, ἄο βοπλθ τβθῃ ἀουδὺ τ μοί ον {Π6Ὺ Ὀ6 
υ ποηθο ἢ Οὐδῃ {πον ἀἴβργονα (π6 ἀγρυμηθὴΐθ τ Π]Οἢ ἀγ Ὀχουραῦ ἴῃ 
ἀεοΐδποο οὗ ἐβοὰ ἢ (δὴ {ΠῸΥ ρῥτοάιϊιοθ ΔῺΥ οἴμοσ τονϑϊύϊομθ ἸΏΟΓΘ 
ἈΘΓΒΟπΟ ἢ ΟΥ᾽ 185 10 ΠΟΤ ΤΟΔΒΟΏΔΌΪΟ ἰο 6 Ια γα ἐμπαὺ (ἀοά δῃοι!α μοί 
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γΓαυ Δ] ἈΙΠΊ861{ ἴο τηδηκὶ πα ὑμ8π ἐπα {πὶ8 τονοϊδίΐζοῃ βῃου]ὰ θ6 ἢ18} 
Νο, {Π18 18 πού {Π6 σα86; Ὀαΐύ {π6γ6 8.6 βαύϑυϑὶ ὑπιηρΒ ἴο Ὀ6 ἰοιιπα ἴῃ 
{π6 Θοσρύαγοϑ ποῖ ἐΐον (δῖπῖκ σου ποὺ 6 1η {δοιη, 1 ΤμῸῪ ποτα 
οὗ ἀϊνῖπα τονο]δίίοαθ, Βιιῦ ἃ ὙΥ186 τηϑὴ Μ01}} Παυο αιβΌθ!ονα ἃ {πὶηρ 
ἴῸΥ ΔΩΥ͂ ΟὈ]οίιομβ τηΔαθ δραϊηβί 1{, τυ δῖ ἢ ἀο πού γοδοὴῇ {Π6 ροϊηῦ ΠΟΥ 
τουοὰ (λοΒ6 ἀγρυϊηθηίβ ὈΥ̓͂ ὙΧΒΙΟἢ 10 18 ρτονϑα ἴο πἴμα. [Ὁ 18 ποῦ ᾿ποοῃ- 
βιϑίθηξ ὑμαΐ ὑμαῦ Τὺ 6 τηοϑῦ ἔτ ὙΠΙΟΝ ΤΩΔῪ ἤϑΥΘ ΠΊΔΠΥ ΘΧΟΘΡ- 
ΤἸΟ0Π8 ἔγαμιθα ἀραηβί 1Ὁ; Ὀαύ 1Ὁ 18 Δρβυγα ο τοὐθοῦ ὑπαὺ 88 ᾿πουϑα!θ ]9 
ὙΠΟ ΘΟΙΏ6Β ΣΘΟΟΙΩΙΘΠαΘα ἴο ΟΌΥ δ6]16 ὈΥ βιιοὴ δυάθποθ 48 σδῃποί 
δε αἰδρτουθά. ΤῚ] 818 Ὀ6 ἄοῃθ, 411] συ μιομ οδῃ δ6 Βα] Ὀ681468 ΟΠΙΥ͂ 
Βῆονγβ ὑμαὺ ὑμογα ἂγὰ αἰ ΠΟῸ [165 1ῃ η6 Θοσιρίαγοβ, τ Β]οἢ 88 ΘΥΘΥ 
ἀοηϊοα ὈΥ [Πο86 ψἘοὸ τηοϑῦ ΗΥΤΪΥ δπα βθδα [ἈΒΌ]Υ ὈδΙιον {Π6πὴ. 

Βυὺ αἰβιὲοιιζέοα σαπὶ πουοῦ αἴΐογ ἐδ παίμγο ΟἹ ἐῤῖπσϑ, απά πιαλε ἐμαὲ 
ιολίοϊ, ἴθ ἔγίιο ἐο ὑδοοηιο ξαἴδθ. ΤΆΘΓΘ 18 0 βοϊθησο τυιπουῦύ 18 ἀΠΠ01}]-- 
[168, Δα 10 18 ποῦ ῥγοίθμαδα ἰμαῦ {ΠΘΟΪ]ΟΡῪ 18 ψιπουῦ πο. ΤΠΘΓΘ 
ΔΥΘ ΤΩΔΗΥ͂ στοδὺ δηᾶ ἱποχρ οδθ]ο ἀπο] 168 ἴθ {86 ταδί βοιηδίϊοβ; θαΐ 
8Π8}} ψγο, ὑπογοίοσθ, σοὐθοῦ {Π18 88 ἃ βοίθῃοα οὐὗὁἨ πὸ νι οὐ' οογίδι νυ, 
ἃ Πα Ὀ6] θυ πὸ ἀομιοηδίγαοι ἱπ Εὐυο]1ἃ ἴο θ6 ὅτι ἀ}]688 γα οουἹα 
ΒαῦΆΓα ὑπο οἰγοϊθ ἢ Απᾶ γοί {Π18 18 ΘΥΘΥῪ Ὑ]}}ὺ 88. ΥΘΑΒΟΠΔΌΪΘ ἃ8 1Ὁ 18 
πού ἰο δοκῃοπ]θᾶρα {Π6 ἰγυτἢ οὗ [π6 δογιρίυγα, πη]688 γα οου]ά οΧ- 
ΡΪ]δίη 411 [Π6 ν᾽ βοῃβ ἴῃ ΕἸΖΘ 16], πᾶ [ἢ6 τϑυϑδίοηβ οἱ δ, δοῖη. 6 
τηϑῦ Ὀοίιονα ποίμίηρ δηᾶ Κηοὺν πούμτησ, 1ἢ τ πηυδὺ αἸΒΌ6]16νθ δηθὰ 
το)θοῦ δυ υΎ {πϊπρ τ ΠΙοἢ 18 Π140]6 ἰο ἀ ΠΟ ]}1168. ΥΥ̓ 6 πιυδύ ποὺ Ὀοῖονα 
{μὲ γα Βᾶνϑ ἃ 80], ᾿1}]688 7 δ οἶγο 8ῃ δοοοιηΐ οὗ 8]1 18 ὀρθγὰ- 
(0η8:; ποῖ ἰῃαῦ γα αν ἃ βου, ὑπ|688 1 οδῃ [6}] 41} {Π6 ραγίϑ δπά 
τηούϊομβ, δηά {πΠ6 ψΠ0]6 ἔγαπιθ ἀπά οοπηροβιύίοη οὔ 1. 6 ταιβῦ πϑῦ 
Ὀ6] αν ΟἿΓ 86η868, {1} {Π6Γ6 18 ποίϊηρ το δίϊηρ ὕο ββμβδθοη Ὀυύ ψ]ιδῖ 
ν 6 ΡΘΥΘΟΌΥ υπαογαίαπα ; ποῖ {παὺ {Π6Γ6 ἀγα δὴν Οὐ) θοίϑ 1π {π6 που ]Ἱά, 
11}}} νγ ΚπΟΥ [86 δχϑοῦ Ὥϑ ΠΟΥ ΠΟῪ Ἧ͵Ὑὸ ρϑγοοῖνο {πθπὰ, δῃα οδηῃ βοῖνβ 
811 οὈ)θούϊζοπβ {πᾶύὺ τπαὺ 6 ταϊβθα οοποογηῖηρ ἔμθὰ. Απά 1 8 πιδῃ 
Δ 6 Ἱπογράμ]ουβ ἰο {μ18 ἄσρτοα 10 οαπηοῦ Ὀ6 δχροοίρα {παῦ ἢ6 
Βῃου !α Ὀδ αν ἐπ ϑουιρίαγοθ: δυῦ {11 μα 18 ὁοπιθ ἴο {π18 μεῖσῃς οὗ 
[Ὁ}1ν ἀπά βίυρία"γ, 1 μα ψ1}} θ6 οοπμβιβίθηῦ τ ἢ Εἰ π1861, ἀπά σὰ ἴο 
{8όο86 ὈΥΙΠΟΙΡ]68 οὐὗἨ σϑϑβϑοη ἔγοτα ψ  :Οἢ ἢ6 ἀγριι68 ἴῃ 411 οἴου οαβθθ, ἢ6 
οδηποῦ τα]θοῦ {Π6 Δ μουν οὗ (Ὧ6 δουρίαγοβ ου δοοουπῦ οὗ δὴν αΠΠ- 
οὐ 0165 μα Β6 Ηπάβ ἴῃ {Π6πὶ, γ{ 116 {86 ἀγρυμηθηΐθ ὈῪ ἡ Βῖοῖ ὉΠΟῪ ΓΘ 
Ῥτγονθᾶ ἰοὸ μὲ οὗ ἀϊνίῃβ δίπουν τοιηαΐῃ ππδηβυγογθά. Απά 4}} {116 
ΟὈ]οἴοηΒ, υ Β]Οἢ οδῃ Ὀ6 ἱηνοηΐϊθα ἀραϊπδῦ {Ππ6 βου ρίαγοβ, οδπηοῦ Βαθπὶ 
ΠΘΑΥΪΥ 80 δὐϑυγα ἴο ἃ οομβί ἀθσυϊηρ, πα, 88 {Π6 βιιρροβι οι {παί (ἀοα 
ΒΟ. ποῖ αὖ 4]1] τονϑαὶ ἢἰπη861 ἕο τηδηκὶπᾶ; οὐ {πᾶὺ [ῃΠ6 Παδίῃθῃ 
ΟΥ̓Δ0165, ΟΥ ὑῃ6 οσγδῃ οὗ Μομδιωηχηβά, βῃου]Ἱὰ 6 οὗ αἀϊνὶπο γοναὶ η. 

Νοίβιηρ 18 τόσο ἔγοααθηΐ, ἔμδη [86 οἰάτρα οὗ βιιρογβίϊ θη ἀπά ογο- 
ἀυ]ν, τ ΒΙΟὮ 18 Ὀγουρῇΐ ὈΥ τπιοάογἢ ἈΉΡ 6] αν ̓ β ἀραϊηβῦ ΟἸγἸβίϊδηβ, [ῸΣ 
Εἰνίηρ δβϑβοηῦ 0 078] ον άθησα οὗ βυιοἢ ἔΌΤΟΘ ἃ8 [0 διηουηῦ ἰο ἃ τηογαὶ 
οῃηοηϑίσαοη. Ὑ οὐ {Ππ6 ἰδοῦ 18, ἐπαῦ {π6 σἤαγρα οὗὨ οσθά αν αὐίδοθοϑ 
ἢ ὈΠΘΔΉΒΎΘΙΑΡΪ]6 ἴΌτοα ἰο {Ππ686 ΨΘΥῪ τοὐροΐοτβ οὗ αἰνίηο τανϑδίϊομ. 
Ἐὸν (μὸν ἄπ {παὺ ἃ ἔδιν "ΠΣ γαίο ὁ ονγθ, ἀθνούοα ἴο οχίθγμαὶ οἰγοὰπ- 
Βίδμοοβ δηᾷ [0 ἃ Ὠδίομὰ] χο]ρίομ, σομαμπογθα {π6}} Ργο) 1068, δᾶ 
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ΡΟΝ] Βμ ἃ δὴ πηῖνουβαὶ το ρίοη, τ] οἢ νγὰ8 ἔγθα ἔγοπὶ {16 ΠΠΊΘΓΟΙΒ 
ΥΙο8 δηα ΘΟΥΘΠΟΠ168 οὗ {Π6ῚΓ Ὡδίϊοη ; (μαῇ {ΠΟΥ ἰδυρῦ το]ρίοιβ δηά 
ΠΊΟΓᾺΪ ἀοοίγμθ8, ΒΌΓρϑδϑίηρ (86 τὶβάοιῃ οὗὨ (86 Βιριοδῦ ὨΘΠ6Η8, ---- 
Βυ άποα {Π6 ΡΟΤΟΡ δηἀ ΡΟ ΠΟΥ οὗὨ [86 96 0778 διὰ (ἀθ 1168, --- Βροο α"]}Υ 
Ῥγοραραίθα {μον ὑθηθίϑ διηοηρ ΓΩΔΠΥ͂ ΠΔΙΟΙΏΒ, --- ἀπ οΟπαπογοα [Π6 
ΡΥὰ6 οὗ ἰδαγπῖηρ, πἱΒουΐ αἰνῖη6 αβϑϑιβϑίδηοθ ΤΠ6 Ορροβϑιβ οὗ γϑνϑὶα- 
οι δαάτηϊύ, {Παῦ ΙΏΔΏΥ ΡῬΟΓΒΟῺΒ ἀπ θα ἴῃ ρτοραρσδίϊηρ ἃ ἔογρ συ, ΜΙ οἢ 
Ργοαμποοά ἱποῖ ἢ δαἀνδηπίαρο ; δηᾶ ἰῃαῦ ποῦ ομθ οὗ ἰβϑῆι νγἃ8 ᾿παπιορά, 
οἰ ΠΟΥ ΟΥ̓ ΡΓΟΙΏΪΒ6Β οΥὁἩ ὈΥ (ῃγοδίβ, ὑο ὈΘΟΓΑΥ͂ ἃ ρἱοῦ οὐ 10 αἀἰβονῃ ἃ (6ϑι1- 
ἸΏΟΩΥ͂ ὙΠΟ ΘΧΡΟΒΘα τπθπὶ ἴο ἸΟΟΠ Θ  Θἤθθ8. Ἂ 8 ΠΔΥ͂ ΘΠ ΠΧ6 
ἱποοπυοπίοησεβ ἴῸΥ Ἦ18 ΘΟ ΠΙΣΥ ἰο ΟὈΐδὶη ἡγθΆ] {ἢ ΟΥ̓ΡΟΥ͂ΤΘΙ ΓῸΓ ΒΙΠΞ6] ἢ, ΟΥ 
ἴῃ ἀοἔθηοθ οἵ ἃ [Ἀ]86 γϑ] σοι τ δι ο μ6 Ὀ6]λονεθ ἰο θ6 ἔγσὰθ; Ὀυΐ ἀπ} 6- 
ΠΙονοτΒ σδηποῦ ροϊηῦ οὐ 8. Β᾽ηρ]6 ᾿πμάϊνιάϊ8] το Θχροβθα ἢϊη186} ἰὸ 
1Π5}}{, πῃ ρυ]ϑομμλθηΐ, ἰογίΣ68, ΟΡ ἀθδίῃ, σψὨϊοῖ ργοἀιιορα ποηδ οὗ [086 
οοπυσπέοποεδ. Δοοογάϊηρ [0 (ἢ6 ογοθα νοι ΤΠοῪ ῥγοῖθθθ, ᾿προβῦουβ 
γγοῦ6 αἰ θα ἰο νἱγίαθ, ΔΠα νΟΪΠΙΔΣΙΥ Θηἀυγοα ΘΥΘΥῪ 6ν]]}, ἰὴ ΟΥΟΓ 
ἴο ργοραρδίθ ΟΡ᾿ ΠΙΟἢ8 {μαὺ γ γα ὈΘηΘ ΠΟΙ] [0 Ββοοιοίγ, Ὀυύὺ ἀδίχὶπχοηίαὶ 
ἴο {Πποτηβοῖνϑβ : ἰῃδύ Ὀ84 τηθὴ σοίοσιηθα {Π6 ΓΘ ΡΊΟΙ 884 ἸΔΠ ΠΥ οὗ 
4}1 ὩδΟΠΒ, ΟΥ (δαΐ ροοά τηθῃ αἰξααιρ θα 10 ὈΥ͂ ἰσδυὰ δπα ἱτηροβίιΓα. 
ΤΠΘΥ δάταϊῦ {μα ἃ ἔδν ἱποσγδηὺ ββμοσταθη σοῦ 8016 ἴ0 τάκ ρῥτγο- 
βαὶγύβϑ, ἴῃ Ορροβιομ ἴο ΡΟΥΟΥ δηα ργο)υάϊοθ, ἰο οἰοαυθποα δπὰ ἰθαγῃ- 
ἱηρ ; {μαὖ οΥΔΓΥ ταθη οθοδα ἴοσ {6}. ἤΘΓῸ ἃ οὐ θα πιδ] οἰδοίοσ, ἀπὰ 
Βυογθα ΘΥΘΓῪ ΟΥ̓ ἴῃ ΟΥΘΓ [0 Θβίδ Ὁ} 18}: {π6 το σίοι οὗ δὴ ᾿πιροϑίογ, 
ΜΠοῸ ἀο]ια ρα {π6 πὰ ὈΥ ἴα]βο Ῥγοηλῖ868, 17 6 αἸα ποῦ γ186 ἔσομαι (86 ἀθδα, 
Τ0 18 τῆ ΠΟ ἢ ΘΆΒΙΟΥ το 6 αν (86 ἔδλοίβ σοοογα θα ἴὰ (6 Νὸ ν Τοϑίδηχοηΐ, 
ἴ8ῃ ἴο ϑιρροθα ἴπθηλ [Ἀ]86, δῃὰ Ὀθ]ῖονα {06 ἀρϑυγαὰ σοηθοα 6 ΠΟΘ8 
τπαῦ πιϑέ [0]]οὐν ἔγομα βοῇ ἃ βυρροδιίίοηθ. [{ 18 πηοσο ογράιθὶα {δα 
(ἀοά βΒἰιου]ὰ νγοῦὶς ἃ. τηΐγβοὶα ἔου {116 Θβίμ] Βῃμηοπῦ οὗἁ 8. πβοίι 8 ϑύθμλ 
Οὗ το σῖοη, ὑμδῃ ὑμαῦὺ [80 ἢγβὺ ΟἸσιβδηβ βῃου]α δοῦ ἀσαιηβῦ ον σΥ 
ῬΓΙΏΟΙΡ1]6 {Ππαῦ 18 παία γα] 0 τηθῃ. [{ 18 88 ΘΟΠΙΓΑΣΥ ἴο παίαγα ἰπδῦ τη6 
Βῃουϊα Ργοίου βῃβῃιθ, ΑἸ οὐϊοι, πα ἀθαί, ἴο δβίθομι, οοπγέογί, δπὰ 116, 
}η Βυρροτῦ οὗ 8 (]βεῃοοά, 88 ἐπαῦ [ῃ6 ἀρδα βου] Ὀ6 ταϊβθα, οὐ ροῃ- 
(ἰογουβ θΟά 168 Βδὴρ υπβιρρογίοα ἴῃ 186 ἀἰγσ. ΧΑ} (86 τηυβίουιοϑ οἵ {ὑμ6 
(1ο8ρ6] 8841} 06 ΟἸΘΑΓΙ͂Υ δπα βαὐιβίδοιου]ν δχρ]διηθά, σβθη ἴΠ6 ὕηθ06- 
ἸΙΘνῸΓ ὍΔ ΒΠΟΥ͂ ΒΟΥ 686 ΟΥΓ ΒΩΥ͂ ΟἴΠΟΓ ἀπη δε οου]α μανο Ὀ66μ 8δ6- 
ΘΟΙ Ρ]15Π64 νιΒοιυῦ Βα ρογπαίαγαὶ δϑϑιβίαηοθ Ηὸον ᾿λὑ116 ογραϊύ, {]6η, 
18 ἄπ 10 {Πο86 ργοίθῃαθσβ [0 ΜΊΒ6ΌΤα, ὙΠῸ 816 ΟὈ]Π]σδα ἰο δαπηῦ ΓΙ ηρΒ 
ΤΟΥ 1ΠΟΥΘ 1016 (μΔη 1ῃ086 ψ ἈΙοῖ {μι Ὺ τα]ϑοῦ οσ ἀἸβθθ αν Τβουρῇ 
{Π0Υ δἰθοί ἴο σθβθ}ῦ ]θ 86 δποϊθηὺ βᾶρθβ ἱῃ ὑβίίομι ἀπ ροοάῃεβ8, γϑῦ 
ἈΓΘ ΠΟΥ ἸΠουῖου 0 (Ποῖ ἰπ Ὀοίμ {π686 ταβρθοίβΊΌ Τὴδ ψιβοϑῦ πϑαίμθῃ 
Βα 68 ΔΟΚ πον Θαἀροα ΓΠ6ΙΣ ΟἾτη ἸσΏΟΓΔΏΟΘ6 δπα [86 Ἰπιρογίθοίομ οὗ [Π6]Γ 
[Ἀσπ]168 : {8617 ργοίθῃἀθα βιιοοοβθουβ δγὸ 86] -βυ Πο]οπί, δηα αἸβο]αὶπλ 
8}} δβϑιβίδῃοο. ἴμ ἔοστταοσ Ἰδδουγθα ἰο ἀἸβοουοῦ δγζυμηθηΐβ [ῸΓ {110 
σομαβογίδ 8 πορθ οἵ δ [ἴυγα βία ; (πΠ6 ἰαὐδοσ, ἴο Θγᾷβθ 411 Ἀρρυθῇθῃ- 
ΒΙΟΏΒ οὗ 1... Τὴ ἰοσγιμου ρα στοαὺ ἀθίοσομοθ ἰὸ {μίηρβ δοσουηΐθα 
Βδογϑαὰ ; ὙἈ116 ([Π6 Ἰἰαυῦου ὑγη ΘΥΘΙΥ ϊηρ δογίοιβ ἰηΐο 16βὺ πὰ σἹα!- 
οὐ]6, δπα ΟΡΘΩΪΥ δανοσαίθ ἱπηπιογΆ ΠΥ ΟὗἨ Θν τυ Κιπά. Τὴ6 ποδίποη 
ΡΠΙΟΒΟΡΠΘΙΒ Βραγθα ονθὰ ἔδ͵ϑα τ] ρίοη Ὁ 118. ΡΟ] 1081] Ὀδποβίβ; 
Ὑ{116 186 ταοάογη ἀπ 6] ον οῦβ αἰΐδοκ (6 (ἀοΒρθὶ, νοι 15 ποῦ ΟὨΪγ 
πΆΡΘΌΪΟ οἵ ἀοΐηρ το σοοὰ, θυϊ 5 αἷβο υγοάιιοοα {86 ψγοαίοϑὶ 
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Ὀ]οββϑίηρβ, πλοζαΐ, βοοῖδὶ, ἀπά ρο τ ο4], 1π ΘΥΟΎ πδίίοη ὑπαὶ μδ8 6πι- 
βγδοϑά 1. 

ΤιΑδίΪγ, ὑΠ6Υ ὙΠῸ 11} ποί, ὈΥ̓ [π6 ατρυμιθηΐβ δηα Ῥγοοίβ δἰ αν 
ΧΙ 164, θ6 σοημνὶπορᾶ οὗ (π6 γα δηα οογίδιὐΥ οὗὁ [Π6 ΟΠ τ βίιδη ΓΘ- 
᾿ϊσϊοη, δπα θ6 ραγβυδάθα ἴο τῆδκο 1ὺ ἴῃ6 τ ]6 δῃᾷ ρυΐϊάθ οὗἉ 4}1 {δοῖχ 
Δοίϊοηθ, σου ποῦ Ὀ6 οοηνὶπορά (80 ἴδ 88 (0 ᾿πῆἤιθηοθ {6 ὶγ ργδοίοθ 
84 τοίου ἰῃ6}ν 11068) ὈΥ ΔΩΥ Οἴμον δυϊάθηοθ ἩΒδύθυοΊ, ---- ποὺ ουο πα 
{βορὰ οὴθ βδοι]ὰ σῖβα ἤγοα {86 ἀθϑδᾶ, οὐ ργροβο ἴο δμάθανουῦ ο 
ΘΟΏΥΙΏΟΘ {ἢ 611. 

Ἑτοῦὰ νγῆδὺ 88 θθθη βἰδίθα ἴῃ (Π6 ργθοθάϊηρ ρᾶρθδ, 10 18 τηδη ἶοβα 
{Παὖ (ἀοα Πᾶ8 σίνϑῃ 8 811 [π6 ὑτοοίδβ οὗ (μ6 ἐγαΐῃ οὗ ουὖὖν τοὶ ρίοη {πᾶξ 
1π6 παίυγο οὗ {86 {ῃπὶπρσ ψουἹα ὈΘΆΓ, ΟΥ ΒΙΟΝ 10 ἼΘΓΘ ΓΘΑΒΟΠΔΌΪ6 
οἰ Ποῦ ἕο (ἀοά ἰο ρσῖνϑ, ΟἹ τβθῃ ἴο δχρθϑοί. 

10 18 τὰ {Π6 τοβυττοοίοη οὗ ( τιβύ, δῃα ἢ18 οὔποὺ ταὶ Υ ΟΓΚΒ, 
τηιϑῦ Ὀ6 σοηΐδββοα ηοῦ ἴο Ὀ6 Βιιοἢ οσαΐαγ ἀοθιμοηβίτα 0ὴ8 οὗ {πὸ {γα τῃ 
οὗ δ18 αἸνίηθ τα ϊββίοη ἴο δέου ΠΟΘ ΟΉ8, 88 {Π6Ὺ ὙΟΓΘ ἴο {Π086 τη 
ὙΠῸ θη ἰϊυο, Δα 9αῖο, θα σοπυοτδοα ιοἵΐἑ ἀΐηι. Βυΐῦ β'ποθ {88 
τηϑίίογβ οὗ ἔδλοῦ ἃγ6 88 οἰ θυ] ργονθα ἐο 18 ἃ8 1Ὁ 18 ρΡΟβ81 016 ῸΓ τηδίζουβ 
οὗ ἔδλοϊ ἰο 6, μα δαί ψ1}} τὰπ [16 παζαγα οὗ Ἰοβῖπηρ οἴθυ 8] ΠΔΡΡΙΠ 688, 
Δηα [Ἀ]ΠὩσ᾽ ᾿πίο οὔθ δ] τα ΊΒΟΥΎ, ταῖμοσ μαῃ Ὀ6]ῖονα {ῃ6 τοδί ογϑάϊδῖς 
ἐλίπρ ἐπ ἐδ τοον]α, του ον Ὀθοδῦβα ἢ6 ἀοθ8 ποὺ 866 1 ψι ἢ 18. Οὐη 
ΘΕΥ̓68, 1ὑ 18 γαῖ 6 4068 ποΐ ἀΙΒΌΘ6Ι ἴον {Π6 ὑπὶπρ' Ὁ ψϑηΐ οὗ ονϊάθῃποθ, 
Ἰγαῦ Ῥδοδιιδα 1ὖ 18 ΘΟΠΊΓΑΤΥ ἴο ΒΟΠλ6 ῬΔΥΡΟΌΪΑΡ υἷοο οὗἨ 818 ψ Π]Οἢ ΤΆ 68 
10 Ὧ18 Ἰηὐογοϑέ (μαὺ 10 Βῃου]α πού 6 σ8. Απά ἴον {π8ΐ Τϑάβοῃ 180 μ8 
τρηῦ μαγο αΙΒρο]Ἰονοα τ, (πουρὶ μ6 Πδα βθθὴ 1 ὨΪπιβ6 1, 

Ἀπά ἐπαύ {Π18 18 [Π6 γεαΐ οϑβ 18 τοδί δυιάθπί τοπλ (ἢ6 ᾿ἴνθ8 δηὰᾶ 
ΔΟΙΙΟΏ8 οὗὁὨ τηοβὲ οὗὁἩ {πο86 ρϑύβοῃβ ψΠὸ ρῥσχοίθῃᾷ νγαμπύ οὐ ουϊάθηοο ἰοὸ θ6 
{Ππ6 στουμπά οἵἉ {πεῖν ᾿η8ῆ66]} γ. ΤΒοΙν Ἰυδί8, {πον ἀρροί68, {ποὶν αἴοο- 
ΦἸΟΏΒ, 8Γ6 ἰπίογοϑίθα ; {Π6Ὺ ΔΓ Ιουϑσβ οὗ τῖοθ δηᾶ ἀδθραυομοῦυ, δὰ 
Βίανβϑ ἰο δυ]ὶ βαρ 18 πα ουβίοπιβ ; δηά ἐμογοίοσα {Π6Ὺ δύο ποί ψι]ησ 
ἴο ἀἴδβοοστι {Π6 ουϊάθησο, ψ Βοἢ που] σοιρ6 1 πθῖὶ ἰο Ὀ6]ῖονα {πα 
ὙΒΙΟΝ ὉΠΘΥ οαπηοῦ Ὀ6] ον ΠῚ ΘΗΥ Οομαοτί 80 Ἰομρ' Δ8 ΤΠΘΥ͂ τθβοῖνθ 
ποῦ ἴο ραγὺ σι} ὑποῖν Ὀο]ονοα νἱοθθ. ὙΤμοῖν βοαγίβϑ δηα ἴδοι! ἢ} 816 
ΠΑ Ια ΔΠΥ Ηχοα ἀροὴ {ΠῚ ησ 8 ΠΘΓα Ὀ6ΪΟῪ ; δηᾶ {πογοίοσο [ΠΘῪ Ὑ{1 ποῦ 
αὐίθπα ὕο {π6 ἔογοθ οὗ δΔῃΥ δυρυπιθηΐ {παῦ σπου] ταῖβο {πον δδοιοπϑ 
ἴο {πηρθ ἀροσθὺ. ΤΟΥ ΔΓ6 Θῃβίανθα ἰὸ {πΠ6 βϑηβιιδὶ ρ᾽θαβιγοθ ἀπά 
Β᾽Π{Ὁ] ΘΠ])ογτηθηίθ οὐ θαγίῃ ; δᾶ ἱμογοίοσο {μ6Ὺ π}} ποῖ ἤθαυίκθη τὸ 
ΔΗΥ͂ ΤΟΔΒΟΠΆ]6 σομΥ]ἹΟὕΟη, τ ΠΙΟἢ σου ρογβαδάς τἤθῖὴ ἴο γϑ πα 18}. 
{π686 Ῥγθβϑηΐ ρτδι βοδίϊοηβ ἔου {86 ἔπιΐαγα δηα τλοτα βρι γι πα] 10Υ8 οὔ 
ἤϑάνθῦ, Ὅῆθ ἰονο οὗ {118 ργϑδϑηῦ που] 88 ὈΠ πα ϑα {Π6ῚΓ ΘΥ68:; δηα 
ἐπογοίοσα {Π6Υ σεοεῖσο ποὲ ἐδο ἐξίπσε 9 {δε ϑριίγιὶξ 9. αΟοά ; 707 ἐΐον αγὸ 
Τοοϊδἢπο858 τἰπίο ἐδόηι; ποίέλοῦ σαπὶ ἐλον ἔποιο ἐΐοηι, δοοαιι86 ἐλιον αγὸ 8ρῖ- 
γίἐιαϊίν αἰδοογηοά, (1 Οὐοτ. 11. 14.) Ϊὴ ἃ ποτὰ, {πθ ἔσθ δπα οὐΪυ 
ΤΘΆΒΟΙ ΨΠΥ͂ πιοη ἴουθ ἀαγάποθ8 ταΐλοῦ ἐμαὴ ἰρἠὲ ἐδ, δοσαῖιδ6 {}ιεῖγ ἀδει8 
αγὸ εὐἱΐ, ( οἴνη 111. 19.) 

5οῸ Ἰοηρ,, {Ππογϑυσθ, 85 τῆθῃ δοπμ ϊηι8 ἀπᾶρυ {86 ἀομηϊηΐοη οὗἁ {δεῖν 
601} Ἰυδβίβ δῃηα ργορθηβιίῖοθ, {6 Ὺ Μ1}1} ποῦ 6 σοῃνϊηοοσα, (Βουρὰ {Π6 
δυάθποο οὐ το ρίοη γ ΓΘ ον ἢ τη οἢ ΒΙΓΟΠΡῈΣ (ἤδη 1 δοίθα!]γ 18. [Ὁ 
}8 ὑγιιθ {παΐ πηδην τη6ῃ, ἯἼΟ 816 ὯΟΝΝ δοπδοΐοιιβ δηα Ὑ1]}1πρ' (ο Δοκηον- 
Ἰἰοᾶρ {Ππῶὺ {ΠῸΥ δοί σομίγαγυ ἰο 41} {πιὸ ἡὉαβόμαθ]ο ονϊἄθπος οὗ το]! σοι, 
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ΔΙῸ ΠΟΥΘΓΙ61688 δρύ ἴο ᾿ππδρίηα ὑπαΐ 1 118 στοιῦῦ ἐγ ἢ8 6.6 ῥσουθα ἴο 
{ποτὰ ὈΥ̓͂ ΒΟΠ]6 ΒίγζοΟΠρΡῸΣ ουἹάθησο, ΓΠΘῪ βμουϊὰ ὈΥ ἐπαῦ τπθᾶηβ Ὀ6 ἴῃ- 
ἀυσεα ἰο δοῖ οἰμϑυνῖβθ. {2 βονανου, [Π6 ἴγαο Γθαβοη ΠΥ [Π686 πΊθη 
δοῦ {ππ8 [ὉΟ]ΙΒΠΪΥ 18, πού Ὀθοδβα {π6 ἀοοίγη68 οἱὗἁ γε] ρίοι ἀχὸ ποὶ δι" 
ΠΟΙΟΠΠΥ ῥτονϑά, Ὀυὺ δεσαιι86 λον ἐ]ιοπιδοῖυοα αγὸ ᾿πιγΥθα αἰσαν ὃν βοπὶὸ 
μηγμῖν ραϑβίοι, τὸ 18. Ρ]αὶα ἔπθὺ τηϊρηῦ σοπίϊηυθ ἰὼ ποῦ 88 {Π6Ὺ Ἃο, 
Ὁπουρἢ ἰμ6 Θν]άθηοα οὗ {π686 ἐπΊ ΠΟ 8 ὑγ γ6 στθαίον (ΠΔῃ΄ 1ὑ 18. ΤΠΕΥ ἀΓῸ 
ΜἹΠ]Πηρ ἰο ἱπηαρίηθ, {παὶ 1 [6 γ Πα βθθη ΟἿΣ βδυϊουγ Β ΠΪΓα 6168 ὉΠΟῪ 
ψοῦ ]α παν οι σδοθα ἢ18 ἀοοίσιμο; δηά 1 {Π6ῖν αἰἴδοϊουβ σσοσα τοί 
εοῦ Ὁροι {{Π|18 που], [ΠΥ που] ἀο {π6 βαῃιθ ποισ. Βαυΐ 16 {6 γ Ἰονο 
{1:6 μἰθαβιγθθ οὗ βἰῃ ποῖο, [86 ὁα86 ου]ὰ μανθ Ὀθθη {Π6 βϑιηθ 1 {πον 
᾿δα ᾿ϊνρὰ ἴῃ ΟΡ ϑδανιουγ {ἰτη6. ᾿ 

Οἰμοῦβ {ποτα ἀγα, ὙΠῸ πηδρῖπα ἐμαὺ 1 8 Ῥ Υβοὴ τῦλδϑ βαηῦ ἰο {πο πὴ 
ἴτοτα (86 οὗδοσς σοῦ, {Π6 7 τουἹα ᾿πητηθαϊαίοΥ Ὀδοοῖηθ ΠΟῪ ΟΥΘδ- 
ἴυσοβ. Βαυΐύ 1 (ἀοά Βῃου]ά δα Εν {Π|6}Ὶ ὉΠΥΘΑΒΟπΆΌ]6 ἀ6ϑῖγθβ, ἰμογα 18 
1{16 τόοῖι ἰο ἀουδέ, Ὀυὺῦ 88 ἸΠῸῪ λεαγλεποα ποὲ ιιπίο δοβοβ, ἩΘΊΤΠΟΓ 
νοῦ ἃ ΤΠ6Υ Ὀ6 ρεγδκαάεα ἐποιφἧ ο᾽6 γοβὸ β΄ πι ἐδι6 ἀφραά. "ΓΉΘΥ τηῖρῃῦ 
6 ἰουτῆοα αὐ ἔγϑί, Ὀὰὺ 88 βοὸπ δ8 {πῸ ἔγῖσῃς τγὰ8 οὐϑῦ, 1 18 ὈΥ ΠΟ 
ΤΩΘΔΏΒ ἱΠΔΡΟΒΒΙ]6 ὑμαΐ {Ποῖν νἱοίουβ μαριῖ8 ψουϊὰ ὈΥ ἀσρτοαβ ῥγαναὶ]} 
ΟΥ̓ΘΥ ἴθ. ὅϑοῃμθ {Π6Γ6 816, ἴῃ ΟΥ̓ Ῥσγοβοηῦ ἃσο, ἍΠῸ ῥγαίθῃα ἰο 6 
σοην!ηοοα οὗὁὨ {π6 Ὀοΐηρ οὗἁ δρ᾽γ118 ὈΥ [6 ἀοιηοπδίγαϊοη οὗ {πϑὶῦ οσσῃ 
ΒΘΏΒ6Β, 8πα γε 6 4 πού οὔβογυθ ἰπαΐ [ΠΘΥ ΔΓΘ ΤΏΟΓΘ ΤΘΙΏΔΥΚΘΌΪΥ 
δι Θὗ [ῸΣ ΘΧΘΙΏΡΙΑΓΥ Ρῥἱοίγ ἰμδῃ ΔΏΥ͂ ΟἾΠΟΥ ρΟΟα Π]6Ὲ. 
0 18 ποί, ΑἾϑεα ἐπεὶ ἴοῦΣ ψδηὺ οἵ ουιάθπος {μαὺ τϑθῃ ἀιβθοϊονο (ἢ6 

στοαῦ τ 88 οὗ το]σίοη, θὰ 20᾽ τοαπί οΥ᾽ ἱπέίοστιέψ, απα ὁ ἀεαϊϊηρ ἵπι- 
»αγίϊαϊν εοἰξδ, ἐβεπιδοῖυεα. ὙΝ Βοτοΐοσο, 16 ΤΠΘΥ ψ1}} Ἰυαάρα ἔσαν οὗ {Π6 
ΤΘΑΒΟΠΔΌΪΘΠ688 οὗ {π6 ΟἸγιθάδη του ϑαίοη, 1Ὁ 18 ΠΘΟΘΒΒΑΤΎ ὑπαΐ ἰΠ6ΥῪ 
Ὀθοοαθ ἱπηραγ Ἀγ 1]ΠἸπρ' ἴο ΘΙ ΌΓΆΓΘΘ ἸὙὙμαύθυοσ 8181} Ἀρρθαῦ ἴοὸ ὈΘ 
ἈΡΎΘΟΔΡΙ6 ἰο τοϑεοη, πιβοιιΐ Ἰηλογοβίηρ (Πο6ὲν Ἰαδί8 ἴῃ {86 Ἰυαρτησπῦ ; 
Ἀπ ψ᾿ 6 ΤΠ6Υ ᾶνα ραΐ {ποιηβοῖνοβ Ἰηΐο {018 ἔγαπηθ οὗ τηϊπά, 1δΐ {ποτὰ 
(ΡΥ 1 ΤΠΘΥ ΘΔ ΔΩΥ͂ ἸΟΠρΡῸΓΣ γοὐθοὺ {π6 δυιάθηοθ οὐ ἴπ6 (ἀοΒρ6}ὶ : Ἰπᾶςοα, 
ΘΠ ὙΠῸ 816 οὗ {818 σοοάᾶ ἀϊδροβίοῃ, οου]Ἱὰ ποῦ Ὀαΐ σῖνβ {Π6}} δββοπῦ 
ἴο {π6 ἀοοίγπαβ οὗ ΟὨ τ ϑϊδηϊν, ου δοοοὰῃῦ οὗἁἨ {Π6 :ΗΟΥΊΏΒ16 ΘΧΟΘΙ]ΘΠΟΥ 
οὗ 86 τπϊηρβ {ποιηβοῖνϑβ, ἐβουρῇ 1[Π6 Θυϊάθηοθ νγὰ8 1688 {πᾶπ 10 18 ; 
ΠΔΥ, ὝΟΤΘ ἰθοῦθ πὸ ΟἴῈ δυὐἱάθποθ υῦ {86 ὈΔΤΘ ΘΧ ] ΠΟΥ οὗ {Π6 
ὑσυ}8 οὗ το]ρίομ, γοῦ δουθη πη (18 σᾶ86 10 πσου]α Ὀ6 ταοϑὲ Ἀρτθθαῦ]6 ἴὸ 
ΤΘΆΒΟΙ [0 {1ν6 Δοοογάϊηρ' ἰο {Π6 τι]68 οὗ {π6 (ἀοΒρ6. 

Βυὺ {1158 185 ποῖ ΟἿΓ οαβ6δ. Οοᾶ 88 αἴογαρα ὑ8, δ8 116 ρυθοθαΐῃ 
ΡΑρῈΒ Βαανα ἸΔΥΡΘΙΥ ἀπά ραν ΟΌ]ΑΥΪΎ Βἤονναι, ΤΔΩΥ δπα οογίδιη Ῥσοοίβ 
οὗ {π6 ὑγυτἢ ἀπά αἰνῖπο δας ΠΟΥ Υ οὐἨ {Π6 ΒοΥΙΡίαΓΕΒ; ον ἢ 88 οσεγέαϊῃ 
88 ΒΥ τηδίζον οὗ ἴδοὺ 18. σϑρϑῦϊα οὐ Αμπὰ να ΠΟῪ Ἂσποῦῦ τθῃ ἴο 
Ὀ6]16Υ6, -- ποῦ ἐμαὶ τ ΠΟ 18 ὈΑΓΟΙΥ 1016. δῃα δχοο]οηΐ, δηᾶ 
Ῥτοθδ 016, αηὰ οὗἩἨ (π6 υἱπποβί ἱπιροτγίδῃοα 1π 1861: δι (πα τσ ΒΙΟἢ {Π6Ὺ 
αν ἃ11 {Π6 ροβινα ϑυϊάθμοθ, δπα 41} [π6 σθββοὸῖ ἴῃ {π6 σψοι]ὰ ἴο 
ΟὈΪρα ἐμθῖ ἰο 6] 16 νθ. 

Τὸ οοποϊάο: --- ΝῸ πιδὴ Οὐ ΓΟΆΒΟη Ο8Π ῥγοίθμα ὅο βαὺ δαῦ {παῖ 
(ὐσοά "παν τοαυΐγα ὑΝ ἰο ἑαλο ποίΐσε οὗἩ βοιὴβ {π]πρΒ αὖ ΟἿΓ Ρ6 11]; ἰὸ ἐπ- 
ψμῖγε ἐπίο ἐλόπι, δα ἴο ΘΟΠΒΙ 6. {πθπὶ Γπογοῦργ. Απα {μ6 ργθίθῃθθ 
οὗ νηΐ οὔ ργοαΐου δυϊάθῃησα .0}}} ποῖ δχοῖιβα σαγείθδβηθβδ ΟΥ̓́Τ ΉΤΘαΒ0η- 
αὖῖε ργεϊιάίσεα, πο οὐ Πὰ8 νοιιομιβαίοα ἐο ὰ8 4}}] [παῦ ουϊάβθησο 
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ΜΠΙΟΝ τγ88 οἰῦπον ἢ ἔον Ηἷμπ ἰο συδηῦ, ΟΥ̓́ΤΘΛΒΟΠΔΌΪ6 [ῸΓ πιθῃ (ὁ ἀθϑβῖγο, 
ΟΥ οὗ νοι (π6 παίαγο οὐὗὨ {π6 1δϊηρ 186}, {π8ὺ γγὰ8 ἕο 6 Ὀγονϑά, νγγἂβ 
σΔΡΔΡΪΘ. 

ΟΗΑΡ. ΥἹ. 

ἘΕΟΑΡΙΤΌΓΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ ΕἘΥΙΡΕΝΟΕΒ ΟΝ ΤῊΕ ΤΕΤΗ ΑΝῸ ὈΓΙΨΙΝῈ ΑΥΤΉΟΚΕΙΤΥ 

ΟΕ Τ1Β5ΕῈ ΒΟΒΙΡΤΌΞΒΕΞΒ. ---ΜΟΒΑΙ, ΟΥΑΙΙΕΙΟΛΑΤΙΟΝ ΕΟ ΤΕ ΒΤΌΡΥ ΟἹ" ΤΗΒ 

ΒΑΟΒΕ ὙΓΚΕΙΤΙΝΟΞΒ. 

ΞΌΘΗ ἅγα {π6 ῬΥΪΠΟΙρΑΪ ῥτοοίβ, δχίθγμαὶ δηα ᾿ῃίθγηδὶ, Ὁ {86 σοπυϊηθ- 
Ὧ688, ΔΕ ΠΟΙ ΙΟΙΥ, δηα ᾿πβριταῦοι οὗἨ {πΠ6 ΗΟἷγ ϑουρύιγοθ; δηὰ ἤθη 
{πΠ6 ἡΠ0]6 4γ6 ἰδίκθη ἰοροίμθσ, ΘΥΘΥῪ γϑύϊοηδὶ δα οἈ πα! ἰΠ ΌΙΓΟΣ ταδί 
6 οοην!ηορᾶ {πα΄ γα πανα ΘΥΘΓΥ ῬΟΒΒ10]6 δυϊάθησο ἔου {ποῖν τυ δηὰ 
αἰγηθ δυϊποσιγ, τυ οἢ ολῃ Ὀ6 ΤΟΑΒΟΠΔΌΪ οχροοίθα οὐ ἀθβίσϑα. 

Ι. Νὸ ὁοθμ6 ΨΜὨΏΟῸ θ6]ονοθ ἰμαὺῷ {66 18 4 (ἀοα, ἀηπα {μα Ηδ 18 ἃ 
Βοῖπρ οὗ Ἰηῆηϊ6 ροτοτ, γ᾿ ϑάομι, δηα ἱζηον]θᾶρο, δ γεαϑοηαδίψ ἀΘΩΥ 
{πα Ηδ οδῃ, τ Ηδ {Π|ηΚ8 Εἰ, τακο ἃ τονοἰδῦοῃ οὐ ὨἸπ)861 δῃηα οὗ ἢ18 
Ὑ011 (0 πλθῃ, 'ἰῃ ΔῈ ΘΧΙΓΒΟΓΟΙΠΑΥΥ͂ ΜαΥ, αἰδσθηῦ ἔγοσὰ {86 ἀἸΒοουθυῖα8 
τηδθ ΟΥ̓ 6 πὶ {ῃθιηβοῖναβ, ἰπ [Π6 Ἰρθγ6 παίαγαὶ ΔΠα ΟΥΙΠΆΓΥ ἀ86 οὗ 
{Π|6 Ὁ ΟὟ ρου σ8. Ἀπά 88 {8μ6 ὑσουϊβ οὗ ογθαοῃ σου ἰμαῦ Ηδ 18 ἃ 
Ὀοΐπσ οὗὁἩ ᾿πῆἔπϊΐθ ῬΟΥΤΟΥ Πα σΟΟΘΏΘΒΒ, 80 Ὑ76 ΤΏΔΥ Ὀ6 Δϑϑυγοα ἐπὶ Ηθ 
ὙΠῸ ἢδ8 ρΊνΟΙ τ8 [6 ΡΟΥΤΘΙ οἵἁ Θοτητη δ ησ' ΟἿΥ 4688 [0 δδοῖ οἰ Υ, 
οδπηοῦ Ὀ6 δῇ 8 088 ὉΓ ΒΟΙῚΘ ῬΓΌΡΟΥ τηθίμποα ΟΥ̓ ΙΟἢ ἴο τϑῖκα 1ὖ 8Ρ- 
Ρατθηῦ ἰο 8 γαίϊοπϑὶ ογθαΐμσγοβ ὑπαὺ 10 185 Η6 Ὑπὸ Βρθϑῖβ ἴο ἔθπι. ΤῸ 
απ {Π6 οχϊβίθηοθ οὗ 8 αοα δῃὰ ἰο ἄθῃγν Ηϊ βυοὴ ἃ ΡΟΙ͂ΤΟΣ, 18 ἃ 
᾿δ]αγίηρ, οοπίγβα!οοη. 

ΠΟΘ. 10 σαηποῦ ΤΟΑΒΟΠΘΌΪΥ 6 ἀδηϊθα, {πδὲ 10 18 ῬΟΒΒΙΒΙΕ ἔοσ αοὐ 
ἴο τονϑαὶ Η1β ἢ} ἰοὸ τδηκὶπα, Ἰοὺ 8, ἴῃ ἰῃ6 ποχύ ῥΐδοθ, δοῃβι θυ, 
ν ἈΙΟἢ 18 πγοϑὺ Ῥγ 4016 πα ἀστϑθϑῦ]θ ἴο {Π6 ΠΟΓΟΠΒ γ186 ᾶνθ οὗ Ηΐπι, 
ΠοίμοΥ Ηα βμουα οὐ βῃουα ποῖ τᾶ βυοῖ ἃ γουοἰδίοθ. Νον, 1 
ΔΗΥ͂ ογοαϊς 6 ἄτι ἴο {Π6 “,ΘΩΘΓΆΙ 5686 ΟὗὨἨ τηδη ΚΊΠα ἴῃ ΘΥΘΓῪ ἈρΡ6, ὙγὙ6 
8Π.}} βοδγοοὶν πα οἣδ {μαΐ Ὀο6]Π]ονοα 86 οχιβίθποο οὐ αοα, ψῇο ἀϊὰ 
ποῦ ΠΠΚουσῖβα ὑθ]ιονο ὑπαὶ βοσλα Κὶπά οὗὨ οομηηππηϊοδίϊοπ 8 υϑιβίθα Ὀ6- 
ὑνοθη Οοα δΔη4 πη. ΤῊ8Β γγὰ8 (π6 ἰουπαδίοη οἵ 4}1 {ἐπ τ] σίου 
Τιΐθ8 8) ΘΘγΓθη Ἶ 68 ΒΊΟΝ ΘΥΘΓΥ͂ ὨΔΌΟη ρῥγοίθηἀθα ο τϑοοῖνθ (τῸΠὶ 
{Ποῦ ἀ61 168. Ηρηοα αἷ8ο {86 τηοβὺ οἰ γαύθα ἸορΊ 8] αἴοΥβ οὗ δηυαυϊίν, 
88 Ζογοδϑίοσ, Μίηοβ, ΡΥ ΒΑρΌΓΑΒ, ϑοίοη, Τυγουτριιβ, δηα οἴΠογβ, 4} 
1πουρῦ 10 ΠΘΟΘΒΒΊΓΥ ἰο »γο 658 ΒΟΙλ6 1 ΘΥΟΟΌΓΒΘ Ὑχι ἢ ἤθᾶνθη, ἴῃ ΟΥ̓ΘΓ 
[0 οσἷνθ {πὸ στϑδίου. ββῃοῦοη [ο {Π6 1} ἰατνβ δπα΄ Ἰηβυ 008, ποϊν ἢ- 
Βα ἢ πρ' ΤΩΔΩΥ͂ ΟὗἨ ὕΠ6πὶ ὍΘ ΓΘ δγπιθα τ] ἢ βοουϊατ μόνου. Απά, ψβδὶ 
σᾶνα ὈιγΓί βηα 80 τουοῖι ᾿ππρογίϑηοθ ἴο {Π6 ργϑίθπαθα ογβο168, αἰνὶπδ- 
{Ἰ0η8, 8Π4 δυσητχίοβ οὐἩ δποϊθηὺ [ἴτη68, γγὰ8 (86 σοπδβοΐοιιδ 8686 Θηζο6Τ- 
ἰαἰποα ὈΥ͂ τιδηκιπα οὗὁὨ {6} οὐ ἰσῃογᾶποθ, δπα οὐ {μοῖρ ἡθθά οὗ α 
Βα ΡΟΥπδύαγα! 1] πα οη, 88 ν76}} 85 {Π6 Ῥδυβυδβίοῃ ὑπαῦ {π6 σοάβ πδὰ 
ἃ Ῥοτρούυδϊὶ ᾿Ἰῃ ΘΓΟΟΌΓΒα ΜΙ τηθη, δηα ΟΥ̓ γαγϊουῦΒ πηθδη8 σανγα (μ θη) 
ἸΈ6  Πσϑησα οὗ [πἴατα {πῖηρβ. 
ΤῊ ΡγΟὈΔὈΙ ΠΥ ἀπα ἀΘβιγα Ὁ] 6 η 688 οὗ ἃ ἀἰνῖπθ τονοἠαθοη (γ ΠῸΓ ἀρ- 

ΒΘΆΓ ἴχοπι {Π|18 οἰτουπηβίδποθ, {παῦ βουὴ οὗ {π6 δποίθην ρἢ}]ΟΒΟρ 6 ΓΒ, 
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Ῥαγιϊουϊαν! γ βοογαίθβ δηα Γ]αΐο (ἱπουρὶ {πο ἀἸ ποὶ Ὀδ ̓ ν {π6 ῥγο- 
ἴδηοθβ ἴο γτονοίδοῃ ᾿846 ὈΥ {πΠ61Ὁ ῬγΙΘβῖ8), γϑῦ οοῃοββοα {παὶ {Π 6 Ὺ 
βίοοα ἰῃ ηρρᾶ οὗ 4 αἰνὶπα τονοϊαίίοη, ἰὼ ᾿ἰπϑίγιιοῖ ἤθη 1ἢ τδίοῦϑ 
ΜΠ Ιοἢ πόσα οὗὨ {Π6 υἱπλοδῦ ΘΟηΒοαῦ θη; δηα οχργθββοα {Π 6} βίγοηρ; 
αχρθοίαίϊοι {μδὺ Ββιιοῖὶ ἃ τονοϊαίϊοι Μου]α, αὐ ϑομθ ἤαΐαγο ἔταθ, Ὁ 
νουοδδαίδα, 88 βου] ἀ18ρ61 (Π6 οἰουα οὗ ἀΔΓκΚΠ 688 ἴῃ τ ΠΙΟἢ (ΠΟΥ͂ ΣΟΓΟ 
Ἰηνοϊνορα. 

τοῖα {π6 ρῥγθοθαϊηρ ΓΟΙΏΔΥΪΚΒ Δηα ΘΟὨΒΙἀΘΓΔΙΣΟΏΒ, γ7χ6 ΓΘ δι πογιβοα 
ἴο ᾿πέοσ, ἐπα ἃ ἀϊνίηθ τουθ δίοι 18 ποῦ ΟὨΪΥ ὈΓΟΌΔΡΪ]6 πα ἀ6βῖγαῦ]ο, 
δυΐ «ἰΞο ΔὈβο αἴθ ΝΕΟΈΒΒΑΒΥ. [ἢ ἔδοί, σιπουΐ βυοῖ τανοϊδίοη, {πο 
ΠΙΒΙΟΥΥ οὗ ραβύ ἀρβ88 ᾽88 ββονγῃ, {παῦ τι γ πυταδλῃ γθᾶβοῃ σαηποὲ αἰίαΐη 
ἴο ΔΗΥ οογίαϊη Κπον]θᾶρα οὗ (ἀοα οΥ οὗἁ κῖ8 ψΨ11], οὗὁ Βαρρίῃοδββ, οὐ οὗ ἃ 
ζαΐατα ϑίαϊθ ΟὐοπίομρΙαίθ ἰἢ6 πιοδύ ΡΟ ἸΒῃ64α παίϊοπβ οὐ δηιαυϊίν, 
δΔηα γοὺ ν}}} Βηά ὑπδηὶ Ἀἰυπρσοα τῇ (Π6 στοββοβί ἀδυῖκηθββ ΔπΠα Ὀδγ- 
Ὀδτῖθαλ ὁ {π686 δ ]6οθ. ὙΤΠουρΡῺ (86 ψογκ8 οὐ παΐισο βυ ΠΟΙ οηΕ]ν 
ΘΥἹἄθη66 8 ἀοἴγ, γοῦ {Π6 τοῦ] τηδα6 80 [116 τ86 οὗὨ {π6}Σ τϑάβοη, ὑπαὶ 
πον βὰν ποί (οά, ψῇοτα ονθῃ ΟΥ̓ {π6 ᾿πργοβϑίοῃβ οὗ Ὠϊταβο]  ᾿6 νγαβ 
ΘΑΒΥ ἰο θ6 ἰοιιη. Ἰρηογάποθ δηα Βα ρΟΥ ΒΟ ἢ ΟΥοΥβργοδα {86 ποῦ] ; 
1Π6 δηοϊθηίβ οοποοϊνοα {Π6 ραγίβ οὐ παΐαγο [0 6 δηϊπιαϊοα ὈΥ αἰβίιηοῦ 
ΓΠΘΟΡΙΝΕ δηά, ἴῃ ΜΟΥ ρρίπσ ποι, ᾿οϑὺ βισιῦ οὗ {Π6 ΌΡΓΘΠΙΘ 
εἴη. ΤῈ υμδοῦ οὗ ἀδ 0168 ΘΟΠΕΙΠΌΔΙΪΥ ᾿πογθαβοα: (ῃ6 σγοββοαί 

Δπα τηοδί ΒΑ ΟΈ ΣΠΑΤΥ ἸΔΟΪΔΊΓΥ ργουα]οα ; Πυμηδῃ ΒΑΟΓΙο 8 6 ΓΘ Ὁ21- 
γψοῦβα]; (Π6 ν᾽] ]αϑῦ ΟὈΒΟΘΏΣ 68 ΟΙΘ ὈγαΟΙΒοα Ὁμοῦ {π6 παπιο οὗ 
το σίου ; δηά {πῸ Ποδίμϑῃ [6 }0]68 ὙΘ͵Θ ΘΟΙΏΠΔΟΙΪΥ͂ Ρ]Δ668 οὗ ργοβί!ιι- 
τἰοη, ἔγοτι ΨΥ Π1Οἷ. ΤΩΔΩΥ οὗ {ποῖ ἀογ νϑα ἃ ΘΟηΒι ἀθυμὉ}]6 τοσθηθθ. Α]]} 
6, ἱπ4604, ὉΠΟΘΣ ῥδῖῃ οὗ αἰβρδαϑῖηρ (ῃ6 ρσοᾶβ, γοαυθηίοα {Π6 
ἰοθ 168, δά οὔἴετοα βδουῆοοβ; δυῦ [{Π6 ῥγιθϑίβ πιδβᾶὰθ 10 ποὺ ἐποὶγ 
Ὀυβίηα688 ἰο ὑδδοῖ {6 πὶ νἱσί!θ. 0 Ἰοπρ' δ ὑπ6 Ῥ6Ο0]6 σοσθ ραποίυαὶ 
ἴῃ {ΠΡ αἰζαπάδῃμοθ ομ ἴΠ6 ΤΟΙ ΡΊΟΙΒ ΟΟΓΘΠΟΠ16Β οὗ {ποῖ οοπηίγν, (ΠῸ 
Ῥυαϑίβ βδϑιιγοα {Π6πλ ἰῃδὺ {Π6 ροαβ γοτα ῥτοριουβ, δηα ἐπογ Ἰοοκοῖ 
πο ἔπγίμποσ. [10 σδηποί, Ὁπμογοΐογο, οχοὶΐα βυγρυβα, {παὺ το] ρίοη π Ὰ8 
ΘΥΘΥΥ͂ ὙΒΟΓΟ αἸδΕρι! 8Βῃ64 ἔγοτῃ, δπα ρῥγϑίογγοα ἴο, νἱσίαθ; δηά {Παΐ ἃ 
ΘΟΠΙΓΆΓΥ σοΌγΒο οὗἁ {πιπκίηρ ἀπα δοϊρ ρῥγουϑὰ δία ἴο 1Π6 ᾿Ἰηα᾽νιλααὶ 
ὙΠῸ Ῥχοΐρββοα 1. 
1 πὸ δἀνοσί ἴο {πὸ ἀοοίμα8 ἀηα Ὀγδοίίοοβ Ἱποιϊοδίθα Ὀγ (δ 

ΔιΏΟΙαπῦ ῬἈΣΟΒοΟρμ σβ, γη0 ργοΐεββοα ἴο ἰθδοῦ [86 Κπονυ]θᾶσα οὗἉ νἱγίιο, 
Ὑγ76 8}8}} πὰ {Π6 Πρ ΐ οὗὨ γθάβοι δηνθὶορθά ἴῃ δαυλὶ οὈβουγιίγ. ὙΠΟΓΘ 
Ὑγ88, ᾿πΠἀ664, ἃ ὙΟΥῪ 8118}} ὨυΩΡΟΓ οὗ {{||86, ΠΩῸ ὙΘΥΘ ΘΟΠΙρΡΑΓΔΌΟΙΥ 
7186 Δπ4] σοοα πΊ6ῃ; Μ0 Θηἰογίδι "θα τηΟΓῸ Θογγθοῦ ποί!οη8Β Οὗ ἸΠΟΓΆ ΠΥ 
δηα το] σίου {Ππ8η (π6 τοδί οὗ τηδηκιπα ; δηα Ῥγθβοσνοα {πϑιηβοῖνϑθ, ἴὸ 
8. οογίδιῃ ἄθστοο, Προ] υὐρα ἔγομι (ῃ6 σου, Ὑοὐ {Ππ686 ΘΓ. ΠΘΥΘΓ 
8ΔὉ]6 ἴο οἴἴϊὝοοῦ ΠΥ ΘΟΠΒΙ ἀογΆὉ]6 οἤδησα ἴπ ἰἢ6 Ῥγανα] ηρ ΡΥΪποῖρ] 68 δπὰ 
ΠΊΒΏΠΘΙΒ οἱἠἨ {ποῦ γοϑρεοίνθ σουηίγυτηθῃ ; ὑποὶγ Ῥγθοορίβ Ὀοϊπηρ ἀ6- 
᾿Ἰϊνογεά ἰο {πο ῖν οσσῃ ᾿τατηθαϊαίθ ρι0118, δα ηοΐ ἴο {Π6 Ἰονγεῦ ογᾶἄθγβ οὗ 
ΡΘΟΡΙο, ψχῆο οοπβίθαία (6 σγοαξ πηα88 οὐ βοοϊοῖγ. ΕἸσγίμογ, [16 τηοτγα] 
βυβίθιῃβ οἵ {π6 ῬὨ]Π]ΟΒΟρὉΥΒ 6 γ ἴοο γῆ πϑα [ῸὉΓ [86 ΘοΙμγηοη ΡΘΟΡΪ6; 
δρουΐῦ (ποτὰ, ᾿παθ64, {π6 ϑύοϊοθ σανα ὑποιηβοῖνϑα πο σοῦ ]6, Ὀὰΐ Βθθηὶ 
ἴο παγνα οοπβιἀογοά {Ποῖ 88 "16 Ὀοίΐοσ ἐπδῃ Ὀοδαβίβ; δα ουθὴ ἰποβα 
ΤΩΟΓΆΪ {γα ἢ 8, ἡ Ποῖ {Π6 ΡΠΙ]ΟΘΟρΡἤ ΘΒ γογο Δ0]6 ἰο ῥσονθ δῃά οχρ]αδίῃ 
ἴο οἴβοῦβ ἢ ϑυ ποϊοηΐ οἰοαγποῖα ἀπά μ]αϊμηθβα, ὑΠοΥ δα ποί βυϊῇη- 
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οἰθηὺ δ ΠΟΥ ἰο οπέοσοα ἴῃ ῥγΆοῦοθ, Αὐ {Π6 δαπλδ {ἴπηο, {ΠΟῪ ΘηίοΥ- 
ἰαἰ πο {π6 πηοβί ἱπιρογέδοῦ δῃα οΥΤΟ ΘΟὰΒ ποίϊοπβ τγοϊδέϊνο ἴο {Ππ6 παίυγα 
οὔ (86 Τλνῖμο Βεῖηρ, μἷβ δὐγιθυΐθθ δηα ὑΌσΒρ, ἀπ {μ6 ἀυῖ168 δπὰ 
Οὔ] σαίιομβ οὗ τρογϑ] γ. 

ΤὭυΒ, (πον Τότ Ἰρπογδηῦ οὗ {π6 ὑγὰθ δοοουηῦ οὗ (πΠ6 ογθαίΐζοη οὗ (86 
ψγοΥ]ά, οὗἩ {π6 οτρίῃ οὗ 61], βσιῆ οὐ {Π6 οϑι86 οὗ {π6 ἀδβργαυῖ τ δηᾶ τϊ- 
ΒΟΥ ΜΆΘΟΙ δοίμυδ! ]γ οχὶδῦὺ ἀπιοπρ Ἰηδηκιηά, δηᾶ ποῖ (ΠΟΥ δοηον- 
Ἰεάροα «πᾶ ἀερϊοτοᾶ, Ἐαυλ ΠΥ Ἰρπογαηΐ ΘγΘ ΠΟΥ οὗὁἨ ΔΩ τηρίΠοῦ, 
ογάαϊηϑα δηᾶ οϑίϑὈ] ]βμ θα Ὀγ τη6 ΑἸ ΡΥ, ὈΥ̓͂ τ Ὠ]οἢ 4 τϑοοπο δύο 
οου]ὰ ΡῈ οἴεἼοιοα Ὀοίνγοθοῃ αοα δηὰ τηδλπ, πα αἰ γ]η6 ΠΟΥ σου] 6 
δχθγοϊβοα πῆ μουΐ {6 νἱοϊαιϊομ οὗ Ἀ18 αἰἰγραΐθ οὗ Ἰυβίῖοθ. ὙΒΟΥ 
Ὕ 66, ΠΊΟΓΘου οι, Ἰρποιδηί --- αὖ Ἰοαβϑὲ {Π6 0 ἰαυρὺ ποίῃϊηρ --- οὗἨ αἰ νῖη6 
θτιοα Δη4 ᾿βϑίβίδηοθ ἑονσαγβ Οὐσ αἰζαϊτηθηΐ οὗ νυἱγίαθ ἀμ ρυθβθυ γῆ 
ἴη 11. ὙΤΠΟΙΡ ποίομβ οὗ {π6 πὸ παίαγο οὗἨ δαρρίποβο νγογο ἀατκ ἀπά 
οοηἤιβοᾶ; δηᾷ {ποὺ μα ἀδγκ πα 1πιρογίδοῦ ΠΟΙΟἢ8Β οὗ [Π6 ᾿πημου δ ἐγ 
οὗ (16 βου], δῃά οὗ {π6 οογίαϊ ίν οὗ 4 διΐιγα βίδίθ οὗ γϑιναγὰβ δπὰ 
ῬυμΙβησηθηίβ : ἴον, δἰ μουρἢ {Π6 1 ροοίβ ποθ δῃ οἰγείατα δηά ἃ ἢ6]}, 
Δπα τηθηθοι {Π6 Δρρθάγϑηοα οὗ (Π6 ρῇῃοβίβ οὗ ἀδραγίβα ἤθη, ἴῃ ἃ 
γ]510]6 ἰΌγ, δηἀ 88 γαίδιπἰηρ ἘΠΘΙΓ ΓΟΥΤΊΘΥ ΒΠΑΡ6Β ἴῃ (Π6 5.468 θ6]ον, 
γοῦ {π686 γα στοραγάρα γαῖμοῦ 88 τ 9 }]-οοηίγιγθα γοϑβίγαϊ 8 ἔοσ (86 
γυϊσαγ, {μαπ ἃ8 δυίιοῖοβ οὐ {πεῖν οὐσῃ Ὀο]ο, ΟὈὨβοαυθηίυ, ἐμὸν Πιδά 
πο ροτίδοί βοβϑιμβ οὗ τλοσα] τυ] 68 [ὉΓ ῬΙΘΟΥ͂ δηα ροοα τηλπηογ8 ; ἱημαοοί, 
(ΠΟΥ ΘΙ ΘΊΟΒΒΙΥ Ἰρῃμοσδηῦ οὗ πιογὰὶ αυ1686. ΤῆὰΒ τὸ Ηπα βανογαὶ 
Βθοίϑ δβίθβαῃπρ' γόυθπφα ποῦ ΟὨΪΥῪ ἰδ α] θὰ ργαιβουγουί νυ ; δε γεπιιγάετ, 
ἃ8 ἃ ῥτοοῦ οὗ ἃ ποῦ]θ τηϊπα ; δηᾶ {Π6 ἰοῦδ οὶ αρρίαιιϑ6, ἃ8 {π6 στοιίαϑί 
ἱποθηῖίνα ἰὸ ἴπ6 ῥγαοίϊοα οὐὗἁὨ νἱγίι; δ ἰΠ6 8816 {1π|6 {860 οουη- 
(Θηδηοοά,, ΒΟ ὈΥ ἀγρυμπιθηΐβ 8Π4α δχδη}}}6, {86 τηοϑὲ ἢδριουϑ ῥγδο- 
[1.08. εβιυαΐο οὗὨ ῬγΌροσ δι οΥ Ὑ (ὁ Θηΐογοθ (06 νἱγίιαθβ δηά 
ἀυοβ μοῦ {πΠ6γ αἱά τοοοτητηθηα, [ΠΟΥ Πα πὸ τηοῦϊγοβ ρονοσία] 
Θμουρῆ ἰο ονοσ-ταἶα βίγοηρ ἰδιηρίαι!οπ8 δηαὰ σουγαρὺ ΠΟ] πδ 10}8 : 
(Π6ῚΓ ΟὟ ΘΧΔΙΏΡΙ6, ᾿πϑίθδα οὗ τϑοοιητθηαίηρ' [Π6ῚΓ ΡῬγθοθρίβ, ἑθπἀ δα ἰο 
οουπηϊογδοὺ {Πποτὴ, ἴῸγ 1Ὁ τγᾶ8 σθη ΓΆ ]Ύ, ονθῃ ἴῃ (ἢ6 νου Ὀοϑὺ οἵ {Π6πὶ, 
ἴῃ αἰγθοὺ ὁρροβιοη ἴο ὑμοὶν ἀοσίσιπμοβ; δηα {π6 ἀοίδδία]θ νἱοθθ ἰο 
ὙΒΙΟἢ ΤΘΗΥ οὗ ἴπθηὶ τ γα δααϊοίοα δαί γοὶν ἀοβϑίγογοα {Πμ6 οἰοδον οὗ 
μα (ΠοΥ ἱδαρἢί. 

Τ1μαϑὶν, 1 ὸ δανοσῖ ἴο {86 Ῥᾶρϑὴ πδίϊοηΒ οὗἁὨ (6 ργϑβθηΐ ἅρθ, νγῈ 
Ἰθδγ, ἕγοτη {Π86 ὉΠδΠΪΤΊΟΙΒ ὑθϑεϊ ΟΩΥ οὗ παυϊρδίουβ πὰ ἔγάνθ ]θγϑ, {πᾶ} 
ΤΠΘΥ ἅτ δηγαϊορθα ἴῃ (6 στοββοϑδί Ἰρῃόσαποῦ δηά 1Δο] αἰτῪ ; δηα {παῖ 
{π6ὶν το] ρου ΟΥΒΏΡ, ἀοοίγηθθ, δπα ργαο 68 ἀΓ6 ΘαΌΔΠΥ σοτγγυρί : 
γού {Π6Υ δἷδὸ ροββθβ8 (86 βαπιθ ρα οὐἁἨ τϑαάβϑοῦ πο {86 δποίθπὶ 
Ποδθη8 θη] ογ θα, ΤῊ σοῃβίἀθγαίίοῃ οὗ 811 ψ Β1ΟᾺ ἰλοίβ δον β {παῦ ἃ 
αἰ νη του θἰδίομ 18 ποῦ ΟὨΪΥ ροββίθ]8 δμὰ ργοῦ8}6, θα ΐ αἰβο βρβοϊ αὔθ] Ὺ 
ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ ὕο ΓΘΟΟυ Υ τηδηκιπα οαΐ οὗ {Π61Γ πηΐνουβαὶ οοσσυρίάοη δπὰ ἀο- 
ΘΘΏΘΙΔΟΥ, δπα ἰο τθακ Κπόῃ ἰὼ πο {86 ΡσΌΡΟΥ ο]γοοὺ οὗὨ {μοῖτ 
Βο]ἸοΥ δῃὰ στ υβἢ]Ρ, 88 Ὑ76}1 88 {Π6 1} ργϑϑϑηὺ ἀπ 0168 δηά αΐαγα ὀχρεοῖδ- 
οηΒβ.: 

Βαυὺ πού πϑίδηαϊηρ (Π]18 τλβ8 οὐ δυϊάθῃοθβ, ---- Θβροοία! ν {Π6 οοπ- 

ἡ ὙΠΟ ἀεῖδι]6 οὗ ονϊάθποδ, οὐ ποῖ [Π6 ἰογεροῖπρ σΟΠΟ] βίο η8 ἃγὸ (ογπιοα, ἅγὸ σίνοη ἐπ 
ΟὕδΡ. 1. ΡΡ. 1---19. σεργὰ, 
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[ ββῖοηβ τηδθ ὈΥ {ἢ τηοβὲ ἀΔἰβιρ. Βῃ6 4 ἀποϊοπῦ ρΡἢΠΟΘΟΡΉΘΙΒ οὗἁ ἐδποῖγν 
ῃθ64 οὗ ἃ τανοἰίΐοη, ---- Ὁ ἢα48 Ὀ6θη σοηίδμα δα ὈΥ {πΠ6 Ορροβϑῖβ οὗ γονϑ- 
Ἰαίίοπ ἰπ τηοάδγη {1π68, ἰπδαὺ {π6 ὈοοΪς οὗὨ ογοϑίιομ οὐ οὗ ῃδίυσα 18 {Π6 
ΟὨΪΥ ποτὰ οὐὗἩ (ἀοὰ ; {πδ΄ ΡἈΠΟΒΟΡΗΥ͂ δηᾶ τῖρηΐ γοδϑοη ἀγὰ ΠΥ βυδῆ- 
οἰδηῦ ἴο ᾿Ἰηϑίγιιοῦ 86 ΡΥΌΒΟΡνΘ Πη0η 1ῃ (Π 6} ἀΪΥ ; δη4Δ, ΘΟὨΒΟΑΈΘΒΠΥ, 
{π80 Ὧο αἰνίηο του ἰδίοις 18 ΠΟΘ ΘΒ. Βαϊ 10 18 σογίδιη (δι (818 ὈοοΪς 
οὗἩ πδίαγα ἴδ 80 ἴὩσ ἴγοτῃ Ὀθηρ ὈΠΊΎΘΥΒΑΙ ἑν 1π06 1110 1}0]6 ΟΥ σομνὶ ποῖηρ;, 
τπαῦ, πουρῖὶν (6 οχϊβίεπος οἵ ἃ (ἀοά την 6 Κπονῃ ἔτοηι Ὁ, γαῖ γΟΥῪ 
ἴον οὗ {πὸ υμηδη τασα ἢᾶνο ἸδαγηΘα νὴ {86 ργηΟ1 0168 οὗἁ ἀδίϑηι το πὶ 
10. [ἢ ΘΥΘΙΥ ἅσσα, ὙΠΘΓα {π6 δουιρίυγοβ πᾶν θ66η πη Κηονῃ, δἰταοϑὲ 
811 θη (48 γα πάνθ βῆονῃ ἴῃ ἐπ6 ῥργθοθάϊησ ραρ68) ᾶνθ Ὀ66ὴ ὕ,ΤῸΒΒ 
ΙΔἀοϊαίοσβ. Ηον ἱπδαραυδία, Ἰπάθ6α, {Π18 ὈΟΔ8 θοοῖ. οὖ παῖΐυγα 18, 
ἴογ 186 ρυΓΡΟΒΟΒ οὗ ὑπίγογϑαὶ ᾿πϑίσυ θη, 18 ον ἀθηὺ ἴγομι {(Π6 ἰδοῖ, {πα 
1 Του γ68 ὑγαηβϑδίουβ, Ἔσροβιύουβ, δηα Ῥγθδοίθῦθ, 88 τ ν6}] ἃ8 {μ6 Β|0]6: 
θυΐ {π6 ὈυὶΚ οὗὨ τδηκιηα πᾶν ποῖ 6 Υ {1Π16, ἸΔΟΠΘΥ, ΠΟΥ ΠΟ] ]Πδ.10}, 
ἴο ὈδοομΘ ϑϑἰγοποι 6 γβ ἰΠποιάβονοθ, ΠΟΥ 1ἴὸ αἰζθπα οἡ (ἢ6 ἰθοΐυγτοδ οὗ 
ΑΒίΧΟΠΟΙΘΥβ, ΒΡ ροβίηρ (6 πὶ ἰο ὈΘοοσηθ ργθδοθοτθ. ΤΟ ὈοΟΪς οὗ παίυσο 
18 8 Ἅχοϑὶοπὲ Ὀοοῖκ, θυ {6 γ6 816 [67 Ἰπάθοὰ σψἢὸ τιηἀογδίδηα ἰΐ, 
8116 (π6 ΒΙΡ]6 ᾿ηδίγυιοίβ {86 ρϑδδδηὺ δὲ γ06}} δ8 (86 ρἈΠ]ΟΒΟΡΠΟΣ ἴῃ 
τλοχαὶ ἀπά {προ]ορσίοαὶ Κπου]θάρθ ; ἀπ [86 ΘΟΠΙΓΔαΙΟΙΟΣΥ δηθὰ ἀϊδοογά- 
δηΐ Βροουϊαίϊομβ οὗὨἩ {π6 δῃθιμδ οὗ αἀἰνιπο τουοἰδίϊοῃ ', μοί πὶ το ]}- 
σΊοη δπά τογα]8, ΟἿΪΥ ρον ἰδαῦ βυιοῖ 4 τονοϊδίίοη (ἶ ἢ δὰ πού 
Δἰγοδ αν Ὀ6Θἢ ΘΊΥΘΩ) 18 88 ΔΌΒΟΪΟΪΥ ΠΘΟΘΒΒΑΓΎ ΠΟΥ͂ 88 ἜΥΘΥ ὖ τῦλϑ. 

11. βυοι ἃ τονοϊαθοη (Π6 ϑουιρίυσαβ ῥγοΐίθδα ἴο 6: Ὀαυΐ, ΔΓ6 6 
φαγί, --- ΘΟ μβιἀοσίηρ, {6 ηὶ ΒΙΤΩΡΙΥ 88 Ὑ τὶ ηρβ ῥσοίθδβδίηρ ο θ6 Π|6 
ΡΙΟΘαΟΙΙΟΏ8 οὗ Θογίδ! ἢ ΤΠ, ---- (Πδῦ ΤΠ6Υ͂ ΔΓ6 ΘΕΝΟΙΝΕ, ἰμδἷ 18, δοίυ }} 
γτιἐὑθ ὈΥ [6 ῬΘΥβοΩβ ἴο ποῖ {86 αἀἸἶἴογθηῦ ὈΟΟΪΚΚ8 ἀγὸ δβουϊθδά, δηᾶ 
ὙὙΠΟΒ6 ΠΑΠΊ6Β {ΠΟΥ ὈΘΑΓ, μα ΑΥΤΉΕΝΤΙΟ, [μα 18, (μαὺ {Π6γ τοἰϊδίθ τηδῦ- 
ἴϑγβ οὗἉ (μοῦ 848 {Π6Ὺ τ δ ν Παρροηοά ἢ Τῇ γοβα]ὺ οὗ ΟἿΣ ᾿ηνοβαρδί 
οὗ {π686 ᾿πηρογίδηῦ αυδδίϊ 8 18 δ ΕΠ οἰθηὺ ἰο βα δέγ (86 τη οὗ ΘσΟΥῪ 
ΤΟΆΒΟΏΔΌΪΟ δηα ΘΑΠαΙα ΠΟ ΌΙ ΤΟΥ. 

Νὸ παίίΐοῃ, ἱπάθοά, ἴῃ ἐπα νου], οδῃ θ6 τρογα οογίαϊη οὗ {πὸ σϑηυΐηθ- 
Ὧ688 Δ Δ ΘΠ ΟΙΥ ΟΥ̓ ΔΩΥ οὗ {πθὶγ ρα Ὁ ]16 δοίβ δα σϑοοτάβ, ΒΟ ἢ 
δαγ Ὀ66 ργοϑογνϑᾶ ψ 10} (86 αἱπιοβύ οᾶγο, [μὴ τα ἅγ6 οὗ ἴῃ σαῃαϊπο- 
Π688 8πα ΔῈ ΘΗ ΠΟΙ Υ οὗ {π6 ττϊηρδ, οδἰ]οα {π6 ϑοσιρύπγοβ, τ δῖοι Δ ΓΘ 
ΠΟΥ͂ ἴῃ Οὐὖὐ απᾶ8. ΕῸσ, ἴῃ {Π6.3γδέ ρίδοθ, [Π6 ΤΊΔΏΠΘΥ 1ἢ. ὙΠΟ ΠΟΥ͂ 
παν ὈΘοῃ ἰγαπβτηϊύἑθὰ ὕο 8 σθβθιαθ]68 ὑμαύ ἴῃ μοι οἵμον ραπαΐπο 
ἈοΟΪκΒ ἀπά σὰ ἰβίογϊθθ αν Ὀθθη οοηγογοα ἀοόνῃ ἴο ροβίουι νυ, δη 
{86 τηοδὺ δοιιΐθ δά νογβασιθβ οὗ [86 ϑουιρίυσγοθ αν ὩΘΥΘΡ Ὀ66η 80]6 ἴο 
Ἰηνα] τ ἀαίθ οὐ [ο ἀΐβργουα {86 ἴβοὺ οὗ ἐμὶν Ὀοῖῃρ 80 ὑγδηβιηϊ θα ἰο τι. 
ϑεσοπάϊῳυ, {πὸ ἰδηριδσα δηὰ βέγ16 οὗ νυυϊάπρ, Ὀοΐ᾿ 1ὰ {Π6 ΟἹα δῃὰ Νὸν 
Τοδίδτηθηΐβ, ἈΓῸ βυθοῖς 88 ὑγου ἴμθῖλ ὕ0 ἰἰανα Ὀθθῃ ὀοτηροβοά δ {π6 
τη δη4 Ὀγ (86 ρδυβοῦδβ (0 τ Βοῖι {Π6Ὺ ἈΓΘ ΔΒΟΓΙ ΘΩ͂, δη, ΘΟ ΒΟα ΘΒ Ε]γ, 
(πδὺ {ΠΟΥ δτὰ θοῇ σϑυυΐηο δα δυϊμοηῦο. ὃ ΖΤλέγαϊΐν, Βαοῖ ἃ τυ τπ66 
ΟΥ̓ ταϊπυ θυ ραγίϊουΐαν αἰγουχϊηβίϑῃοοβ οὗ {π|6, ρΪδοθ, ρϑύβοῃβ, διὸ. 18 

"566 ΡΡ. 19---82. ξεερτὰ. 
5 Ἐὸγ (6 ἰγδηβτηϊββίοη οἵ ἴΠ6 ΟἹὰ Τοβίαπηθηξ, 606 ΟΒδΡ. 11. βοςεὶ. 1, ΡΡ. 36--6].; δηά 

ἴον [Π6 Νενν Ταδίαπιεηΐ, 866 β6ςί, 11. ΡΡ. 62---108. 
5 866 ΡΡ. 45, 46. δωερτὰ, ἴον {π6 Ἰδησύδρο δῃὰ βὲγ]6 οἵ ἴδο ΟἹ Τοεδίδηηθηξ, δὰ ὑῃ. “4 

---96. ον ἴποδὸ οἵ πο Νονν ᾿Γοβίϑιηδηί. 
ΥΟΙ.. 1. σα 
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Τη ΘΠ ΟΠΘα ἱῃ (Π6 ὈοοῖκΒ οὗ {88 ΟἹΪά «πὰ Νον Τϑοϑίδπιθηίβ 88 αἴοσαβ ἃ 
Οἶθανς δηα ὑπηυθβίομδ]α ῥγοοῦ οὐ {πο Ὁ θη 688 ἀπα δυςποποἱζΥ. 
Νο ἔοσρϑα οὗ ἔμ]86 δοοουηίβ οἵ {πἰηρϑ βιιρογαθουμπαᾶ {Ππ18 ἐπ ΡΘΟΏΪΙΕ.1- 
[168 1η ἔλοΐ, ΠΟ ἔὈΓρῸΓ τοομα τα 0 80 σγοαῦ ἃ ΠΌΤΟΥΣ οὗ ῬΑΥ ΟΌΪΑΣΒ, 
βίῃοθ {818 σοῦ]α 6 ἰο ρμαΐὺ ἰπίο [8 γθϑ θυ Β βδηβ Β0 ΤΠΒΩΥ οὐσία ὮΥ͂ 
νΒΙοἢ ἴο ἀοίοοῦ Ὠΐτα ; ΠΟΥ εομαά ΔΩΥ͂ ἔΟΓΡῈΙ ΟΥ τοδί οὗ ἰβοβιοσᾶε Ρτο- 
ἄπο6 Βιοῖ ταϊπαΐα ἀθίβ1]8. [Ὁ 18 ΘΑΒΥ ἰ0 Θοῃμοοῖνο ΠΟῪ ΓΑΙ ΓΓῸ] γθοοσάβ, 
Καορί ἔγομλ ἐϊπια ἰο ἄπηθ ΟΥ̓ Ῥϑύβοηβ Θοποουηθα ἴῃ [86 Γαηβδο 8, 
Βῃουϊὰ σοῃίαϊῃ δυσὶ πϊηαΐθ ραν Ἰουατθ οὐὗὨἨ ὥπη6, ρ]406, ῬΌΥβΟ 8, ὅζο. 
Βυὲ 0 ψου]ὰ 6 α ποῖῖ οὗ {π6 μισμοβὲ ᾿Ἰηνθηϊίου, δηᾶ στοαίθδῦ βίγοίοἢ 
οὗ ροϑηΐιβ, ἴο γαῖβα ἔγομχλ ποίβίηρ βυοῖ πυτ 6.688 ραγ ΓΟ. ]Α 78 δ8 ΔΓΘ 
Δἰπηοϑῦ ΘΥΘΥΥ ΒΘ ἰο 6 ταῦ ψἹ ἴῃ ἴπ6 ὈοοΚα οὗ μ6 Ο]α δα ΝὸἜνν 
᾿Γαβίδιθηίθδ ; --- ραγουϊασθ, 0ῃ6 ἐΑ]βοβοοα οὗἠἨ τ ΒΙΟΩ που] τοϑὲ αβϑυγ- 
Θαἷγ παν Ὀθθη ἀοίθοίβα ὈΥ̓͂ ἘΠ6 ῬΟΙΒΟῺΒ πιοϑὺ ἰηἰδγθϑίθα ἴῃ ἀοιθοῦηρ' 
{πη 1 [Π6Ὺ δα Ὀθθη ἔογρθᾶ, θυ ᾿μοθ6 δοαυ!θβοθῆοθ τ ἐπ 6, 88 
Ὑ76}} 28. {Π6}0 ορϑάϊθηοθα ἰο {μ6 ᾿π) υποίϊϊοηβ οομπίδι πϑᾶ ᾿ῃ [686 ὈΟΟΚΕ, 
ΔΓ ΟΟΠΟΙϑῖγο ονιάθποθ ἴῃ ἔδυοῦῦ οὗ (μον ροῃυμθηθβ8 δπα δαυίμθη- 
ΟΣ Υ, Ραμ ἀβΥ δυβιοϊοπῦ ἰοὸ δομνίποθ ΘΥΟΣΥ οδπαϊά ἱπαυΐτγογ. 
Τομρίλίν, {π6 τλοσαὶ ἸπροΒβι ὉΠ 1Υ οὐ [86 ὈοΟΪκΒ οὗ {π6 ΟἹ δῃᾶὰ Νου 
Τοδβίατηθηϊδβ Ὀοὶπρ' ἐΟΥΡΟΓΙ68 18 δὴ ΔἀαΙοπᾶ] ουϊάθηοα οὗ ἐμὶν σθηυΐῃθ- 
Π688 Πα Δα ΒΘ ΟΣ Υ ; [ῸΓ 1Ὁ 18 ἱτπαροβϑιῦ]6 ἴο θβίδὈ]} 18}. ἔουροα τψυϊηρδ 
85 ΔΓ Π 6 π016, ἢ ΔΗΥ͂ οἶδοθ ὙΆΘΓΘ (Π6Γ6 ΓΘ ῬΘΓΒΟΙΒ ΒΕΓΟΠΡῚΥ πο ποᾶ 
Βα ν06}} 4υ811α ἰο ἀείοοῦ {π6 ἔταυα. [0 {Π6 δοοΐδβ 9 ἐλε Οἰά 7Ζεεέα- 
γπεπιὲ Ὀ6 [ὈΥρΘΓ168, ΠΟΥ ταυδβὲ μανθ Ὀθθη ᾿ηνθηίθα οἰΐμον Ὁ (ὐθῃ 1168, 
ὈΥ “6ν78, οὐ ὈῪῚ ΟΜ γιβδηβ. ΒῪ ἰῃ6 Οοηέϊεα [Πμ Ὺ σου] ποὶ παν Ὀθθα 
Ἰηνοηίοα, Ὀθοδιδο [ΠΥ ἼΘΓΘ Α|1Κ6 Ἰρπογδηΐ οὗ {86 Ὠἰβίοσυ δῃὰ βδογοα 
τιῦοθβ οὔ 1ὸ Ηθῦγονθ, ὙΠῸ πιο ὑπαυθβίο Δ] Υ που ἃ πόνον Βανα 
σίνθη {861 ΔρΡρτοραοπ ἴο σι ηρΒ ἱπνεηὐθα ὈΥ ἔμοθ. [Τύ 18 ϑαᾳυδιγ 
οογίδίῃ {μαὲ ἘΠΟΥ ἀγὸ πού {86 ἩΡτιδαιομε οὗ [86 ὕδειοθ, Ὀθοδλυβα ἐμοῦ 
οοπίϑίῃ νϑτΐοιβ αἰ ου] Ργθοορίϑ δηα ἰαυγβ, 8ηα α]50 σαϊδαίθ 8}} ὑπ 14ο- 
Ἰαὐτ!68 δπα οὐϊπιθθ οὗ (μαὺ Ῥθορὶθ, δῃᾶὰ {{0 ὙΘΥῪ βθυθσθ ΡιπΙβαγηθηίθ 
1πῆϊοίθα ὁπ ἐβοαὶ Ὀγ αοα. Νον 4}} {π686 ἀἸβογθα α}]6 ἔδοίϑ σσου]Ἱὰ 
ποῦ Ὀ6 σοχηρτδοα ἴῃ ποβα ὈοΟΚΒ 1 {Π6Ὺ Ὠδα Ὀθθῃ ἱπνθηίθα ὈῪ {π6 
ον8. Απά {π6 Οὐγίφέαπιε οου]Ἱα ποὺ πᾶν ἔογμοα {πὸ ῬοοΚΒ οὗ {δ6 
ΟΙά Τεβίδιηοπί, μθοϑυδο ἔπθ86 τ τα οχίδπὶ ἰοηρ Ὀοίοτο (86 ΟἸτδδη 
ΠΒΠῺ6 84 ΔΗΥ͂ ΟχίδίθμοθὩ; ἘΠΑΊΔΙΥ ἱπαροΒβ810]6 18 10, {μαὶ [86 ὈΟΟΪΚΘ οὗἁ 
16 ει Τοείαπιεπὲ οου]ὰ παν Ὀθθὴ ἰὈγροα: ἴοσ (τ «678 66 [Π6 
τηοϑύ νἱοϊδηξ δπϑιῖθβ οὗ ΟἸ γι ΒΕ Δ ΏΣΥ͂ : (ΠΟΥ ρΡυΐ 1.8 ΕὈυΠαΘΓ ἰο ἀθδι; 
δπα ὈοΙὰ 96 .)718 δπὰ (θη 68 ροσβοουϊθα ἢ18 ἀἰβοι ρῖεβ τι ᾿ταρ ΙΔ 8 168 
ἔΟΥΥ ; δηᾷ (ΠΟΥ ΨΟ͵Θ δῃχίουβ [ο δ. }76 {ῃ6 ΠΕ το] ρίοη 1π 118 ὈΙγίὰ. Γ 
186 νυϊηρβ οὗ {86 Νοιν Τοβίδιηθηῦ μδα θη ἴοσρθα, ψου]ὰ ποὺ {86 
6 ν)8 δανα ἀοίθοίθα {π6 Ἰπιροδίυτο [8 {Π676 8 81ηρ}6 Ἰηβίβῃοθ Οἢ στὸ - 
οογ, ᾿νῆ6Γ6 8 ἔδυ παν! άυδ]8 παγα ᾿πηροβοα 8. Ὠἰδίοσυ ΡΟ (86 πουγ]ὰ 
αραϊηδὺ [Π6 ὑ6 ΒΕ Δ ΟΥ̓ Οὗ α Ὑ μοῖο πδοη ἢ Ὑου]α 86 Ἰππαδιίδηίβ οὗ 
Ῥαϊοοίίπο πανο σοοοϊγϑᾶ ἐμ6 αΌ8ρο]8, 1 {0 Πα ποί δα βυββοϊοης ον]- 
ἄφησα ἐμαὶ “6818 ΟἸτῖδὺ σγθα! Υ ἀρροαγθα ἀπιοηρ ἰμθηι, ἀπ ρογξοστηϑά 

Δ 806 ΡΡ. 46--48. δεργὰ, ἴον (0 ΟΙά Τοδίδιλοπί, οδρθοίδ! ΡΡ δ5---57. ἔοσ [6 Ῥοπίδ- 
ἐθῦς ΣΝ, ἀζαίϊηδὲ τὶς [86 οβοτίβ οὗ τηοάθσηη ΠΗ 6] ΟΥΘΥΒ δ’ ΟΒΙΘΗ͂Υ ἀἰγοοίοα, δ6 [δ διιγεδὶ 
ὙΑΥ ἴ0 υηάοττηίηο {Π6 Νονν Τϑδρῥδιηθηῦ; δηά δ]80 ρρ. 96---98. ἔογ [80 Νονν Τοδίδωλθης. 

Χ ὅ08 Ρρ. 838---40. δυργὰ, 



“μά Τίοϊπο Αμιλογτέν Οὗ ἐδ ϑΘογίρξμγο8, 4δ) 

6 ταῖγ 0168 ΔϑοσΙ6α ἴο μα ἢ Οὐ που]ὰ {Ππ6 Ομ υτοῆοβ δὲ ΒοιΩθ οσ αἱ 
Οὐοτίπί παν δοκηον]οάροα (Π6 6ρ᾽ 8.168 δἀἀτοββθα ἴο {θη δ8 [π6 ρσο- 
Ὠθ1η6 τΟΥ ΚΒ οὗ Ῥαδυ], 1ὅ πὸ δὰ πϑυοῦ ργθδομθα διηοηρ {π6πὶ ὃ ὅς. 
᾿ΒΏΡΡΟΒΙ Πρ ΔΗΥ͂ Προβίου ἰοὸ ἤαγο αἰϊοιρίοα [86 ᾿πνϑῃίοη δπὰ ἀϊδβίσιρα- 
ἰΐοη οὗ νυιθηρβ Ὡηαθν Δ18 Ὡ8Π16, ΟΥ {86 πδιηθβ οὗ {86 οἶῇϑὺ δροϑβίϊββ, 
18. 1 ῬΟΒΒΙΌ]6 (Βα [Π6Υ οοὐ]ὰ μανθ θθθη τϑοοινοα πίοι σοπ γϑαϊοῖοη 
1 8}1} {86 ΟἸτιβύϊα πα Θοτητηι 1168 οὗ 1Π6 (γα βϑυϑσαὶ αὐαγίθυβ οὐ {Π6 
σἰοδοῦ Ὑῦ6 τοϊρῇῦ 88 γ6}} αἰζοιαρῦ ἴο ῥργονο {δπαὺ {πΠ6 ΒΙΒΙΟΥΥ οὗὨ {π6 
ΤΟ οστηδύοι 18 {16 ᾿Ἰπνθηθοι οἵ ὨΙβίοσίδηβ, πα {πδ΄ η0 τονοϊυίίοι Παρ- 
ΡΘπθά ἰπ (ἀτοδὲ Βυιίδιη ἀυγηρ {π6 βανθηύθθηί ΟΘὨΓΟΓΥ, ΟΥἩ ἴῃ ΕἼΔΠΟΘ 
ἀαχίηρ (6 οἰρ δαί δαηΐυτΥ, δηὰ {πὸ Αγοὺ βἤβοῃ γοϑγϑ οὗ {π6 πὲπο- 
τοϑης οοηίατΥ.} 

ΠῚ. Βιυῖ, αν ἐδ6 Ὀοοῖβ οὗ (6 ΟἸ]α απ Νὸυν Τοβϑίδιηθηΐβ ὈθΘῃ 
ὑγαηβγηϊ θα ἰὁῸ ἃΒ ἘΝΤΙΕΕ δπα ὈΝΟΟΒΕΌΡΤΕΡ ἢ ἷὟ ΔΙΗΒΊΟΙΥ ἴῃ (Π6 
ΔἸ γτηδένο, Δπα ὍΡΟΙ ον] άθῃοθ {Π6 τηοβὺ Βα ΒἰδοίουΎ ὑπαὺ ΟΔ ἢ ΡΟΒΒΙΌΙΥ 
Ὀ6 τεαυϊγοᾶ, ΕῸγ, 1 (πο Ὺ μαα θθθῃ οογτυρίθοα, βυοῖι σοΥΓ ρ ϊοη8 τηυδὶ 
ἤανα Ὀθθὴ τπἰσοἀυσοά εἰ ας Ὁγ ΟΒ τ Ιβδηβ οΥὁ ὈΥ «6078. 

1, Δ τοραγὰ ἰο [Π6 Οἱά Τεϑίαπιεπί, [λ6 8:16 πο οὗ {π6 «6νγϑ (πο 
το ἃ ποῦ ἴ81} ὑο μανο ποίοοα {πὸ αἰξοιρί 1 10 Πα Ὀθθῃ τδα6) 18 ἃ 
οἷοαῦ ργοοῦ {μδΐ 1 γγχὰβ πα υοῦ οογττυρίοα ὈΥ (Π6 Ολγέρδέϊαπδ. Απά 1 16 
«7ειος Πα οἰ ΠΟΥ τυ Π]αῦθα οὐ Θοττιρίθα {π686 πυηρδ, {ΠΥ πσου]ὰ 
Πᾶνα ὀἀχρυηρσοα ὙΒδίρυοσ τΔ]]1ἰαὐ θα ἀραϊηβῦ [86 Θμδγαοίθν οὐ Ββοπουὺγ οἵ. 
{ΠΕ ῚῚ παῦοι : Ὀυὺ {16 8] 6 ῃο6 οὗἉ [ῃ6 ῥγορμοίβ θοίογο 186 {π|6 οὗὨ ΟἸ τ βϑὺ, 
δ8 γγ6]}} 88 οὗ ΟἾ γῖδῦ δῃα ΠῚΒ δροβίϊθβ, [ΠΥ ρσόνοδ ἐμαὺ πο ΟὈἸ ογαίϊϊοη 
ΟΥ̓ ΘΟΙΤΌΡΓΙΟΙ μα ἐΠθὴ ὈΘθὴ αἰἰοιηρίοα, ὍΠ οοπδίδηῦ σοδαϊηρ οὗ 
1ΠΟῚΡ Ἐβοῦθα ὈΟΟΚΒ ἴπ ΡΌΘ]ΙΟ πὰ ἴῃ ῥγίναϊο (ον 6 αὖ ὁπμο6 [Π6 
γ0]6 οὗ {μον [11 δηθὰ οὗὨ {π6ὶΡ ΡΟ] 1681 οομβι τ! 0}), δηὰ (Π6 πὰ- 
ΤΩΘΙῸΌΒ ΘΟΡΙ68 οί οὗ ἴδ6 οὐ Κη] 48 ν)χ6}} δ8 οὔ {π6 δαρίυδλριην νϑγβίοῃ, 
τοροίμος νὴ π6 πυτηθσοῦβ βοοίβ δηα ραγίθβ ἱπίο ψ ϊοῖ {π6 “678 
ΘΓ αΑἰν] ἀοα ΔέοΣ {861 ΘΔΏΟΙ 788 ο]ο86α, δηα {ῃ6 ΓΘΎΘΓΘΠΟΘ ΟὗὨἉ δυοσΥ 
ΡΑΓΓ ἴον {πο ὶν 1ανν, 811 ΘΟμΟῸΣ ἴο ΣΘΠΘΡ 8ΔΩΥ δἰίοιηρί αὖ (18 Ποδ θη 
ΠΆΡΓΟΌΔΌΙ6 δηπᾶ 1 ρος Ὁ]6 δεΐογε ἴμ6 μια οὗ ΟἸ σιβῦ, δὰ αὔον (Παί 
δυθηΐ, {π6 βαῖὴθ ὈοΟΚθ Ὀοϊησ ἴῃ [Π6 Παηᾶβ οἵ (πὸ ΟΝ γι βὕδηβ, [Π 686 
νου] ἃ Ἰπϑ Δ ΠΕΪΥ μανο ἀοίδοίθα {86 τηδ]166 δῃα ἔγαυβ οὗ [86 “6078, 1 
1ΠῸΥ δμαθανουγθα ἴο δοοοιηρ 18} Βα ἢ 8 ἀφεῖρη. 

2, ἘΞαΌΔΙ]Υ 86] οἴ ΟΥΎῪ 18 [Π6 Θυ! ἄθῃοθ [ῸΣ {Π6 Ἰπέοο  Ὑ ἀπά ἱποοῦ- 
Τυρίποε8 οὗ ἴ8ο Νὰ Ταβίδιμθηΐ, ἢ ΔΩΥ ὑπίηρ τηδίθυϊδὶ. ΕῸΣ {Π6 
οοπίεῃί8 οὗἉ 118 ΒΕ ΕΓᾺΪ ὈΟΟΚΒ 86 ργΘΟΙΘΘΙΥ [Π6 ΒΆΠ.6 ΠΟῪ 88 (ὨΘΥ͂ ὙἼ6ΓΘ 
ἦῃ 186 ὑνγο ἢγαὺ οϑπίυσιθθ; ἰὸ στ μοἢ ἴβοι 1ὸ πιΔῪ δαα, {παῦὺ {6 τηῈ}]}- 
ὨΡΙΙοδίοι οὗ δορὶθβ, πο 6γθ στϑδα Ὀοίδ ἴῃ ΡυὉ]1. 8η4 1 ῥγναίθ, 
16 τονθγομοα οὗ ἴη6 ΟΠ γβίϊδηβ Ὁ [686 τυ ηρβ, (ἢ 8.16 πο6 οὗ {Π6}Γ 
δου 6δὲ ΘὨΘΠ168, 80 ΜΟΙ] τχοδῦ ἀββυσοαϊυ πανὸ οπαγσεα ἔμοια τ ἢ (ἢ 6 
αἰϊοτηρί 18 1. Βαᾶ θθθῃ πηδάθ, δια {86 δρτϑοιλθηὶ οὗ 4}} {πΠ6 τηδηυθουρίϑ 
ΔΠα γογβίομβ οχίαηῦ, ΔΓ6 81} 80 ΤΏΔΗΥ Ρτοοίβ οὐ {π6 ᾿ἱπίορτιν δηα ᾿ποολ- 
τυρίηοθδ οὗ 186 Νὸν Τοδίδμηθηῦ: ὙΙΟΒ τὸ ἔασί μοῦ δἰὐθβίθα Ὀγ ὑπ 
αστοοιηθηΐ ὙΠ} 10 οὗἨ 411 [Π6 αυοίδιϊομβ ἴσου ᾿ξ το ὁσου ἴῃ {88 
πὺτιἰηρδ. οὐ ΟἸ γι βάβηβ ἔγοιι [86 δδυ θβὺ ἀρ 10 ἐμ ρῥγϑβϑηύ {Ἰτω68,.ὅ [1 
18 ἔχυο {πα οογίαδιη ὈΟΟΪ8 γο οἰὐβα οὐ σοίοσσε ἴο ἴη {86 ΟἹά δῃὰ Νοὺν 

1 866 ῬΡ. 67, 68 3 8566 ΡΡ. 104---106. σκργὰ, 



452 Ἰεοσαρίξμαξίοη 9} Ἐυϊάδησος Κ0} {6 Ττμίῇ 

Τοβίδιηθηΐβ, τ ΠΊΟΝ τὸ ποῦ ΠΟῪ οχίδηῦ : Ὀαΐ 8 οχδηπδίΐου ἰπ ἀοίαὶϊ 
οὗ [οβθ ὈθΟΚΒ ' (τ μὴ ἀο68 ποῖ φαἀταϊῦ οὗἁὨ δου ἀρταθηῦ) μ68 ββονγῃ ἐμδὲ 
ΠΟΩ6 οἵ {Π6 ΘΟ ΠΕΪΠ6 ΟΥ ΘΔ ΠΟΏΪ6Ά4] ὈΟΟΚΒ οὗὨ Βογιρίυσα μανα Ὀ66ῃ ἰοϑί. 

ΙΝ. Νοί 1: Βα ἡδίδοίουυ 18 {π6 θυ άθῃοθ ῸΣ {π6 ογεάιδιξέψ οὗὨ 186 
τνυϊίοτα οὐ [86 Ῥοοῖπ οὗ [86 ΟἸ]ά δηὦ Νονν Τοδίδιηθηϊβ. ΕὟῸΥ, πη {86 
γε νἴδοο, [ΠΟΥ ΤΟΥ 80 ΤΩΔΗΥ͂ ἴῃ ΠΌΠΟΙ, πα ]Ἰνθα αὖ βοῇ ἃ ἀϊβίδῃοα 
οὗ {16 δηα ρῥΐαοο ἴγοτὰ δδοῖ οἴμου, {παῦ, 1 {ΠΟΥ δα Ὀθθὴ ἱτηροδίογβ, 
(οι Ὁποὲγ ἀἰδιπἰογοδίθμθβθ, πίθου, δηα ᾿τραγ 4} ῥσόνο {μ6πὶ 
ποῖ ἴο γα Ὀ66Π), ἰῦ τψου]ὰ παν ὈΘΘῃ ᾿πιρυ Δ ]6 ἴον {μθπὶ ἴο σοη- 
ἰσῖνθ δηᾶ [0 ΟΑΥΤΥ ΟἿ 8ἃ [ΟΥΩΘΣΥ σπουΐ Ὀοΐηρ ἀοίοροθα, Απα 8 πο Ὺ 
πο ΙΒ. σου] ποσ σου] ἄδοοῖγα ὑπ στοῦ], 8ὸ πον ποὲμοΓ σου] ΠΟΣ 
σοῦ α ῃ6 ἀοοοϊνοα {βοίηβοῖνοθ, ΕὔνΟΥΥ ρδᾶρο, ᾿Ἰηαορά, οὐὗὁἨ {π686 θΟΟΚΒ 
ΡΙΟΥ 68 {Ππᾶΐ {Π6 τυτιΐοσϑ οὗ ἔμοῖα Πδα ἃ ροσίδοι Κπουν]οᾶρθ οἵ {π6 βυι δ] οίβ 
ΒΟ ἢ (Π6Ὺ ἤᾶνο τϑοοσα θα; δηα {Π6}} ΤΑΟΥᾺ] οπαγδοίθρ, ἱμουρῇ τρια 
ἰγ16α, γγᾶδ ΠΘΥΟΡ ροϑομοὰ ὈΥ {μοὶς Κϑοηθδῦ ὁρρομῃοπίβ.; δϑεοοπαάΐῳ, 
1{ τὩόγα δα Ὀ66ῃ ΘΗΥ͂ [Δ]ϑθῃοοα 1ῃ {π6 δοσουπύ οὗὨ Βιο ἢ ἰγαηβδοίϊοηβ 88 
ὝΟΙΘ ΡΘΠΟΙΑΙΠΥ Κπόνη, 1 που] ἃ Ὦανο Ὀθ66Ὼ ΘΑΒ]Υ ἀοίοοίοα: ἔοχ {Π686 
δοοοιπίθ ΤΟΥ͂Θ ΡῈ Ὁ] ]Βῃ6α διηοησ {86 ρϑορίθ ψῆο νγιἐηοββοα {π6 ονυθῃΐβ 
τοἰαἰθα ὈΥ {6 δΙϑίογϊδηβ, δα ὙΠῸ οου]ὰ ΘΆ8}}]Υ πανα ἀσίοοίοα ἵγαυά ΟΣ 
[Ἀ]Βοποοά, 1 ΔΩΥ βυοῖ ποτα πδα Ὀθθη, Ὀὰὺ σπὸ αἰὰ ποὺ δἰἰοιηρὺ ἰο 
υσδβέϊοι οἰΒῸΣ {π6 τα] ΠΥ οὗ (86 ἰκοίβ οὐ {86 ΗΘ]: Υ οὗὨ [Π6 παιγδίοσβ. 
Τλϊγάϊν, [λ6 ογθα Ὁ} 1 γ οΥὨ ([Π 6 δυίθοσβ οἵ (Πη6 ΟἹὰ δπὰ Νὸνν Τ οβίδμπηθηίθ 
18 ἔΣΕΒΟΣ αἰϊοβίθα Ὀγ. {π6 Ῥυΐηοῖραὶ λοίϑ οοπίαϊ θα ἴῃ ποῖ Ὀαΐηρ᾽ Θοη- 
Ἀστηθα ὈΥ οαγίαϊῃ ΟΥ̓ Δ ΠΟ68 ΟΥ̓ ΤΟ το πίβ οὗ ρτοδὺ οἰ  ΘΌΓΥ, τ οἢ 
ὝΓΟΥΘ ἰπβυ ρα ἀιηοηρ 96 .)}8 δῃᾷὰ (ΠΥ Β0 188 [ῸΓ μ6 ΟΧΡΥΘ88 ρυγροβα οὗ 
ΘΟΙΔ ΘΙ σα ηρ' ΡΑΥΔΟΌΪΔΓ ἰαοῦβ ΟΥ ουθηΐϑ ἴῃ {61} Τοβρθοῦννα ΠΙΒύΟΣΙ 68, 
αὖ τΠ6 νοῪ 6 θη {Πο86 ουθηΐθ ἰοοῖὶς υΪδοθ, απά τοῦ πᾶνα βὰὉ- 
β᾽ϑιοα ἔτομπι ὑμαὺ πη ἰο ἰὴ6 ῥγοβθῃῦ δύ, ὙΠ ΠΘΥΘΥΟΣΥ ΟΙἸΒΟΥ «6078 ΟΥ̓ 
ΟἸὨνβάδηθ ἀγὸ ἰο θ6 ἔουπᾶ; Ὀυΐ σΒΐοῖ ΟΡ ΠΔΠ668 ταοϑῦ δϑϑυσθα νυ 
σοῦ ἃ ποὺ αν Ὀθοθὴ {π8 οὐδασνϑα, πὰ σοτηπλοιιοσϑοη οὐ "οίϊέϊοιι 
ονθηΐβΣ ΤῸ (18 Θομβι ἀθσϑίϊοι Ὑ76 ταλγῦ 866, {π8ὺ [86 ΤΟΠΑΘΓᾺ] οβίδ- 
᾿ΠἸΘπ πλοῦ δῃά ρχοραραίίοη οὗ ΟἿ ΙΒ ΔΗ 18 ἃ τηοδί δοηνὶποῖηρ ῥγοοῦ 
οὗ τ86 οηθγα οὐρα: 1γ οὗ {π6 Νὸν Ταδβίδιηρηΐ, δα οὗ (86 το]ιρίοῃ 
ὙΠΟ 10 οἰ Ὁ] 18ῃ68:; ὙΠΙΟΝ τγ88 Βργοδα (ᾺΥ δπᾶ σὶρ ΌΥ [86 ἔοτοα οὔ 
ἰγαῦ ἰμαὺ δοοοιηραηϊοα (86 μα ἢ Ἰθν οὗ (86 ἀὐοβροὶ, δπὰ πλιΐοῖ [88 
σομΕἰπθα (0 Βργοδά, θυθὴ ἴο {π6 ργαβθηΐ {ἴπ|0, ποἰνγὶ μδίδμαϊηρ' 411 (Π6 
Ῥογβοου ομβ πα ὁρροϑιοηβ ψΒΙΟΒ 1 μὰ8 δχροσϊοποθᾶ ἔγομι 118 πὺ- 
ΤΩΘΙΌΟΌΒ, ΡΟΥΘΥα], δηα ταοδί ὈϊΓου ϑηθιΐθβ Νοίβίηρ, πα 666, δυΐ 
186 ρῥ]αϊποβί τηδίζορ οὗ ἔδοί οουϊὰ ᾿πάυοθ 80 ΘΔ }Υ {πουβαηβ οὗ ῥζγὸ- 
)υάσϊοοὰ δῃα ρογβοουϊοά «6.18 ἴο διάργαοο (π6 Βυμ Πα ὔπρ' δα δος 
ἀοηγίπρ ἀοοίγϊ 68 δπα ργϑοθρίβ οὐ (6 (ἀοβροὶ, νυ Ὡ ἢ ΠΟΥ Β6]4 ἰῃ βυ οὶ 
ἀοιοοθίδιίομ δπα δομοσγθησθ. Νοσ οου]Ἱᾶ δὴν ἰππρ Ὀαὺ (86 οἰθαγοϑὶ 
ΘΥ]ά6Π66, ΔΥΙΒΙΉρ' ἔγοτα Ὁπαουθίθα ἰσαΐῃ, τηλῖκα τυ] υαοθ οὗ ἰδυν} 688 
δ πα Ἰυχυτίουβ ΒοδίΠθἢΒ σϑοοῖνθ, [ὉΠ], δηα ἰγδηβην [0 ΡοΟΒίοΣΙΥ, [86 
ἀοοίσϊηθ δηα τε] ηρ8 οὗὨ [86 ΔΡΟΒΙ]68; οβρβϑοῖδ!ν αὖ 8 {ἱπ|6 ΒΘ [16 
ὙΔΏΠΥ οὗἁὨ {Ποῦ ῥγούθ 8008 ἴο ΠΊΓ80168, δῃα ἰὸ {89 ἸὮ οὗἁἩ ἰοπσυοθ, 
οου]α Ὀ6 80 ΘΑ 8] αἰθοογογοά, 1 (6 Υ μδα Ὀδθη ἱπηροδίοσβ ;--- δὶ ἃ {ἰπ|6 

δ δ6ο ΡΡ. 118---Ἰ 18. 3 5600 ΟΒΔρΡίον ΠΠ|, ϑοοἊῖ. 1, Ῥρ. 119----186. 
8 βθο ῬΡ. 120---128. δερτὰ, ἴον (πὸ ΟἹὰ Τοδιδιηθηξ, δηὰ Ρρ. 124---187. (ογ (50 Νὸν 76» 
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ὁ δοα μυρ. 137---189, δωεργὰ, 
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ὙΒ6η (Π6 ῥρχοξεβδίοη οὐ Ὁ γἰβδηϊ γ ὀχροδβθᾶ ῬθυβοτΒ οὗ 411] σδῆκα δηὰ 
ἴο {π6 στοδίδδὶ οοηίθιωρί δηὰ [0 ἰδ τηοδὶ ἱπιπιηθπὶ ἀδΏρΌΓ. 

τίμιο, δὴ δα: ἱομδὶ ὑθβ πόαν 18 ἔχη βῃ θα ἴο {86 ογθα Ὁ} γ, ἀγα, 
δπα ρομυ πο 688 οὗ (86 ϑογιρύιγεβ, ὈΥ ὑποῖν δρτοϑοιηθηῦ τ ἢ ρχοίδηθ 
ὨΙΘΙΟΣΥ ", δηα Ὀγ {86 Θχιβύθῃοο οἱἁὨ ΔΥῸ ΟΟἶἢΒ, ταϑᾶδἶθ, απ δποϊθης 
Τ ΔΓ ]683, τ ΒΙοἢ αἰοβῦ {μ6 τρα] τυ δηᾶ γα οὗἨ τϑην οὗ μ6 ἔβοίβ8 
ἐδογθῖη σϑοογα θα: 1π δἤιοσί, πὸ ΒΙΒΙΟΡΥ ἴῃ {86 ποσὶ 18 οοηβτιηθα Ὁ 
ϑυ ἢ ναυουβ απ ΘΟὨΟΌΓΓΘηΐ το ΒὈΤΩΟἢ 68 ἃ8 ἐπαΐ το] ἴῃ {π6 Β10]6. 

Υ. Μοτϑονοσ, {μα [86 δοσιρίαγοβ ἃγ6 ποὺ Δ ΓΟΪΥ ᾿πΕ 168 ἰο Βα Το- 
ςοἰνοα 848 ογθ!}]6, θα 4180 88 οοηΐδιπῖηρ (μΠ6 τανοαϊοά ν}}} οὗ αοά, --- 
ἴῃ οὐδοῦ ψόοσάβ, (μὲ (ΠΟΥ 8Γ6 ὈΙΝΙΝΕΓΥ ΙΝΒΡΙΒΕΡ, ΜΧ1ὲὰ ἢᾶγνα οὐ άθηοο 
οὗ νασγίουβ Κι πα, διγουηηρ' ἴο0 ΤιΟΓᾺΪ ἀδπιοπδίγαίοη. ΕὟΣ {μοὲσ βδογοάᾶ 
ΟΥ̓ 18 ουποθα ὈΥ {πὸ τηοϑὺ 1} του δἰίθβίδ. 018, Υ1Ζ. το γδο168 δοὰ 
ῬΓΙΌΡΒΘΟΥ, ὙΒΙΟΝ ΟΔΥΤῪ πιὰ Πθτὰ [86 πιοδῦ τπιδηϊθϑί ὑτοοίβ οἵ ἃ αἰ γ]η 6 
ἸηοΥΡοδιοη, πα ὙΒΙΟΒ ἐδ σδηποῦ ΚΘΑΘΟΏΔΌΪΥ Ὀ6 Βυρροδοαᾶ {δαὶ (8 
ΑἸ που] ΘΥῸΣ ρῖνθ, ΟΥ Ῥοστωϊδ ἰὸ 6 σίνθῃ, [0 8} Ἱπῃηροδβίμγα. 
ἼΒ6 ταγβ 168 ΤΟΤΟ ᾿πδίδη Δ ΘΟ ΒΙΥ ἀπά ΡῈὈ]ἸΟΙΥ ρογίοσταθα ὈΘ ΟΣ το]- 
ἰυάσοδ, μοὶ ἔτ Πα]Υ δηα μοβί]α ἴο {π6 Ῥϑύβοῃβ ὈῪ Ὑμποσὰ {Π6Ὺ 6ΓΘ 
Ὑτοῦρῃῦ; ΠΟΥ ὙΘΓΘ ΒΘΏΒ1010 δη ΘΑΘΥ (0 ὍΘ οὔθεγυθα, Μοιβοσῖα]β 
ὝΟΙΘ Ἰηϑ πὐθα αὖ [86 {1π16 ΤΏΔῺΥ οὗἉ [6 πὶ ὙΟ͵Θ ρογοστηθα, ποῖ Θ0ἢ- 
τυ ἴο Ὀ6 Ορβοσνυϑὰ ἴο {π6 ργδβοῃὲ {Ππ|6 : --- 8 τηδηϊοϑὺ ρσγοοῦ (ἢ18, οὗ 
{Π6 ΤΟΔΙΥ οὗ [8086 Πλΐγβοὶθθ, τ οι (π6 Οἱ ατοϑὺ θμθιηῖοδ οὐ {86 οδροὶ 
ὙΠῸ ᾿ξ ββοα Ἐῃοῦλ ΘΟΌΪ ἃ ΠΟΥΘΣ ΘΙ ΠΒΑΥ ΟΥ ἄθῃγ, ἱπουρσἧ ΓΠΘΥ νΔ1}]}Υ 
διςοταρίοα ἰο ονδάθ {μοπι.ὃ ΤΠ ῬΣΟΡΉΘΟΙΘΒ, 4180, σοσὸ ἀδίγογθα ἀυτηρ᾽ 
ἃ Ιοπρ ϑυσοδδβϑίοῃ οὗ αρϑβ ΕΥ̓ ῬΟΥΒΟΠΒ Ὑ80 ἰνϑὰ δἱ ἀοτοπῦ δηά αἰδίδηῦ 
πο; ΠΟΥ ΜΟΥΘ 80 ΠΌΡΊΘΣΟΙΒ, 80 ΡΑΓΟΌΪ ΑΓ Ὀοΐῃ 1 σοϑρϑοῦ ἰο π8- 
ΤοΩΒ πα ἱπαϊνιυ15, 80 Ορροβὶΐθ δῃἃ Δρρασθ} ΠΥ 80 ᾿ΓΓΘΟΟΠΟΙ]ΘΔΡ]6, 
{πα πο πυτδη ᾿ἰδάοτα οΟοὐ] ἃ δανο ἀουβοα ἰμϑιη, ἢῸ πυμηδη ΡΟΥΘΣ 
ΟΟἸΪα Δοοοσα 188} {μοπ. Δίδηνυ οὗ {86 ργοαϊοϊζομβ, υ]οἢ ἀγὸ ουπά 1ῃ 
186 ΟἹά Τοδίδηηθηϊ, ἔογοίο! ἃ ἀποχρθοίθά ομδηρθβ 'ῃ {π6 αἰδισ δα ἴοη οὗ 
ΘΑΥΤΆΪΥ ρον σ. Απά Ὑμοίμου ἰΠ6Υ δηπουποθα {86 [Ἀ]] οὗ Πουν!ΒΠΐηρ; 
σΠΠ168, οὐ 186 τυΐϊῃ οὗ τοῖρὮ ἐπΡτο, 186 ονθηῦ μ88 ταϊμαΐοὶ Υ ΘοΣτο- 

πάρα σι [86 ργοαιϊοϊΐοη. ΤῸ τηθηςοη ἃ ΓΘ ᾿ἰῃβίϑῃοα8: --- ΟΥ̓ 
Ἰη οὗ βυσἢ 8 ὐΐοσ δα τγὁ8 τωϑδᾶθ, ἐμαὶ ἴῸΣ ΤΩΒΠΥ ΟΟὨΓΌΣΙ6Β 18 δ: 

οΟὨ]α βου ον 6 ἰχαοοᾶ ; --- ΒΑΡΎ ΟΣ 18 τη 46 ““ ἃ ἀββοϊδίζοῃ [ὉΣ δυϑυ, 
8. Ῥοββϑβδίοῃ ἴον {86 Ὀϊ ΤΟΣ, ἀπ Ρο0]8 οὗὨ δον :ἢ--- ΤΎΓ,Θ, 411 νογδαρβϑσβ 
δα ἰσαυθ] 6 8 ΘΟΠΟῸΣ ἴῃ δία πρ, 18 ὈΘοοσηθ “11Κ6 {Π6 [ΟΡ οὗ ἃ τοοῖκ, 8 
ὈΪδοθ ἴον ἤβῆθγβ ἴο βργοϑδα {π6ὶγ ποίβ ὍΡΟΙ :"--- δᾶ Εἰργρί 18 “' ἃ θᾶ86 
Κϊηράομ,, (Π6 Ὀαδϑοϑί οὗ {Π6 τα να ἢ ΔΠΑ 801}} ὑγἱδυίΐατγ, δπὰ ἴῃ 8 
βίδίθ οὗ {80 τηοβὲ δο)]θοῖ βοσυϊζυθ ἴο βίγαηροσα. Βυῦ {π6 ρστοδί οδ͵]θοῦ 
οὗ 18 Ρῥγορῃθοῖεβ οὗ πε ΟἹ Τδβίαπιθηΐ 18 ἐπ6 γϑαἀ οι ρου οὗ τηδηκὶπᾶ. 
ΤῊ]8, 88 Β00ὴ 88 Αὐἀδηι [4}1 μα ταδάθ 1ὲ πϑοθββασυ, [86 ΤηΘΤΟΥ͂ οὗ αοά 
Ὑγ7848 ρ]Θαθοα ἰο ἔογοίβὶὶ, Απά, δ8 [86 {1π|6 ἴον 118 δοοοιαρ ϑῃτηθηΐ ἄγον 
ΠΘΑΓ, (26 ῥγραϊοίομβ Θομοοσηῖπηρ ἰῦ γα] ὈδοδπΘ 8ὸ οἷθαγ, ἐμαί 
Αἰπιοδβύ ΘΥΘΣΥ Οἰγουτηθίδησα ἴῃ {π6 16 δα Ομαγδοίον οὗ [Π6 πιοβὲ οσύγα- 

᾿ βδ66 ΟΒδρ. ΠῚ. ϑοςῖ, ΤΠ. 8 1. ΡΡ. 144--160. ἕογ [80 ΟἹὰ Τοδίδημοηΐί, δὰ ὃ 23. ὑΡ. 168 
“--188. ἴον (π6 Νονν Ταβίδιηθηῖ. 

3 8εο ΟἜδρ. ΠΙ, Βεςῖ. 11. ὃ 8. Ρρ. 188---199. 
3. 8.6 ΟἸδρ. ΙΥ͂. δεςί, 11. Ρρ. 208---270. φερτγὰ, 
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ὀγάϊ ΠΑΥῪ Ρογθοηδρθ (μα οΥΟΓ Δρρβαγθα δπιορ᾽ Π.6 ἢ Ἧγ88 τηοϑύ ἰδοῦν 
ἔογτϑίοϊα. Τμδ οοπηθοῦοη οὗ {πὸ ρυθαϊοοηβ οοποθγῃηρ {πΠ6 ΝΜ Θββίδῃ, 
αὶ ἐμο86 ἩΒΙ ἢ ἄγ σομβηθα [0 {π6 6 νῖδῆ ρΘΟρ]6, σῖγοϑθ δα ἀϊ πα 
ἴοτοθ ἴο (86 δυρυτηθηῦ ἔοσ ΡΓΟΡΏΘΟΥ͂ ; αἰογάϊηρ᾽ ἃ βίσοῃρ Ῥσγοοῖ οὗ δ6 
Ἰπυϊτηδίο απΐοι Ἡΐοῖ δι Ὀβ1θῖ8 Ὀδύπϑοη [Π6 ἔνχο αἸβροηβαίοπβ οἵ Μοβββ 
δηἀ οὗ “688 ΟἸ γὶβί, πα δαι8}}γ ργθοϊυαϊηρ {(Π6 ἀτία] ρσγθίθπβίοηβ οὗ 
Βυτηδη ἱτηροβίυγθ, δά 1ῃ6 ἀαγίηρ ορροβοη οὗ υμᾶη ρονοσ. Τδ6 
ῬΪΙδῃ οὗἩ ῬΥΟΡΠΘΟΥ͂ 788 80 ὙΓΊΒΟΙΥ οοπδία θα, {παὺ [π6 ραδδίοῃ δπᾶ ῥσϑ- 
7υἀϊοοβ οὗ {πὸ «608, ἰπϑιοδα οἵ ἐγαδίγαπρ,, [116 ἃ 10, Δα τοηαεγοᾶ {16 
ῬΟΓΒοη τσ βοσὰ {ΠΟΥ τοσαγαοα, (Π6 δυβογιηρ πα ογυοὶῆοα βαν!ουῦ τγ8Ὸ 
᾿ιαα θδθη ῥγοπιϊβοα, 16 18 πτουΐῃγ οὐὁἁ τϑιηδῦκ, {πδὶ ποδί οὗ {π686 Ρ᾿γο- 
ἀϊοίοηβ τοῦτα ἀ 6] γουθαὰ ὨΘΑΥΪΥ, δηα βοιηα οὗ ποτὰ τοτο ἴδδη, [πγ66 
ἐμβουβαπα γϑατβ ἃρῸθ. ΑΗΥ͂ 0η6 οὗἁὨ ἴξθηι ἷ8 βυϊιοϊοηῦ ἰο πα! οαί6 ἃ ργθ- 
ΒΟΙΘΠΟ6 ΠΟΘ πδῃ Ὠυμηδη : Ὀαΐύ {π6 οΟἸ]Θοὔϊνο ἔογοθ οὗ 411} ἰδίζοπ ἱορθ- 
186Γ 18 δυοι, {παῦ ποί!ηρ ἸΏΟΥΘ ὍΔ ὯΘ ὨΘΟΘΒΒΑΣῪ [0 ῥΓΟΥΘ [86 Ἰηΐοχ- 
Ροδβιτίοη οἵ οπμη!Βοιθ η 66, [ἤδη {Π6 Θδίδ ΠΒῃμαθηΐ οὗ {6} δυο ον : 
δηα (118, ον θῇ δὖ 80 σγϑιηοΐβ ἃ ρβουϊοα 88 {88 ῥγϑβϑϑῃηΐ, )ἷαῪ ἤᾶΎα Δαν 
Β66Π,, 18 ρ]αοοα βουομπά 41] ἀοιιθύ. 

Βοβιἄθβ {8686 δχίθγῃδὶ αὐξοδίδίζουβ, (6 ϑογιρίαγοθ ἤανθ (Π6 ταοδὲ 
ΘΧΟΘ]οηΐ ᾿πύθγμβὶ ομαγβούθυθ οὗὨ ἔγυῖῃ ἀπ σοοάποθβ (ἡ ]οἢ ῥτονο {πεῖ 
ἀϊνϊηθ οτἱρίῃ δηα ᾿ηΒρι ΓΔ 0η), ἴῃ [86 8] 1τατγ, ΘΧΟΘΙ]Θ 66, δπα ΒΑΠ ΟΣ ἐγ 
οὗἩ [6 ἀοοίγηθ8 ἀπᾶ τόσα] ργθοορίβ Ἡ ΙΟὮ ὑΠ6 Ὺ ἀ6] νοσ, δα {Π6ὶγ δάᾶ- 
ΤΩΪΤΔΌ]6 δἀαρίαίίοι ἰο {86 δοίιιδ] βίδίθ δῃαὰ τυδηΐβ οὗ τυδηκιπα ὅ; --- ἴῃ 
[π6 ΒΑΥΤΔΟΩΥ͂ δΔηα ΘΟ ποοῦοι [μδ΄ Βυ θαῖδὺ Ὀθὕινοοῃ 41} {Π6 ραγίβ οὗ νυ ΒΊ ἢ 
ΤΠΟΥ δοηβίδί ὃ; ---- ἰπ {μον Το παοΥ αι] ργοβοσνδίίοη, ποῦν βία μαϊηρ 4}} 
1Π6 αἰξοιηρίβ ΠΟ Ἴ6γ6 τη846 ὈΥ ὑΠ61Ὁ ΘΏΘτΩ68 ἴο ἀοβίσου {μθμ’: --- 
δηὰ, Βπ4}1γΥ, ἴὰ {πον δαμτα 6 ὑσπάθπου (τ ποῖ 18 ἀοτηοπβίγαιθἃ ὈῪ 
186 οἰἴδοίβ τοι ΓΘ ᾿ΠναυΊ Δ. ῥγοάυοθα ΒΟγουοΣ {86 Θογίρίαγοβ ὉγΘ 
ΟΟΓ Δ]1Υ δηα Β᾽ ΠΟΘ ΪῪ ὈΘ]1ΘΥ64) ἴο ρῥχοσμοίθ ἴδ φίοσγ οὗ ἀοᾶ δπά {μ6 
ϑοοά οὗ τη κκῖμα, δὰ {μ6 οδιβα οὗ νἱτίαθ δὰ στἱρῃὐδοῦβηθβ8 ἴῃ {πα 
ΜΟΙ], δπα ἴο ῬσΈΡΑΓΘ πηθῃ ὉΥ͂ ἃ 118 οὗ ἔΆ1 ἢ δπα ΒΟΙΥ ΟὈδάϊθποθ Ὁροὴ 
ΘΑΡῚ (Ὁ {Π6 οδὔθγπαὶ δη]ογταθηΐ οὗ ἀοά 1ῃ μοανθη. ὃ ΤῸ πο ΜῈ 
ΤΏΔΥ 84ἃ [Π6 ἱπῆηϊῦ6 ΒΌΡΟΙΙΟΥΓΙΓΥ͂, 1ῃ ΘΥΟΙΥ ταθροοί, οὗ [86 ΟΠ γϊϑδη Ἐ6- 
γοἰδίϊοη οὐϑὺ ΘΥΟΣΥ οΟἰμοῦ σοὶ ρίοη το 88 ον ὺ Ὀ6οη ἴῃ (Π6 νγοῦ]α.5 

Ὅροι (Π6 ψ8016, γχὸ μᾶγα βιιοῖ 8. Πυτα ΟΣ οὗἨ δυϊάθποοϑ οὔ [86 ἰγυτῃ 
ΟΥ̓ 186 δοτίρίυγοβ 88 ΠῸ τδϑῃ οδῃ χαβὶβῦ, γιὸ ΔΌΪΥ πᾶ ᾿τηραγι 8} γΥ Θοη- 
ΒΙοσβ ἔπη; δηᾷ 10 18 ἰο [ῃ6 ΜΠ] Ἰσπόγαποθ οὗ ἰμοθ ουἹάθμοθβ ὑπαὶ 
Ὑ76 816 [0 Αϑοσία {δαὶ 1πηΠ 6} 17 τ ΒΙΟἢ δὲ ργθβοηῦ οχίθίβ ἴῃ αἰ ἴογθης 
Ῥαγίβ οὔ {π6 ψουἹά. 

ΝΙ. “Τῇδο δουιρίαγο,᾽ δ8 ἃ ἰδΐϑ οιηϊηθηῦ ργοϊδίθῖ Π88 708}}}7 Γο- 
ΤΩΔΙΚοα, “΄ 18 ποῦ 8 ΡΪδῃ οὗ ΟΠ ϑδηϊίν 1564 10} ταϊηὔθ ΔΟΟΌΓΣΔΟΥ, 

" 866 Οἤδρ. ΙΥ͂. ὅϑοι, ΠῚ. Ρρ. 2379 ---290, διργὰ, ἴοῦ ἃ υἱϑῖν οὗ 1π0 Ῥγορδϑοὶθϑθ τοβρϑοξης 
ΠΑΙΙΟΠΒ ; 8πηἀ Ρρ. 290---296. [ὉΓ [Π086 ταϊαίίνο ἴο 6 Μεββιδὴ; δῃὰ Ῥῃ. 398---807. ἴοσ ῥσο- 
ἀἰεοιίομβ ἀοἰἑνεγοὰ ὈΥ ΟἾγίδὶ δηθὰ Ηἷβ δροβίϊοβ; δῃὰ [πὸ Αρρϑῃάϊχ, Νο. ΥἹ. Οδδρ. 11. 
ἐπ ὰ, ἴον [06 ῥγεάϊοιίοπβ οὗἉ Φοϑι8 ΟΠ γῖβὺ δοποογηΐηρ [ἢ 6 ἀοδιγαοιίοη οὗ Φοζαδδίθπι, 

3 866 Οἤδρ. . ὅϑοι. 1. ὑρ. 834---380. συργὰ. 
8 8606 ΟΒδρ. Υ΄. ὅδοι. ΠῚ Ρ. 402. ξυρτγὰ. 
4 866 ΟΒδρ. .. ὅθοι. Π]Ι. ρ. 404. ἑξωργὰ. 
9. 866 ΟἸδρ. . ὅϑοῖ. ΓΡ. Ρρ. 405---430 δωργὰ 
5 800 ΟἸδρ. . ϑοοῖ. Ν. Ρρ. 430---438, δυρτὰ. 
᾽ ΑτοΒ ίβηορ ὅθοκογβ  ογῖα, υο]. 111, ᾿Ρ. 810, 8511. 
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ἴο Ἰηδίγαοῦ πηθῃ 88 1π βου ὶπρ ΑΙ ἰορο θοῦ ΠΟῪ, ΟΥ ἰο δχοῖίθ ἃ ναΐῃ δά- 
Τα ἰγα 0) πα ΔΡΡίδιιβο; θυΐ 1Ὁ 18 βουῃθῦμβαῦ ὈΠΒΡΟΔΚΑΌΪΥ ΠΟΌΪΘΥ δηά 
ΤΏΟΓΘ ΘΧίΘΏΒΙΨΘ, ΘΟΙΡΓΘ ΒΘ παϊηρ' ἴῃ (Π6 σταπαάοβὺ δηα τηοβϑὺ τηδρηϊδοθηὶ 
ΟΥΘΓ, δἱοηρ 1 ΘΥΘΥΥ οβϑθηίαὶ οὐ μαὺ ρδῃ, (86 ναγίοιιβ ἀϊβρβηβα- 
ἰομβ οὗ αοὐ ἰο τοδηκιηά, ἔγοτα (ἢ 6 οστωδλίϊοη οἱ [ἢϊ8 θαυ ἰο {ἐπ οοη- 
Βυσητηδίλοι οὗ 4}1} {Πἱπρπ.ἢ ---““ Οἰὐλόν ὈΟΟΪκΒ πλλῪ δβοσὰ 8 πχποἢ θηΐου- 
ἰαϊπτηθηῦ δηα τυ ἢ Ἰηδίτιιοίϊοῃ,, ΤΏΔῪ ρ ΤΕΥ ΟἿΣ ΟὈΣΟΘΙΥ, τηαν ἀρ ῃς 
ΟἿΣ ἱΩΑΡΊΠΒΓΟΙ, ΤΩΔΥ ἸΊΡΓΟΥ͂Θ ΟὟ ὉΠ ΘΓΒΙΔΠΑΪ ΡΒ, ΤΩΔῪ οὶ ΟἿΓ ρ88- 
ΒΊΟΏΒ, ΤΩΔῪ ΘΧΒΪᾧ ΟἿΓ ΒΟΏ ΘΒ, ΤΏΔΥ ΘΥΘῊ ἱΤΩΡΓΟΥΘ ΟἿΣ ΠοατίβΌ. Βυΐ 
[ΠΘῪ Βαγθ ποΐ, {Π6Ὺ σδπποῖ μαυθ, ὑμδὺ δυο ἴῃ τ δ ὑμ6 Υ δβῆσι, 
ἴῃ δῖ (ΠΟΥ τϑαυΐγο, ἴῃ ἩΠαὺ ΤΠΘῪ ΡγΟμ186 δα (Πγϑδέθῃ, τ ϊοὶ {ἢ 6 
δοσιρίασοβ ανθ. ὙΠΟΓΘ 8 ἃ ρϑουΐασ σποὶιῦ δθά ΘΗΘΓΡῪ 1 ἐλέηι 
ὙΓΒΙΘ 18 ποῦ ἰο ὃ6 ἔουπά ἴῃ ΔΩΥ ΟἾΠΟΣ υυϊ σα. ὙΠΟΙΣ ἀθῃυποϊδι οηβ 
ΔΙῸ ΤΟΓΘ ΔΓ], (Π6 1 ΘΟὨΥ]ΟΙΟΠ8 ΒίΓΟΏΣΟΥ, {Π6Ὶ. ΘΟ, ΒΟΪ ἐϊΟἢ8 ΤΏΟΓΘ 
Ρονογίμ!, {Π6ῚὉ ΘΟ Π86]8 τόσο δυϊμοηο, {Π6ῖν ΑΓΒ ΠΡ ΤΟΣΘ δίαγηι- 
Ἰησ, {ΠΟῚΓΡ ΟΧ ΠΟΏΒ ΠΔΟΤΘ ρδηθίσα ρ. ὙΠΟΓΟ ΔΓΘ ραββαρθα ἴῃ 
{μ6ῖὶ ἐμπγουρποῦΐ 80 βυ] πη, 8ὸ ραϊποίϊο, {Ὁ}} οὗ βυοῖμβ ΘπουρῪ δπά 
ἴογοθ διέλθος δὲ μεαγύ δηά οοῃβοΐθῃοθ, γοῦ Ὑϊδουΐ (86 ἰοαϑὲ Ἀρρθάγδηοθ 
οὗ ἰαδουσ δῃὰ βίυαν Ὸγ ἰπδὺ ρύγροβο; ἱπάθεά, {Π6 ἀδδῖση οἵ (86 
Ὑγ{|0]6 18 80 ΠΟὮ]6, 80 Ὅπὸ}]] βυϊοα ἴο (86 δα οοπαϊοη οὗ Ὠυτηδη Κιπά : 
186 τηοσα]8 παν ἴῃ (Ποῖ δυο ΡΌΓΙΥ δηὰ αἰ ρηΥ ; [0 ἀοοίγϊ 68, 80 
ΤΩΒΔΗΥ οὗ (Ποῖ ῦουα σϑϑβοῃ, γϑῦ Ὁ ΡΟΓΘΟΙΥ ΓΘΟΟΠΟΙΪΘΔΌ]6 Δ “; 
[86 ἜΧΡΓΘβδίοη 18 80 πλδ)οβίϊο, γϑῦ Ἀπ ΠἸΑσβοα ἢ δυο ΘΑΒΥῪ 81Π1ρ]}- 
ΟἸΥ, ἐμαὶ (ἢ 6 Ἰποσὰ ψὸ Τοδα δῃά βϑίυαυ (686 ΣΙ ΠΏρΒ, ὙἹ} ρίοιις αἶδ- 
οϑίξίοηδ απά ἡμαϊοίοια αἰξεμέϊοη, {0.6 ΤΊΟΤΘ Ἧ76 88}8}} δβθ6 ἀπά ἔδοὶ οὔ {16 
με οἵ ἀοά ἴῃ (μ6η. ὙμυΒβ ἀγὸ {μ6 δογιρίυγοβ [86 ΟἿ]Υ συ] οὔ ουῦ 
ἴλ 1} ἀπά δἰδηάδτγα οὗ οὐν ᾿ἴνθ8; δῃᾶ {ππ8 Ὧο {Π6Υ ρμοϊηΐ ουΐ ἴο υ8 {Π6 
ΟὨΪΥ ὙΔΆΥ ὈΥ ὙΠΙΟΝ (0 δὐΐδὶπ 80114 οομιξοτί, ρθδθβθ, δθὰ ΠΆΡΡΙΠΘΒβ. 
“Βα (μεῦ ὙΒ]οἢ βίη ρθ Ὡροὰ ἰπθῖλ {πΠ6 Βἰσμοδὶ να]ὰθ, παὺ τ οὶι 
ΤΟΠΔΟΥΒ ὑπο η, ΒΟΥ Υ 8 ἱπρ,, ἐποδέϊηιαδίε, ἀρὰ ἀἰδι σι δ μ68. {Ποῖ 
ἴτοια 411 οἵμονς Ὀοοκϑ ἴῃ {86 ΜΟΥ], 18 {π18, πδῦ ΠΟΥ, δηα {Π0Υ ΟΠΪγ, 
ὁὀοπίαϊη ἐλο τοοτα5 Γ᾽ εἰεγπαὶ ἰζΐε. (ΦοΒῃ νἱ. 68.) [πὶ [{18 γεβρθοῖ δυθσΥ 
ΟΥΒαῦ ὈΟΟΚ, δνθη (ἢ6 ΠΟὈΪθϑὲ ΘΟμ ΡΟΒΙ Π]ΟΏ8 οΟὗὨ τηδῃ, τημδὶ [Ἀ}]} ; {Π6 
οδπποὺ αν τ ἐπαὶ τ ΠΙΟΝ ΘΟ τηοβί τδηΐ, δηα Ὑμδὶ 18 οὐ 1 βη 16 }Υ 
ΤΏΟΪΘ ἐπῃροσίδμοα (0 8 [Π8η 411} οἴμοὺ {πηρδ ρα ὑοροίδου, --- ἘΤΕΗΝΑΙ, 
ΨΙΕῈ. 
“ΤῊ γα τηυβὲ ἰοΟΪΚ [ὉΣ 0 ΠΟΤΘ Ὀυΐ ἴῃ βοχρίαγο. [10 18 ἔμ γο, 

δηα (Πόγὸ οἱγ, (μαῦ τὸ ἅτ Ἰηΐοσιηθά, ἔγοιη δυϊπουυ, οὐὁἨ {π6 ᾿τατηου- 
(ΔἸ γ οὗ (86 δου], οὗ 8 ᾿γλβδδῃ ΓΟΒΌΣΓΘΟΌΟΙ ἔγοσῃ ἴπ6 ἀ6δΔα, οὗ ἃ Τα γο 
)υάριμοηΐ, οὗ ἃ βίαίϑ οἵ θύθσμαὶ ΠΔρΡρΊπ 688 10 {{|6 ροοά, Δηά οὗἨ δἴθγῃδὶ 
ΤΩΪΒΟΙΎ ἰο (Π6 θα. [1 18 {Π6γ6 γγ719 ΔΓΘ 1846 δΔοαυδιηίοα ἢ ἐπ [Δ]} 
Οὗ οὖν βγϑῦ ραγϑηίβ ἔγοῃμι. ἃ βία οὗ ᾿πῃοοθηοθ δηἀ Ὠδρρίπθββ; ψἹ{}} 
ἴμ6 σα}, οογτυροῃ, ἀπά τ βοσυ Ἡν μοι {Π18 δαα ονθηΐ Ὀγουρΐ οἢ 4}} 
{ΠΟῚΡ ρΡοδίδσιυ ; πίοι, ἰοροῖμοῦ πὰ Π6ΙΣ οὐ ΡΟΓΒομδὶ δηά νο]υη- 
[ἈΥῪ ἰὐβδΏΒρΤΘΒβΊοη8, τοημἀθγοα {πθῖὰ Ορηοχίουβ ἰὸ (ἀλο δ βανογαϑὺ ρυπ- 
ἸΒῃτηθηίθβ. Βυΐ ἰο ΟἿΣ ᾿ΠΟΧΡΓΘΒΒΙΌΪ6 οοτϊαξοτί, γ͵α 8.6 ἔαγίμοῦ ἰ0]α ἴῃ 
{818 ἀϊνῖ πο θοοκ,, ἐμὲ (ἀοὰ 18 [1] οὗὨ ὨλΟΓΟΥ, οομπιραββίοη, δηα ρσοοάπαβϑ: 
{πα Πα 18 ποὺ οχίγοῃηβ ἴὺ τρδὺῖκ ὙΠδὺ 18 ἀοὴ6 8188; (δαὶ ἢ6 ν} 160} 
ποΐ πα ἀοαίῃ οὗὨἨἁ 8ἃ βίηποι, Ὀυὺ γδίθμον ὑπαὶ δα ββουϊὰ ἐὰγῃ ἔχοι 5 
ΜἸΟΚοάπο88 ἀπὰ βαν6 18 801} 4]ΐῖνθε. [ἢ ρἱΐγ, μογοίοσθ, ἴο πηδηκίπα, 

αὐ 4 



486 Τῆς ϑογίρέιγο8 α Οοπιρίεξο ΤΠ  μῖδ 

[6 ν88 ρίοαβϑ ἰο δἀορὲ ἃ τωϑᾶϑιγθ, σι οῖ βῃου ἃ αὖ οπμοθ βϑ θέν ἢΪ8 
ἠυδίϊοα, δον 18 ὀχίγθπιθ δΌΠΟΥΤΘμΟΘ οὗ δβῖπ, πᾶ Κ6 ἃ βιιποὶϊθπΐ δίοηθ- 
τηθδηῦ ῸΣ (Π6 δβπ8 οὗ (π6 ψ πο]Ὲ Μοῦ], δηα σϑίθαβο 411 πὸ δοοορίθα 
1.:6 ῥδύτὴβ ρσγοροβϑά ἰο ἔμθπι ἔγοα {ΠπΠ6 ρα πιβῃπηθηΐ {ΠΟῪ Πδα ἀεδϑβογύοϑα. 
ΤῊδ8 88 ποίδῖηρ 1688 ἔπδη {Π6 ἀδδίμ οὗὨ 118 ὅοῃ «688 ΟἸγιβί, ποτὰ 
Βα βοηΐ ἱπίο {π6 νου] ἴο ἰ8κα ΟΌΣ παίασα ὉΡοΩ πα; 0 ΘΔ ἢ ὃ8 8 
τηοδῦ ΠΟΪΥ͂, ΡυΓΘ, δηα Ὀθηθνοϊθηΐ σοὶ ρίοι ; ἰο τϑίοσμι 8 οί ὈῪ δ 
Ῥτγϑοθρὲ δπά θχβπιρὶο ; Ἀπ ἸΔΒΕΥ, ἴο 416 ῸΣ ΟἿΓ 5β'ῃ8β, δά ἴο σῖβϑα δρϑῖῃ 
ἔοσ ον δ 1Ποαίίοθ. ΒΥ δΐτα δῃα ΒΒ ουδηρθ] δία ἀπα Ὡροβί]θ8 γΥ 6 ΒΙῸ 
ΔΕΒΙΓΘα {παὺ 1Ε γ͵ὸ ΒΙΠΟΘΙΘΙΥῪ τορθηῦ οὗ οὔῖ βίῃβ, δηα γι υ Ὀαϊϊονα ἴῃ 
πη δῃᾶ ἢἷ8 (ἀο8ρ6}], νγὸ 8}}8]], ἴογ {86 βαῖ οὗ ἢ18 ϑυβδγϊηρβ ἀπά [ὲϑ 
τρί θουβηθδβ, μαυο 811} ΟΣ ὑγδηβογθβϑιοη8 ἔογρίνεη δηά δ]οί6α ουῦ; --- 
88}8}} Ὀ6 7υϑι 864, ἐμαῦ 18, ΘΟ: ἀΘΓΘα 88 ἱπποοθῃΐ ἴῃ {π6 δβίσιιῦ οὗ αοῦ ; 
---- (4}} βανα 186 αϑϑϊβίδῃοα οὐ ἷ8 Ηοὶν ϑρ σις [ῸΓ οἂν [ζυγὰ οοπάαᾳοῦ ; 
-- δηά, 1 τὰ ροζβονϑγ ἴο {88 Θπά ἱπ ἃ υπϊίοσγμι (Ἰπουρὶ ἔγομ {Π6 ἴῃ- 
ΒυταϊτΥ οὗ οὔζ παίυγο, ἱπιρογίθοῖ) ορϑάϊθποθ ἴο 81} {Π6 ἰαννβ οὗ ΟἸ γὶβί, 
76 812]}, {πγοῦρ 18 ταϑῦιῖίβ, Ὀ6 τουγαγάβα νυ ονθγίϑίϊηρ ΟἼΟΥΥ ἴῃ 
186 1πἴε ἴο οοτῃθ.ἢ"} 

ΤὨῖΒ ἀτὰ (86 Θουρίυγοβ 8 οομροίθ ΒΌΨῈΕ οὗὨ [1 ἀπᾶ ρῥγδοίοα, 
ὙΓὮΣΟὮ οοῃίδὶῃ “ 8}} (ΠΡΒ ὨΘΟΘΒΒΑΙΎῪ (0 βαϊνδίζοῃ : δὸ ὑπαὶ πδδίβο- 
ἜΥΟΣ 18 ποὶ σοϑα {βογοΐῃ, ΠΟΥ ΣΩΔῪ ὉΘ ὭΝΜΩ {ΠΟΥ ΌΥ, 18. πού ἰο Ὀ6 
Τοαυϊγοα οὗ ΒΥ τηδη {μα 10 δου] Ὀ6 ὈΘΙΙΘΥ θα 88 δὴ αγίῖοϊθ οἵ {Π6 
ἔδιδ, οὐ Ὀ6 Ἰβουρμῖ τϑαυ διίθ ΟΥ πθοδββασυ (0 βαϊναίίου. 52 Νὸν 8 
ΒΕ τουβὺ 6 ρεγίδοῦ ἴῃ 411 18 ρατίβ, ποῦ δάἀπη: πρ' οἰ ὙΠῸ Ὶ οὗ δἀαἸ οῃ 
ΟΥ αἰπιϊηυϊίοη : δηά βυθοῖς 1Ὁ Βα8 Ὀθθῃ ρῥγογθά {παῦ {π6 δου ρίυγοθ 8ο- 
τυ ΠΥ ἀτο. ὙΒΟΥ ““ οοπίδιπ 411 {π|ὴρ8 ὨΘΟΘΕΒΑΙῪ ο βα να ---4}} 
Εἰἰϊηρθ ὨΘΟΘΘΒΑΓΥ ἴο 6 ὑ6]16ν θα ΟΥ ῥγϑούβθα 1 ογάϑὺ ἴο {88 αἰξαϊητηδηΐ 
οὗ Ὠδδυύθῃ, 88 (Π6Υ 8.6 σουβδ) α ὈΥ͂ [6 Ηοὶγ ϑριὶτι, πὸ Κηονα τ δαὶ 
18 ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ [ῸΓ Ὁ8 ἴῃ {818 τηοσίϑ] βἰδίθβΊι ΑἈπὰ ΑἹ, δογίρέμγε 1β βιαϊθὰ 
Ὀγ ὅὲ. Ῥϑὺὰὶ ἴο μὲ »γοπέαδίε ον ἀοοίγἔπο, ΚῸΥ τορτοοῦ, ΓΤ σογγεοίίοη, 0 ̓ 
ἐποίγιοίίοη ἐπ τισἰιίεοιιδηεδα ; ἐμαὶ ἐδ πιαη 9.0Ρ] Οοα πιαν δὲ ρ»εγγεοί, 
ἐπογοισλῖν γεγηΐδὶοα πἰπίο εὐογν φοοά τοογᾷ. (2 ΤΊῃ). 111. 16,17.) Ηδγο 
1π0 ϑΘογιρίυγτο (οὗ (86 ΟἹα Ἰρβίδιμθηϊ οογίδιγ, ἀπά (Π6 δροβίθ᾽ β το - 
ἸΏ Δ ΥἸς 18 ΘαΌ ΔΙ] ΔΡΡ]σΆὉ]6 ὑο [π6 Νοιν Τδβίδιηθη!) 18 ἀθοϊαγοᾶ ἰο 6 
Ρτγοῆι80]6 ποῦ ΟΠ]Υ͂ Ὁ βοιμα [δῖηρσθ, θυΐῦ ῸΣ 41] {πηρϑ: ἴογ 1πβίγασ- 
ἴοι πῃ πα {τὰ Π, [ῸΓ σομνοίίοῃ ΟὗὨ ΘΥΤΟΥ, ἔοσ οογγϑούοῃ οὗ δου], δπά 
ἀϊγοοϊοη ἴῃ ὑνμαῦ 195 ροοά : δηᾷᾶ 1ἴ 18 ρσοῃοπῃοθα ἰο Ὀ6 806 ἴο πγδκθ 

ὁ ΒΙδἤοΡ Ῥοτίδιιβ, 1κοῖιγοβ οὐ 85... Μδιπον, νὸ]. ᾿. ΡΡ. 18. 21. 
3 Ατῖοϊο ΝῚ. Οὔτπς Οοηεββίοη γΥ δῆ οἵ {πὸ Τὐηϊοα ΟΠαγοῖ οὗ Ἐπρ᾽αηὰᾶ απὰ Ιτο]ληά, 

ὙΠ ἢ}}56 ΟΟη ϑϑβίοη οοἰπεῖάσθ 16 (ὐοηοβδβίοπβ οὗ ΕΔΙΓἢ οὗἉ 81} τ80 Ἐοίογπιοὰ Ομ υσοῖοβ. ὅ660 
16 ΗΔΙΤΏΟΙΥ οὗἁ Ῥτγοιοδίδης Οοηίεδείοηβ, δεοιϊίοη 1, (1 οπάοῃ, 1842.) ΤῈ [0] οννίηρ; ἀγὸ [Π 0 
λυάρτηοπῖδ οὗ ἴΠ6 Ῥγοβυγίογίδη ΟΠυτΓοὶ οἵ ϑοοιδηά, δπὰ οὗ πο Ουηρτορ δίῃ δ δι5 οἵ ασοδὲ 
ΒΑ : -- " ΤΊ. ΠΟ]6 οουηθ0] οὗ ἀοἂ οοποογηίης 811 ΓῺΓ Β ΠΟΟΟΒΒΑΣΎ ἴὺγ ἰδ οὐ ΡΊΟΥΥ, 
τη 8η 8 Βα ̓ νδιίοη, (ἢ, δηὰ 116, ἰ8 Εἰ ΠΟΤ ΟΧΡΥΘΒΒΙΥ δὲ ἄονῃ ἰῃ ει ρίατο, οὐ Ὁ ροοὰ δηὰ 
ΠΟΟΟΒΒΑΣῪ ΘΟΠΒΟ] ΛΠ ΟΠ66 ΠΔῪ Ὅ6 ἀεἀπορα ἔτοπὶ ϑουρίυγο ; ἀπο π Ὡς ποιμίηρ 15 δὲ ΔΩΥ͂ {π|60 
ἴο ὕὉ6 δά δὰ, νεῖ ῦ ΟΥ̓ ΠΟῪ τουθ δι οὗ [6 ϑρίγιξ οὐ ἐγαάϊιίου οὗἩ πιϑη." ((ἰοπίδββίοῃ 
οἵ Εδιὰ οὗ [86 ΟΠυγοὴ οὗὨ ϑοοιδηά, οὔδρ. ;. δοεὶ, 6.) “(ὙἼΓπὸ ϑουὶρίατοβ οὗ τ ΟἹ Τοβία- 
Τηθηΐ 88 τοοεϊνοα ὈΥ {Π6 ὅονθ, δπὰ ἴθ θοοῖβ οὗ [6 Νονν Τοβιἀπιθηῖ 85 σοοοϊνοὰ Ὀγ (Π6 

ἰτηἰεἶνο ΟΠ γβεϊδη 8 ἔγοπι [6 ΟΥ̓ΔΠ ΡΟ} 1518 δηα Δροβίίοβ, Οοηρτορδιίομδὶ οΠαγ 68 Ὀοϊΐονο ἴο 
αἰνίηο}γ ἱπβρίτεὰ, πὰ οὗ βυργοπια δυπογγ. ΤΈοθο τυ ησα, ἴῃ [6 ἰδησθαροα ἴῃ  Ὠοἢ 

ΕἸἸΟΥ̓ γογῸ ΟΥἰ Κ ΠΑ Ιγ σοπιρνοβοᾶ, ἀγὸ ἴο Ὀ6 σου! οα Ὀγ 116 δἰὰϑ οὗ ϑοιηά ογιεἰοϊδπι, 88 ἃ 
ἔπ] ἀρρθαὶ] ἴῃ 4}} οοπίγονου βῖοβ." [Ποοϊαγδίίοη οὔ πο ΔΜ, ἄς, οὗὨ τ6 Οοπρτορ δοιαὶ ΟΣ 
[μἀορομάοηῦ 1 δοοιίογο, Ατὶ. ', ([οηάοῃ, 1888, 121η0.}) 
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{π6 τηδη οὗ αοά, {86 ργιναία ΟἸ γι βιϊδη 6] ΥῸσ 88. Μ6}} δ {86 ΟΕ σῖβ8- 
ΕἸ8Π ῬΡαδίοσ, δομιρ]θίοὶυ δυγηϊβμθα ΣΤ ΘΥΘΓΥ ρατγὶ οὗ ᾿ἷ8 οβῆοθ οὐ ἀυΐγ, 
ΒΠα ΘΟΥΘΓΥῪ ΙΔ} Ὑ186 ὑπο βαϊναίϊυθ. Απὰ ἐδ [86 δοῦρίυγοθ σϑῃ ΤΆ ΚΘ 
[86 Ομγϊβϑύδη ρογέβοῦ οὐ δορί οἴθ, (Π6Υ͂ ταυδύ σοπ μι ΘΥΟΣῪ ΡΥ ΟΌ] ΑΓ 
ὙΥΓΒΙΟἾ 18 ὨΘΟΘΒΒΑΤῪ ἴ0 ΒΑΙ γα οι, δηἀ ΔΗΒΥΟΙ ΘΥΘΙΎ ΟΧΊΡΘΠΟΥ 1 ΟἿΓ 
“γι βίϊδη τναγίασο ΥΥ α ποῦν οὐ ΠΟ ῥγόσαῖβα οὐ ΠΙΘΓΟΥ δα ἔὈγρΊ ΘΠ 688 
δυῦ ψυμαῦ 18 {ποσγϑΐπ τηθη]οηθα ; πὸ {πγϑαϊθηϊηρ' οὗ γαίῃ οὐ Θοπάθιηπδ- 
ἰἰοη Ὀυΐ τμδὺ 15 {Πογ οὶ στοοοσαθα: πὸ ΟἸ γιβίίδῃ ἀυίοβ Ὀυΐ {Πο86 
ὙΠΙΟΝ ἀγὸ {Ποσοῖη δομημηβηάοά; πὰ ὯῸ ῥγοοθθαϊπρθ ἰπ {μ6 ἄδγ οὗ 
ἡυάρτηοηῦ Ὀυὺ [Πο86 ἡ Β]οἢ ἀγα Βρϑοϊβϑα ἴῃ {16 ΘουρίυΓΘΒ ; 0 βου 
δη( 118 71ογβ Ὀυΐ {πο86 τ ΠΟ ἀγ6 πογοῖῃ ἀσβοσι θα ; δηᾶ οὗ πὸ Β6]], 
ψ ἢ 108. ΛοΥτΊ 0]6 ἰοστηθηΐβ, Ὀαὺ [Π086 Μ᾽ μΙοἢ. τὸ ἐμογοῖῃ οχροβοᾶ. Απά 
ἐπογοΐοσγο {π6 ϑουιρίασγοθ πγυϑὺ οομίϑι 811 ὑΠπαὺ 18 ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ [ὉΓ τ18 ἰ0 
Κηον,, Ὀ6]16ν 6, ΟΥ̓ΡΓΘΟΙΙΒ6. 

Μουσθϑουοσ, “ἃ Γ]6 ταδὶ θ6 οοσίδ! ἢ δηἃ ὈΠΟΒδΏρΟΔΌΪ6: Ὀαΐ δυο ἢ 18 
ἴπ6 δογιρίαγο, θαῖηρ [π6 (στα οὗ [π6 ὉΠοδδηρθαῦ]α αοά, “ (μαὺ σαπηοί 
116.᾽ Ηυμπηδῃ Ορ᾿ΠΙΟΠΒ 816 οὗ δβυοἢ ἃ ἢδίγο 85 [0 Ὀ6 σΟη ΓΙ ΒΌΔΙΪΥ δι ]θοὶ 
ἴο οἤδηροθ; Ὀυὺ ἰΐ 18 ποῖ 8ὸ σι [86 ἀοοίγηα οὗἁἨ βαϊναίάζοῃ, τ ῖοῖ Π 88 
ΔἸγαγ5 ὕ66ὴ {Π6 βαηθ. 186 δογιρίυγο, 88 ἃ συ ]θ, ἀἰγθοίβ οὐγ (818 δπὰ 
οοπάποί ἴῃ δυοῖν. 8. ἸΩΏΒΠΏΘΙ, {μαῦ (6 ΨΘΙῪ ᾿οαϑὺ ἀθυϊδίίομ ἴσου 1ὖ 
ΤΟΠΘΘΙΒ υ8 σΊ ΠΥ οὗ οττοσ. ἯΥ 6 οδηποίῖ ἀουδὶ οὗ (86 δογιρίιυτο Ὀθίηρ 
8 ΤΌ]6, 1 τὸ σΟΠΒΙΔΟΥ ἐμεῦ (Π6 ργορῇμοίβ, ΟΣ ϑανίουσ, δῃᾶ 186 δροβί]εϑ 
ΔΙ ΤΑΥΒ ΔΡροδὶ ἰο ἃ, “ Τὸ {Π6 ἰαιν δὰ ἴο {πὸ ἰδβ πη οηγ,᾽ Βα γ8 [ϑαϊδὶ,, 
νι]. 20.) 410 ἴθ νυ θη, βαϊὰ ΟἸγιβί, ψθῃ οοηίοηάιηρ πιὰ ϑαίδα 
ἜΝ ἷν. 4. 7. 10.}, δηὰ ψ βοὴ ἀοΑ]πρ ὶ μι (86 δαάάμπορεβ. (Μδι, 
ΧΧΙ) ὙὍὙΠ6 δροβί]οβ ἀϊἃ {Π6 βϑιηβ ἰπ {86 ὶν ϑηαἀθαυοῦγθ ἰο οοηνοτίὶ (ἢ 6 
8; ΠΑΥ, 80 ρογίδοι ἃ σι] ἀιὰ (Π6Υ ΘΟμβῖ ον {π6 δογιρίυγα, ἐπαῦ 
ΒΟΥ δοιῃθιϊ 68 ἀγα δὴ ἀρυμοιῦ ἔγοσα 118 8] 606. “Τὸ σοι οὔ {μ6 - 
ΘΏΡ6]8 βα1ἃ Βα δὺ δὴν [ἱη6, Ἰου δῦ ΤΥ ὅοη᾽ (Η66. Ἰ. ὅ.); δά ἰδ 
ΒΓ βΏ8Β 816 δοιημθηδρά [ῸΣ Ἔχδιγϊηῖηρ {π6 ἀοοίτη6 οὗἁ [Π6 Δροβί]θβ Ὁ 
{Π18 συ]. (Αοίϑ χυῇ. 11.) Ὑ7 6 τοδῪ δἀὰ {πδὶ (π6 ϑουιρίαγο 608118 1861} 
8 γεῖε. ((ἀα]. νἱ. 16.) “ΑΒ ΣΩΔΗΥ 88 νγ8}κ δοοοσαϊηρ ἴο {818 σ]6, ρ6δοθ 
Ὀ6 οἱ {πθῃ,᾽ το. 

“Νοῖ οη]ν {μ6 βοτιρίατε οὗ (86 Ν ον, Ὀαΐ α8ο οὔ 86 ΟἹα Ταβίδιηθηϊ, 
18 {π6 τὰ]θ οὔ οὖσ δ: ἢ δηά ργδοῖοο, Δ ΒΟ ρ ἢ 76 ΓΘ ὯῸ ἸΟΠΡῸΓ ἈΠῸ ΘΓ 
ἴμ6 οἷά ἡϊδροπβαίίου, τ ἰοῦ μ86 θθθὰ δυο ΔὈο]ΠἸ8ηθα. ὁ“ ΕῸΓ 
ἩΠδίονον {ΠὶηρΒ,᾽ Βα 8 δί. Ῥδὺὶ (Βοπι. χνυ. 4.), “βανθ βθθῃ σι θη 
δίογθιϊπηθ, σσοσα τσ θη ῸΓ ΟἿΣ Ἰδαγηῖηρ,, ἰδὲ τ]ὸ, {πγουρ ρΡδίθμοθ 
δηα οοχηἴοτί οὗ (6 ϑδουιρίαγοθβ, ταὶσμὺ μανθ πορθ.᾽ Βοίϊ!ι Τοβίδιηθηϊδ 
οοῃίδίη Βα δἰδη Π14}}}7 [η6 βατὴθ ἀοοίσίῃο; ἰΠΕΥ͂ ΡΓΟΡΟΒΘ ἰῃ6 Βδῃὴ6 
ΟὈ)θοίβ οὗ ἔτ, δπὰ δηὐοΐῃ {86 βᾶπηθ ργθοορίθ: ΒΟΥ δῇ οί {6 
ἔουπάκίϊοι οὗἨἁ [6 ομυτοῦ, π  1ο} 18 βαϊὰ ἴο Ὀ6 “ Ὀ01]0 ὑροη {π6 ἔουπάδ- 
οπ οὗὁὨ 116 ϑροβίϊθβ δῃὰ ργορμοίβ᾽ (Ερὶι. ', 20.}; δῃά Ῥδίθσ. 8Π 078 
{Πα {Π6Υ “ ἄο νγ8}1᾽ γ8ο “ ἰακα μεοοϑᾶ ἰο {πμ6 ποσὰ οὗ ρσορμθου. (2 Ῥεῖ. 
',19.) Το δοτρίαγα [Π6ῃ 18 [6 ΟὨΪΥ συ ]6. ΠΟΥ οδῃ ἴδ γα Ὀ6 ΔΠΥ ΟἴΠΘΓ. 

“ δαδοπ 'ἰβ ὯΟ βυςοῖ γυΐο, τὸν ἴδ ἰβ ὈΪ πὰ, δη ἃ υπδογϑίαπάοιία ποὺ ἴπ6 (μίηρ8 οὗ ἀοὰ 
(1 Οον. 11. 14, 1δ.) ; ἴδ 15 1120]6 ἴο ογτοσ, δῃὰ 15 οἴβη ἀθοεϊν ; {86 τη γϑβίεγι68 οἵ (δἰ 
ΔΤ Ὀεγοπὰ 108 Βρῇογα ; [86 παίι γα] τῆλ οδηποὶ Θοιργθμοηᾶ ἰΒο. ΘΆ500 18 88 1ᾧ 
ὝΘΓΕ πο 6γ6 οἵ (86 ταὶπὰ, Ὀυΐ ϑογὶρίυγα 8 186 δἰδηδατγὰ, ὈΥ πα ϊο 1Ὁ τη ΒΒ ΌΓΟΒ [86 
οὈ)εεῖβ ργοροβοῆ. Ἐοδδβοη 18 {86 ἰπβιίγαπιαεπὺ πμ οι (86 ὈΘΙΊΟΥΘΥ ἀ868 ᾽ν ΘΧ ΘΙ Πἰ Πρ’ 
{πὰ ΟὈ)οει5 οὗἩ Δ Ὁγ 186 ϑουϊρίαγο, κ8. Ὁ ὑμι6 ἐπί}! }10]6 τ] οὗ ἰγωῦ}ν, ὑὰϊ 10 15 πο ΐ 
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86 συ !α [86] οὗἁἨὨἁ [8686 οὈ͵θοίδ οὗ (Δ. Υ οὐ (818 ἀ065 ποὺ ργουθηῖΐ 18 τ Ὸμτι δοκπον,- 
Ἰεάρίηρ (μαὺ γϑϑϑοη ἢ88 ΠΠΏΔΏΥ 1868. 10 8 οὗ βοσνυΐοα ἴῃ νἹηαιοδίηρ (86 ἐγυϊ, αραὶμϑς 
18ο86 νῖῖο ἄδην σον ]δίϊοη ΑἸ οροῦβου, ΟΥὁ ἀραϊπϑῦ {πο86 το, δατηϊπρ' τον δίίοη, εη- 
ἀρανουγ ἴο οογγυρὺ [ὁ πῖτἢ ἔα]86 ᾿η ογργοίδοῃ8 : ἴῃ 1Ππδἰγδίϊησ' [86 τηγϑίοτί 65 οὗ γο]}- 
ἴοη ὈΥ ΠοἸ]οοιίηρ ὑοχούμου 4}} (μδὲ οδη ὈῈ ρ]εδηοδα ἔοπι ὑμ6 θοοῖς οὗ πδίυγο, ἔσομι οὶ ἴα 
Ἰογαΐυγα, ἔγομι ἰϑύογιοαὶ γοοογάϑ, ἔγοτα ῬΒΙ]ΟΒΟΡὮοΔ] δηἃ ῬὨΙ]οΪορίοαὶ βοίθησο ; ἴῃ 
ἀγα ίηρ ΘΟΠΟ] βίο, ἃπὰ ἀοἰοστηϊηἴησ ὑπ6 ἰγαια οὗἁὨἨἁ ἔΠμθπὶ ς ἴῃ σοτηρατίηρ ἐμ6 ἰοχὶ 
αἰτἢ (86 οσοηΐοχί, νουβίοηβ τὶ (86 οτρίπΑ}5, [Π6 ἀροἰβίοηβ οὗὨ 6. ] 681: βίϊοϑὶ ὑθδομογΒ 
αἰ τ 186 δοτρίαγο, δηὰ ἴῃ ἀἰβυ ρα ϊθῖπρ ζΑἰβοβοοῦ ἔσοπι ἰσαΐι, ἀηὰ τὴδὺ ἰδ Ἰορὶἰπιδῦα 
ἴτοτα τι δαὶ 18 δρασίου." ἢ 

ΟὐΠΒΟΠ]ΘΏΪΥ, “ πδίβοθυου 18 ποῦ σοϑ ἴῃ ΜΟΥ ΡΓΓΘ, ΠΟΥ ὁδη θ6 
ΡῬτονϑὰ ἐμ υθΌΥ, 8 ποῦ ἰο Ὀ6 τοαυϊτοα οὗ δὴγ τοδη {παΐ 10 Βῃου]α Ὀ6 θ6- 
ἸΙονθα 88 δὴ δυῇϊοθ οἵ δι ἢ, οὐ Ὀ6 {πουρῦ τϑαυϊδιΐα πηΐο Βα δου. 
Εου, 16 ἰῇογο Ὀ6 ἢοὸ Ὀουπα8 βού ἴο ἔδι ἢ, δηᾶ χὰ σδὴ Π6τῸΣ [611] ὙΠ Π 
6 8.6 ἔιγηιβῃοα 1} 41} {πᾶὺ 18 ὨΘΟΘΒΒΑΥΥ [0 δβαϊγαϊοι, γ7ὸ ΤΑΥ͂ 
πηϑρίηα {μα νγγα Ὀ6ΙΊΘΥ 6 ΑΥΙσ ἢ ΠΟΥ͂, Δπαὰ ΒΟΟῊ ΔΙΟΙ ΤΩΔΥ βᾶνθ ἃ ΠΟῪ 
ΟΥΘΘΑ ᾿ηροδοα ὈΡΟῚ 8, Δηα ΤτηΔΥῪ Ὀ6 64 ο 6 Ι16γα ἐλαξ [ο ὈΘ6 ἩΘΟΘΒΒΆΓΥ͂ 
ὙΠΙΟΝ ΤΑΥ͂ θ6 δοοουπίρα Ββυρογῆμποιβ:; δηᾶ, τ 1116 τὰ {δ1η}ς τ ἃγΘ 
Θϑ δ Ὁ 18ῃ6α οπ {π6 Δροβί]οβ᾽ ἀοοίσ]π6, γχΧ6 ἸΏΔΥ Ὀ6 Δαγιηθα, οὐ {86 ΟΠ 6 
μαηά Ὀγ ἃ ποὺ ΠΠσμῦ, οα {π6 ΟἾΒΟΡ δπὰ ὈΥ ἰγδαϊ οι ; 88 1ἢ τ 6 6 
ἴῃ {Π6 τ ͵ ΟΙρ, εὐ ποραρα ἀ:γθοίϊομβ ὅο βού τ στρ, ὕὔθρου (μῖ8 οοπ- 
βἰἀογαίζοη 1 18 Ὀυΐ Αὐ ἐμαὶ να βῃου]α αν ἃ σὰ ϊθ Ὀθοϑίοσο υ8, ἴο ἀϊδι1η- 
συΐδη ἰσα ἢ ἔγουμι (Ἀ]βομοοά ; δηά δοοοσαϊηρ ἰο 6 ἀπδηϊτηουβ οοπβοηΐ 
οὗ {[π6 υπΐγουβαὶ ομυτοῦ οὐ ΟἸγὶαί, (86 ϑουρύυγοδθ ἃγὸ ὑμπαὺ συ], ὉγῪ 
Ἡ ΙΟὮ ΟἿΌΣ (ΑἸ δῃα ΙᾺΟΓᾺ]8 (ΟΥ̓ ΤΩΔΠΠΏΘΙΒ) 8416 (0 δ6 αϊγοοϊοα δηᾶ 
ϑονοιιθᾶ, ἘῸΓ {Π18 γθᾶβοι, μδύθυοσ 18 οἴδγοα [ο 118 88 80 δ [1016 οὗ 
αι! ἢ οΥὐὁἨ τυΐϊα οὗ 16, ΒΊΟΝ 18 ποὺ ἱπ αἰγοοῦ ἴθσὴβ οοπίδιηθα ἴῃ [ἢ 6 
βουιρίαγοδ, ΟΥὁ ΠΟΙ οαπηοῦ ὈΥ͂ 81 ΘΟΠΒΘαΌ ΘΠΟ68 Ὀ6 ᾿γογθα ἔτι {Π 61 
ἰο ὈΘ]οηρ ἰο ἔα! οΥ ἃ οἰγιβίίδη 116, τηυϑῦ θ6 ἡυάροᾶ ἰο θα οουπίοτξοϊς 
ΔΗ [Α186; Ὀθοδιβο 10 18 ποὺ οοῃίδι "θα ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ 1Ώ, ΟΥ̓́ΤΊΔΥ 6 (ἈἸΣΪΥ 
Ῥτονβᾶ ἔγοηιν, {π0 στδηᾶ ἰουομβίομῃθ οὐ τα ἴῸγ {πό86 ροϊηίβ ---- [86 
ΗΟΙ͂Υ δογιρίυγεβυ Απαᾶ ἩΒδίβοαυοσ 18 ρσχοίθηοα οὐ σϑαυϊγοα ἰὸ ὈΘ 
ἄοπο, ψ οὶ {π6 δοσιρίαγοβ 40 ποῦ 8]]ονγ, ΟΥ ρὶγϑ τ18 ΠΣ ΡΟγΥ το ἄο, τασδὶ 
ποὺ Ὀ6 δοοοιῃίθα ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ ἴο Βα  γΟη : οὐθῃ {που ρὮ 1 ΒΟ. ἃ ΟΑΓΤΎ 
{πὸ οοτητηοηἀδίοη οὗ ρτοαῦ Ὡδηη68 1 10, [0 06 δουιρίασοβ ἀγὸ 186 
ΤΌΪ6 ΒΊΟΝ (ἀοα [ιὰ8 τονραϊθα ἀπά ρίνεῃ. Υαῦ ἀρτθθβ τῖῦ ὑπ θὰ, 
(οὐ οοπμβοηῖβ {πα τὸ βῃου]ὰ Ὀ6]1ῖθνα δπᾶ μο]ὰ λϑὲ; Ὀυΐ νβαὶ ἀἰἔἜρτα 
ἔγομλ {861} ΟΥ̓ 18 ΘΟΠΊΓΑΓΥ ἰο ἴποπι, ΗΘ ΘΟ ΓΆρΡ68 τι ἴο χο͵]θοῦ δηἀ οαϑί 
Δ8Υ, ἰΒβουρἢ δῃ δηροὶ ἔτοσα ἤθᾶγσθη Βῃου]α ργοδοῦ δηα γθοοχησαθπὰ 10 
(Θκὶ. 1. 8.); ἴοσ δ Ηθ ὭθΥΟΣ σϑυθα θα, δα που βοα, ΟΥὁ Δρργογυϑᾶ οἵ 1, 
811 {π6 ΑΥΡ([Ὁ] ργούθῃοαβ οὗ τηδῃ, βοίμοΣ ργοπιρίοα ὈΥ Ἰοαγηΐηρ' ΟΥ 6- 
{Πυ81481)λ, οδπ ΠΘΥΘΡ Ραΐ ἃ ΓΘ] ΠΘΟΘΒΒΙΥ͂ ὑρΡοπ 1{.2 
Τα τοάσθσῃ Οδβυτοι οὗ Βόοπια, Βούγονου, ἰθϑοβοβ ἀπ δϑσιηϑ (παΐ 

ΘΥΘΙῪ βανϊηρ {γα} 18 ποῦ οοπίαϊποαᾶ ἴῃ βοσγιρίαγο, θαΐ ἴῃ βδοῦρίυγα δηά 
ἴῃ υηπτι θη γα 1008 ; δα ἀθποῦποο8 8 δηδίμοηγα αρϑὶηϑί 411 80 
ἀεβρίβθ δυο ἰσδαϊοηθ, ΤῊ18 ἀορτηα ἴβ ρσγορουπάορα ἱπ (86 ἄδοσθθ 
ΘΟΠΟΟγΗηρ᾽ {886 ΘΒ ΠΟΙ αὶ] ϑοσιρύυγθβ, τυ] οἢ τγ88 τηϑδᾶβ οα {π6 81} ἀΑΥ 
οὗ ΑρυἹ], 1646, ὈΥ͂ ἔνθ σαγα]Ππ818, οἰρὶῦ ἀγοΒὈΙΒμορΒ, δῃᾶ ἔοσ ὈΙΒΠορ8 
οὗ 16 Βοιμδηὴ οὐϑαΐθποθ (0 ὙΤΟΣα δἰπιοδὲ ὙΠΟ 1{8]18η8), 64] 1πρ' 

Φ 

. ῬΙοὐοι᾿ 8 ΟἸ τί βιίδη ΤΉΘΟΙΟΘΥ, ὑγδηβ᾽ δια Ὁγ ΒΘΥτοῦΧ, ΡΡ. 52, δ8. 1οπάοῃ, 1884. 
5 ΒΟΥΒ᾽5 Εἰχροβίοη ρου ἴδο ΤῊ -πίηο Ασίιῖς]οβ, Ρ. 89, Ιπάοῃ, 1717. [0]10, 
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ποι βοῖνοθ “ ἐμι6 βδογθὰ Ἂὡουπιθηῖοαὶ δηᾷ σοπογαὶ ϑυποᾶ οἵ Ττϑηί." 
ΤΗΘ [Ὁ] ηρ᾽ ἀγΘ {Π6 ταηδίοσίαὶ οἰαυθο8 οὐ (8 ἄθογβθδ :--- 
“ΤΠ 5δογοα, Θουσηθηϊοδὶ δηἃ ροπογαὶ ϑγποά οὐὗἁἨ Τγοηΐ, ᾿Δν ]}Υ δβϑοιη δ] οὶ ἴῃ {86 

Ηοἱγ ϑρίτις, (86 βαῖχθ ἰὔγθα Ἰαραῖθδ οὗ τἰς Δροβίοὶ!ς 866 Ὀγεβιαἴηρ ἰῃ ἐξ, Κοορίηρ 
118 ΤΟΠΕΒΗΙ ΣΤ ΔΒ Υἱονν, (Πα --- 4}1 Ἔστοσβ Ὀδίῃσ γχοιηονϑὰ --α [88 ὙΘΓῪ ΡΟΣ οὗ [86 
(ἀο8ρ6] ΠΙΆΥῪ γοϑεσυθὰ ἴῃ (86 Ἄοδυγοῖ ; ὙυΒιοῖ " [(08ρ6]] “ ργοχηϊδοά Ὀδίογα ὮΥ 
186 ΡτορΒοῖβ ἴθ (86 Ηοὶγ ϑουγίρίυγοβ, ον 1 οτὰ 6808 ΟὨγίδι ἴμ6 ϑοη οἵ ἀοὰ ἢγεϊ 
Ῥυλ ἰδ οαὰ νὴῖδ ἰδ οὐσῃ του, ἔβοη οοτμτηδηἀεα ἰο ὕὉ6 ργεϑομιθὰ (0 ΘΥΘ.Ὺ σγθαϊατο, ἃ8 
186 Ἰοππίδίῃ οὐ 411 βανίηρ ἴγυ ἢ δηὰ ἀἰδοὶρὶ πα Οὗ τρληποσῃ ; δηὰ οοπδίἀοτίησ τμαὶ 
ἐλ. ἱσιιλ απαὰ αϊδοίρἑπε αγὸ οοπίαϊπεα ἐπ ἰλὲ ευγίϊεη δοοὶλε απαὶ πηιογι θη οπδ 
ὙΠ ἢ, τοσοϊνοαὰ ὮΥ {86 ἘΡΠΠ ἔγοπι 86 τηουτῇ οὗὁἨ ΟΠ γὶδὲ δἰ πμβο, ογσ ἤἄσοτῃ {86 
ΒΡΟΒ0168 ἐΒοιηβαῖνβ, (86 Ηοἱγ ϑρίγιι ἀϊοταιίηρ ἴπ6πὶ, ματα οοπιθ ἀονγῃ ΟΥ̓ ἢ ἀπο τ|8, 
ἀοἰνογθὰ 88 1ὑ τ σῸ ἔτοῦλ Ββαηὰ ἰὸ Βαηὰ ;᾽ [{π6 δγηοά,] “ΤΟ]ονίηρ [86 Θχϑίυρὶο οὔ [86 
οὐ μοάοχ ἔδί μον, γδοδίσεβ απα Ὁδπεγαίεδ ιοϊἢ ἐσιαὶ γδΌεγδηοα περ οΥ̓ » είν, αἱϊ 
ἕλε δοοὶδ αδ τοεῖϊΐ οΥ ἰλε Οἷα απὰ ο ἐλς Νειο Τεδίαπιεπί, δἰποα ονδ Οἷα ἐς ἰλα αἰάλον 9 
δοίλ; 8150 ἐλα βαϊὰ ἐγααμβέοπα ἐπὲπρ δοίλ ὩΣ Κυαν απὰ πιαηπεῦ δ, ας λαυϊηρ᾽ ὅδεπ ἀ16- 
ἑαίεα εἰἰλεν' ὃν ἐλε νιοιμλ οὐ μέ, ΟΡ ὃν ἰλο Ἡοΐν ϑρίνγι, απὰ ρῬνγδετγοοα ὃν οοπέϊπιοιδ 
δισοεεείοη τη ἰλα Ο'αἰλοῖϊο ολωγολ."} 

ΤῊ ἄδογθθ {πθη ργοοθθᾶβ [0 σίνθ ἃ οδίδίοριιβ οὗ {μ6 ΒΟΟΚΒ οὗἉ {86 
ΟἹ« Τεδίδιιοηῦ (Ἰποϊυάϊηρ [Π6 υπιηϑρὶγοᾶ ΡΟ ΥΡΙΣ, ὈΟΟΪΚΒ 88 ρασγί οὗ 
[86 ἀἰνΊ ΠΟ ]Υ 1μϑριγοα ῬοΟΚΒ οὗ ϑουιρίυγθ), δῃα ἀθοίαγοβ {μα --- 
“17 απν οπὲ 8..8}} ποῖ σϑοοῖν [ὉΡ δδβοσοὰ δὰ οαῃποηΐοαὶ ἢ686 ϑᾶπι|6 ὈΟΟΪΚδ ΘΠ γ6 

Ὑτἢ 1} {πο ῖγ ραγίδ, 86 (Πβ6 Υ Ὀδνα ὈΘΘΠ υϑοὰ ἰο Ὀ6 τοδὰ ἴῃ (6 Οδίδβο]ς Ἵομβυγοῖ, δὰ 
88 ἴΠ6Υ 8.6 οοπίδι πϑα ἴῃ ἴῃ οἷά 1,δἰη πὶ χαῖο οἀϊίίοη ; διὰ “λαϊΐ ἀποισίπρὶν ἀπὰ ἀ6- 
ἐἰδενγαξεῖψ ἀεδρίεε ἐλ6 ἐταάίέλοπε αὐογοφαϊα,--- τ ἩΠΜ ΒΒ ΑΝΔΤΗΕΜΔ" [0Υ δοουγερα.]5" 

Τὴ {Π6 ργϑίδοβ ἰο {π6 (ὑαὐθομίβιῃ οὗ {π6 Οὐυηο}} οὗ Ττοηΐ, βοπηο ποθ 
4116 {Π6 ““ (ὑδιθοβιβηγυβ δὰ Ῥδγοοθοβ," οὐ ““ ( δὐβολιίϑιη ἔἕοσ Ουγαίθβ," 
10 16 ἔατΊ ΠῈΣ δββογίβα {μπαΐ --- 

“Α11 (6 ἀοοίγῖ 65 οὗὁὨ ΟἸ γι βεϊδηλῖγ, ἴῃ ἩΒῖοΒ (86 {ΑῚΒῺ] τὸ ἴο Ὀ6 ἱπβίσυοιοὰ ὅ, 
ἃγ6 ἀοτίνοὰ ἔγοπι {π6 νογὰ οὗὨἩ ἀοά, νοῦ ἱποϊαἀε68 ϑογρίυγα δπὰ ὑγδάϊιοη." 4 

Απά ἴῃ {86 ἢγεί οἵ {π6 νοὶ γο ΠΟῪ ΔΡ 6168 οὗἨ 41}, δαροταάδα ρα Ὀγ 
Ῥιυβ ΙΥ̓., Βίδμορ οὗ Βοπιο, ἰο (86 δησίθηΐ ἔδιι οὗ {86 {Ππίνογβαὶ 

Ὁ « βεβείο φυλτίβ, οοϊουγαίδ ἀἰθ Υἱῖῦϊ. τη θηβὶ5 ΑΡΣ. νύχι. Ὠβογοΐαπι 40 Οδηοηΐοΐδ ϑογρ- 
ατίδ. ---- ϑδοσοβδηοίδ ᾿δουτηθηΐοδ οἱ ΖΘΏΘΓΔΙΒ ἰτ ἀοπεπδ δυποάα8, ἰη ϑρίσὶ τα δαποῖο Ἰορ  ἤτωθ 
οοηρτορβία, ὑγεδβί ἀθπιϊ 08 ἰῃ 68 οἰϑάσπι ἐγ "08 Θροβίο ἰοδ ϑοαἷ8 ᾿ἰορδι8, πος δἷδὶ ρεγροῖαο 
ΔηϊΟΘ ΟΟΌΪΟΘ ῬΓΟΡΟΏΘΏΒ, οἱ δ Ὁ Δι18 ὀστοῦ θα 8, ΡΌΓΙ 48 ἱρδᾶ ουδηροὶ! ἰῃ Θοςο] βία ΠΟ ΒΕΓ ὮΓΣ : 
αυοὰ ῥτοπιίβϑαπι δηΐθ ΡΟ ὈΣΟΡ θὲ48 ἴῃ ΒΟ  ΡΕΓ8 δϑησὶΐθ, ΠΟΙ, 8 Πποδίογ 968588 ΟἸ τί δίπδ 1) οἱ 
ἘΠῚ 115, ργορσίο οσὸ ῥσίπιιπι ργοπιϊρανὶξ ; ἀεί 6 Ρ6Γ δΌ08 δροδίοϊοδ ἰβπγαῦδη ΤΟὨἴδΠι ΟΠ 8 
οἱ 58] ΟἸΑΣῚΒ υου δι 8, δὲ πιογι αἰδοῖ ρ περ, οσμηἱ ογοδιγϑο ΡΓΒαἸσδσὶ 85 : ΡΘΓΒΡΙΟΙ ΘηΒαὉΘ 
δῆς νου δίοσῃ οἱ ἀἱβο ρ ἰδπὶ σΟμτ ποτὶ ἴῃ Ἰτὶ8 δεγιρι 18, οἱ βίπο βοσὶ ρίο ἰγδαϊἰοηῖθαδ, αυεθ 
ἰραίυβ ΟἸγῖβεὶ οὔο δῷ δροβίοἹἱδ δοςδρίδθ, διιῖ δὺ ἱρβὶβ δροβίο]δβ, ρίζα δαποῖο ἀϊοίδιυίο, 
απδϑδὶ ΡῈΣ Ἰηϑηυδ ἰγϑα τε, δὰ ποθ πδαῖθ ρογυθῃθγιηΐ ; ΟΠἸἿΒοΟἀοχοσγαπι Ραίστιλ Ἄχ σα ρ]α 
δεουΐα, οΝε8 ἰἰδνοα ἰαπι τείεγὶϑ ΦΞ πουὶ Τεείαπιενίϊ, σαπὶ μἰσίμδχιθ πῶς ἤει εἰΐ απμοίον, 
βδονον ἰγασίξοπες ἴρϑαδ, ἑκα αὐ πάει, ίμπι αὐ πιογέδ μεγίϊπεπίε, ἰαπεχμαπι υοἱ ογε ἰεπμδ α 
Οὐσιεῖο, υεἶ α ϑρισίἐμ φαποίο αἀϊοίαίαξ, εἰ οοπκίπμα δυσοδεδίοποα ἱπ εοοίξεία οαἰλοίϊσα οοπφογυαίαε, 
Ῥατὶ Ριείαἰϊ αῇεοίμ ας τευετοηΐία διϑεὶρίξ, εἰ νεπεταΐεγ." ϑιαοτοδαποιὶ οἱ ὡοππιθηϊοὶ Οοη- 
ο1}1: Τυϊδοηεὶπὶ Οβποπθδ οἱ Ὠοογοίδ, ρΡ. 28, 24. ῬΑυ δ18, 1834. 

2. δὲ σφεα δυΐοπι ᾿ΙΤΟΘ Ρ6Ὸ5 ἰῃίοατοβ πὶ ΟἿΩΠΣΌΩδ δ0}6 ραγιὶα8, Ῥγοῦς ἰῃ δοοϊοδία 
οδίδο θα Ἰοχὶ δοηϑασγογαηΐ, οἱ ἴῃ υϑίοσὶ ΣΤ υϊραῖδ 1,δεΐϊπα θἀϊοηθ ΒΔΌΟΘΠ ΟΣ, ΡὈΓῸ δδοσίϑ οἱ 
Ἄσδηοηϊοὶβ ΠΟῚ δυδοθροσὶ ; οἱ ἐγαάίοπεα Ῥχααϊοίαα ϑοίενδ εἰ ργιμκίδηδ οοπίεπερθοσί, --- ΑΝ Ὰ- 
ΤΒΕΜΔΑ τ." Τὰ, ᾿. 25. 

8 Ῥαρο 7. οἵ “ ΤὮδ Οδιθοβίδτα οὗ [80 (οπηοὶὶ οἵ Ττοης, Ἰταπεαϊδιϑὰ ἱπῖο ἘὨρ 80 Ὁ [ἢ 6 
Βον. . θϑομουδη, Ῥγοίδβοσ, ὅς. Ἐογαὶ (οϊϊερο, Μδγμοοίι, ὈὈ]ΐη, 1829. | 

4 Ομηΐβ δυΐδῃι ἀοοίσίηδ γαϊίο, 4 βάο ἰτι8 ἰταάοπὰδ εἰξ, γεγῦο 1)εΐ οοπτἰποίαγ, αφυοὰ 
ἐῃ δου ρίυταιι ἰτβαϊοποβαῦς αἰδιγ αΐῃπι ὁδι." (Οὐδιθοβίβπγιϑ Οοης  Ττίἀθηπηὶ, ΑΡΡασα- 
ἴπ5, ἢ. 56. Ῥαγίδβι18, ᾽,8330. 
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Ομυτγοῖ οὗ ΟἸγῖβέ, δοπητηοηυ ο41164 {86 ΝΊσοπο Οτγϑοά, {{ὸ ρασγὶγ σὸ- 
οἰησ [ἢΠ6 5Βο-64116α οτοοα οὗ Ῥιὰβ ΙΥ.., ἀθοίαγοθ --- 

“1 πιοϑὺ δι Ά8}}γΥ δὐτηϊῦ δηὰ οπλῦτδοθ (86 ἀροδίοζίοαξ απα δοοϊδοίαείξοαῖ ἐΓαίδονε 
δηὰ 411 οἱδεον οὐδβοσνδῆςθβ δηὰ δοῃϑυϊιυοπδ οὐὨ ἐδ βαῖη8 συ γΟΝ." 5 

ΤΠ ρῥγοβοηῦ δυϊπογιαὔνγο ἀοοίτιπο οὗ {πὸ ΟΠυγοῖ οὗἩ Βοιηθ, {Π θη, 
18, ὑμβαῦ (ῃς Υογὰ οἵ αοἂ 8 ρδυν 1π ([π6 ΒΊ0]6, διά Ῥαγ νυ πὰ αη- 
ττιτύθη ἰγδ!οη ; δα ἰπαῦ {86 Θογρίατοθ ἀο ποῦ οοηίδϊῃ {Π6 ὙΠῸ] 
οὗ ἀἀοάδβ τενϑαϊδὰ ἰγυίι, δηὰ ἀγα θαῦ 4 ραγίϊδὶ σὰ] οὗ δι, [π τ ΡΥ 
ἴο {π18 ἀοστηδ, ργομηυ]ραύοα ὑπᾶοσ ἴΠ6 ῬΟΠΔΙΥ οὗὨ δῃδίμοιηδ, 1Ὁ τῖρἢς 
ϑυο6 ἴο ΓΘΡΙΥ, ἐπαῦ“ἴ {[π6 δουιρύυγαβ ἀγα ποΐ ἃ ρογίθοῦ σὰ]α οὗ ἴδ ἢ 
δηα ρῥγβϑοίῖοθ, 16 τηυϑύ θ6 Ὀδοδαβα (οὐ οἰἴῃον σου] ποῖ οὐ που] ποί 
οδυ86 8}} {παΐ γγ88 ὩΘΟΘϑβΆσΥ [0 Ὀ6 οοῃδὶρηοα (0 τψιϊησ, [|| δᾶνο- 
οδίθβ οἵ Ἐομμθ 88Υ ἐμαὶ εἶο ΑἸΙρ γ οοὐἹὰ ποῦ ἀο 1818, ἤθη ΠΟῪ 
ολῃ Ηδ Ἰῃμβρῖγο (μ6πὶ δ {18 μα ἰο ἀδ νοῦ τ μαῦ ΤΠΘῪ ΒΑΥ͂ 18 ΠΘΟ68- 
ΒΑΙῪ ἢ [Ὁ Ηδ οου]ά 848 ΘΑΒΙΥ͂ ἸΠΒΡΙΓΘ {86 ΔΡΟΒΙΪ68 88 ἢ6 ὁ8ῃ ἱπΒρΡΙΓῸ 
ἴθ. Ογ, πο οου]ὰ Ης ἀοῖῖνοσς ὈΥ ἰὐδαϊ οι δῦ 18 ὨΘΟΘΒΒΑΙΥ ὃ 
ἴον Ηδ ταῖρηϊ 88 ΘΆ5}}} οδιβα 1Ὁ ἴο δ6 ψυιτΐθη, {παῦ 10 ταϊρῦ τοιηδίῃ 1π 
ὙΓΓΙΠρ᾽, 88 ΒρΘαΙς ἢ ὑπαὶ 10 τηὶρσῃῦ τοιμδὶῃ 1 [Π6 σμυγοῦ ὈΥ ἰγβαϊ οι. 
ΤΒοΥΘ 18 πὸ ἀουδί, (πογοΐοσθ, Ὀὰΐ ἐπαὺ 186 ΑἸ ρΥ οου]ὰ ᾿μθρῖτα 
θη Ὑ{Ὲ {Π6 Κπον]θᾶρο οὗἁὨ 411 {πδῦ 18 πθοθββδγυ, δηἃ οδυβ8 ἔπθι (0 
οομληξ 1 (0 ττιθηρ (Ὁ οὖσ δἀμπηοπϊου. [{ Ηδ οοὐἱὰ ἀ0 {818, δῃά 
σου] ποῖ, {Π6 πῃ ΠΟΥ οδη {μαῦ θ6 ΠΘΟΘΒΒΑΣΎ τ Π]οἢ ἢ6 ΠΘΥΘΙ ΣΘνθδ]οα ὃ 
Οε, ον οδὴ Ησδ τρδῖκο 8 βοοουῃίδθϊο ἴον ἐμαῦ τ ΒΊΟΝ γ͵ὸ ΠΟΥΘΣ ΓῸ- 
οοἰγθα ΑΒ ἢ ἱπηραγίθα 0 τογα (μη τ πδί {Π6 ϑοσιρίαγο οοπίϑίῃβ, 
Η6 {πουρδὺ ἐμαὺ δυο ομῦ, ἀπᾶ γγ σδῃ Ὧ6 δοοοιηίβ}8 ῸΣ ΠΟ ΤΏΟΓ : 
ἴοὺγ γα οαπηοῦ {πιηῖκς ἐπαῦ ἴο ὍΘ ὩΘΟΘΒΒΑΓΥ ὙΠΙΟΪ 88 ΠΟΥΟΡ σουθα!θα, 
ΟΥ̓ ΟἸΓΒΟΙΤ 8 ἰο 6 ΓΕΒΡΟΠΒΙΌΪ6 ἴῸὸγ τ μαῦ νγ6 ΠΟΥΟΣ σον, ὙΒΘΠΟΘ 
10 [Ὁ]Π]ονγΒ ὑπαῦ {πΠ6 ΗΟΪΥ δουηρίαγοβ δοηίδϊη 411 {πὺ 18 ΠπΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ 
ἴο γπαλε ὧς ιοΐδο μπίο βαϊυαίξίοπ ἐλγοισὴ ζαἰξδ ἴα Ολτιεέ “εει (2 Τίπι. 
11}, 1δ6.}; δῃᾷ ὑμαὺ γ ποοά ποῖ ρσῖνθ μοοᾶ ἰο {π6 ἰγδάϊίο οὗὨἨ {μοβ6 
ὙΠῸ ρῥγϑίθηά 0 ΒΌΡΡΙΥ (86 4]οροά ἀοίδοίβ οὗ βοσιρίυγοθ ΌῪ {παὶν οσσα 
γψαΐῃ ἐγ ]οη6.ὃ 

Βυϊΐ ὑπαῦ τπ6 ϑογιρύιγαοθ ἀγὸ ἃ ρογίδοῦ το οὗ δι, δηα οοπίαϊη 4}} 
Τρ ἩΘΟΘΒΘΆΓΥ ἴο βαϊγδίϊοη, δῃηὰ {π6 οοῃηβοαπθηῦ πύθῃ Ὀ}} Ὑ οὗ 
1π6 ἀορτιδ οὗ π6 Βουῖδῃ Οπυγοῖ, ἐπαὶ υηντ θη ἰγϑα 1008 ἀγα ἃ οο- 
ογαϊηαίθ σαΐα οἵ ἴδ ἢ πιὰ ([Π6 ΗοΪγ δογιρίυγοθ, ΔΥ γοῦ ἔσθ Ὀ6 
Ριονϑᾶ Ὀγ {π686 ἔνγο ἴδοίβ, νἱ]Ζ.. ΕἸγβῦ, {παῦ ογαὶ ὑγϑαϊ το 18. αὐΟΥΪΥ 
ξυδἀθαυδίο [0 οοηδίαπἰ6 ἃ Θοτηροίδ συ] οὗ (ἈΠ ἢ; δηᾶ, βοοομάϊΐυ, {μα 

ι ΤῺ 80.ς8]16ἃ Οτοοὰ οὗ Ρίυα ΓΡ, γα8 ρυ] 5ηοὰ ἴῃ 1δ64 : [6 ἔνγοῖνο ὩΘῪ δζίϊοἶθθ [ἢ ἰξ, 
ἐΒογαίογο, οϑπλθ ἰηῖο ἴπ6 ὑυουἹὰ ΟὨἹῪ ἤδεθη παηάγεά δηὰ εἰχίγ- ΟΌΥ γοδγδ ἴ0ο0 ἰδῖο ἴο Ὀ6 [ἢ 6 
αι ΟΥ̓ (86 ἴσα οἰυτοῖ οὐὗὁΘ ΟΕ γίθθ. ΕΤΟτα [6 στϑάυδὶ στον οἵ ῬΟΡοσΥ, ᾿ποῦυσῇ Ῥδραὶ 
ἀοσπιαβ γ6ΓῸ ἰηἰγοάυςρα Ὀοίογο [μδὶ ρογὶοα, ΤΟΥ͂ ὙΤΟΤῸ ΠΟΤῚ ομηροάϊοα ἰῃ ἐπο ἔοστῃ οἵ ἃ εγοδὰ 
ἘΠῚ} τῃ6 γοῖῦῦ 1564. ΤΊ ῥγοζοβϑίου οὗ ἕδίτι 18 σϑοοϊνοὰ ἰπσουρποῦΐ ἐπ6 ττο16 ΒΟμἰδἢ 
ΟΠαγοῖ. [Ὁ 8 πιδθ ὈΥ Ἐν εΥ οπο ὙΠΟ 8 ογἀδίηθὰ ἴο [6 τι ἰΒΊΓΥ, ΟΥ ἤ0 ΔῊΥ Θοο  οβἰδβιῖςδὶ 
αἰ σην, ἱπ δὲ ΘΒΌΓΟΝ, δη ἃ ΘΥΟΓΥ͂ ΡΟΙΒΟῚ ὙΠῸ 8 δι πιο ἰηΐο ἰδ Ῥ]} οἷγ τοδὰδ δηὰ ῥτο- 
ἴδβϑεβϑ ἢ18 δββεηΐ ἰ0 ἰ. Μγ. Ομδγῖοβ Βυι]ογ 8 Αοοοῦσης οὗὨἩ [π6 Οοηϊδαβίοῃβ οὗ Εδίε.. . . . « 
οἵ ἔϊ᾿ὸ Ἰδοπιδη Οὐδ ο]ῖς, Οσὑθοκ, δηά Ῥυϊηςῖραὶ Ῥτγοιοβέδης οΒυγοῆ 68, Ρ. 9. ᾿ 

3. Αροείοϊζξοας εἰ Ἐοοϊεδίαδίίοας Τγαάιίοηεδ, τοὶ παϑασαο εὐπϑάοπι 6οο]ο δῖε Οὐϑοσυδεξίοηοβ οἱ 
δοπειϊτυϊίομοδ, Ῥυγίβδίπιθ δά πΐτο οἱ δι ρίοοῖοσ. Οοασαεοϊΐποδ, Βα] γί, ἴοτι. ἦν. ῬΘΣ6 3. 
Ῥ. 2038. Βοιιδ, 1745. 

2 Βογϑ᾿δ Ἐχροδιτίου ἀροπ (89 ΤὨϊΓΙγ πἰηθ Ατιίοϊοϑ, Ὁ, 88 
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{π6 βυ οἴ θ μοῦ οὗ βοτιρίατο ἴδ ρσγονϑὰ ὈῪ “688 ΟἸμσῖβὲ δά γ μΐβ ἴῃ- 
ΒρΙγθἃ δροβίϊθθ, 88 0168}} 88 ΟΥ̓ {Π6 βιθβθαιθηΐ ὑββυ που οὗ ΘΑΥΪῦ 
ΟἸγιβδη τσὶ ύοσβ. 

1, ἿΒθ υἱῦον ᾿πδάθαυβοῦ οὗ οτγαὶ ἰγϑδαϊοη ἰο οοηδίλξαἑα ἃ οοτηρ]οῦθ 
ταὶς οὗ ΤᾺΠῚ 18β ουϊἀθηΐ ἤγοια {86 0] οσσίηρ ΘΟμβ᾽ ἀογδίϊοῃθ : --- 
{ Η!δίοσυ ονϊμοθθ 186 υὐΐου ᾿παάθαυδου οὗ ογαὶ ὑγβαϊ οη, ουθῃ 

ὉΠῸΘΡ {Π6 τηοϑὺ αν Ὁ]6 Οἰτουτηβίβ πΠοΘϑ. 
Ιὴ {86 ἢγδβι αρθ8 οἵ {π6 ψουἹά 1 τουδὲ μβανα θθθη τωυοῇ δαβίου ἴὸ 

ῬΓΈΒΟσΥ 6 ὑσδα: Π!]Ὸἢ ρυγο {Ππ8ῃ 1Ὁ Θου]ὰ ρΟΒΒΙΌΪΥ Ὀ6 δἴθοσυγαγάβ. ΤΠΘΥΘ 
ΓΘ ἤθη ΟὨΪΥ ἃ ἔδν ἰμΐηρσβ ἴο θ6 ἀδ!νοσοὶ οοποογηΐηρ ἀοα; βυοῇ 
88, (μαῦ Ηδ τὰ πὸ ϑριγιίυλὶ Βοίηρ, ([πΠ6 Ογϑδίοσ οὗ 4}} {πῖπρβ, 
ὙΠΟ δ΄'οὴθ ναϑ {π6 οδ]θοὶς οὗἨ τόσβῆρ. Ὑ Βθῃ στονϑἰ δου τγὰβ γσϑὶ 
ΕἸτοὺ ἴο ΤΏ81Π, τη πη Ἐ 11ν68 ΘΓ 80 ἰοηρ, παῦ (Π6γ6 σγῶβ 11{{1|6 ἀληροῦ 
6ϑὺ {86 ἸΙσῃὶ οὗ συ βμουὰ 6 ἰοβ. Ἀἄδῃ,, δῖ, Εἰποοῖ, Μοίδυ- 
βοίδῃ, δῃὰ Νοδὶι ϑσθ, ἴῃ ἔδοΐ, 411 θὰ} σοῃίοτηρογασῖθβ. Τμυθ, β ἢ, 
[86 βοῃ οὗ Αἄδῃι, ᾿ἰνγοά ἰο ψιθίη ἄἤδοη γϑαγ οὗ (π6 Ὀϊγίν οὗ Νοδῆι 
Μοιδυβοίδῃ ᾿ϊνοὰ ἄρον ἰἴγοα δυπατγοα γοδῖβ Ὑ8116 Αἄδηὶ νγαδ γοῖ 
αἰῖνθ. ὅποι, {μ6 ϑοὴ οὗ Νοόδῆ, σγαϑ ἃ Βιυπατοα γϑᾶσθ οἱά πῆξα 
Μοιδυβοὶδῃ ἀϊοα, δηά, αἴθον [π6 ἀοίαρο, ᾿ἰνθα Ὀρνγαγ8 οὗ ἃ δυπάγεος 
γΘΑΓΒ ὙΠῊῺ ΑὈγαθδα; ἴἰο ΠΟΙᾺ Δποίμοσ σου ἰδίου) ψγ188 ρίνοη, ἢἰκ 
ἔδι Βοῦβ μανίησ Ὀθοοσηθ Ἰἀοϊαΐοσθ. ““ Απὰ ἴῃ [Π6 6 Ὁ σΘΠΘΥΔΙΟΠ8 ἔχοιμ 
ΑΘ τϑμδηλ ἰο Μίοβϑβ, (86 διὰ ἀραὶπ ΔΡρΘδΙΘ (0 πᾶν θθθη οογγυρίοα, 
1 ποῖ Ἰοβῖ, δἰ ἐπουρῇ ἔγοια [86 ἀοαῖδ οὗἨἁ Φοβθρὰ ἰο 186 Ὀιγι οὗ Μοβοβ 
ποῦ ΒΕΥΘΏΪΥ γοᾶγϑ πδα ραδβθα, Τδυβ, τ μδθὴ (86 τ᾿ οὐ] δηά {Ππ6 σμ τοῦ 
ὙΘΥΘ ἩΠΘΔΟΣ {Π6 τηοϑὺ ἕδνουγα Ὁ] 6 ΟἸΓΟΌΠΒίδ Π668 ΤῸΣ ργοβοσνίηρ ἰγδα!]- 
τοη οὗὨἨ {π6 ἰχυἢ πηϊτραῖγοά, τὉ ρ]οαβοα (ἀοὰ ἴο ἰθανα {π6 νγουϊά, ψ ἢ 
ΟΘΟΆΒΙΟΠΆΙ ΤΟΥ ΙΔ 0.8 Ἰηἀ664, Ὀὰὺ ΤΠ ΟΒΌΥ 1 ΟὨ]Υ ἰγδα! οπ4] Κηον- 
Ἰεᾶρα οὔ {86 ἰτυἢ, Ὑοὐ Ἔνθῃ 8ο, βυο Κηον 6 ὑγὰ8 ΒΟΟῚ οογγιρίοα, 
Δηἀ ΘΑ ἰΙο. Αὔἶον {παὶ, οὐ ραν ἃ 116 Γ τονοϊδίάοη ἰο Μοβββ, 
δηἀ 6δη]οϊποά {παΐ τ Βῃου]ὰ Ὀ6 οοτημ 6 (0 τυιηρ ; ἀπα 186 ὈΟΟΚ οὗ 
{Π6 ἴδ νγα8 ἀδροβιτοα ἴῃ [ἢ6 τηοϑὶ βδοσβά ρἶδοβ οὗὨ [Π6 ἀἰββνοι ον δη 
τηοϑὺ ΘΑΥΘΙ ΠΥ συλγάθα δηα τνδίομοα, 88 οὗ 1 ΘΕ 8 00]6 να] 6. ΤΠ οπο6- 
ἔουταγ, πο ΔΩΥ͂ στοῦ ρσορμοὺ 88 βοηΐ ὕο 1βγϑϑὶ, ἱπουρᾷ, ἀυχίπρ; 
[18 1 οσηθ, Β6 οὐ] ἰδυρῦ {Π6 πὴ χὰ γοῦ 8 ἸνΟΓ8 ὙὙΟΥΘ ΟΥΘΥ 
ὁοοπλ θα ἰο τ υϊηρ, (πα0 (ΠΟΥ πιραῦ Ὅ6 ῥὈγθβοσνθα δῇοσ ἢ18 ἀθαίῃ. 
Νὸγ ἀο 6 ΚΟΥ δηγ ἱηρ' ΠΟῪ ΘΟΠΟΘΓΏΪΩρ [86 ἐπρέννιι ΟΥ̓ δΔὴγ οὔ 6 
Ρτορμοῖδ, ϑᾶνθ ΟἿΪΥ ὙΠδὺ 18 βαπαθα ἄοννη ἰο τ18, ποὺ ὈΥ ογαὶ βυΐ ὈγῪ 
τυτιτΐοη ἰγαα!οῃ, νἱΖ. (π6 δογιρίυσαβ οὐ (μ6 ΟΙΪα Ταβίδιηθμηί. 
“Μοὶ δ᾽ παν 88 {π6 8486 ψἱἢ (Π6 ΟΠ γιδύίδη οὔσγοῦ, ΑἹ ἢγβί, 

ΜἩ118ὲ οὐἷν Τιογὰ δηά ἰδ ἀροβίϊθβ σοῦ οὐ θαγίδ, {Π6}Γ ῬΘΥΒΟΊΔΙ [680}}- 
ἱηρ, δηά ἐμαὶ οὗ ἰμοβα ἰδιρηῦ ὈῪ (Π6πὶ, ταὶρμΐ μὰν βυβῆοοα, Ὑοί, 
Θσ ἢ ΤΠ 6Π, ΘΥΤΟΙΒ δπἃ ρουνϑυ 0η8 γ 16 ογθορίηρ' ἰπῃ; 8πὰ 1 {Π6Υ Πιδά 
ποὺ οοτῃμπ 6 {πΠ6 δυδδίδποσ οὗ {πον ἰοδοδίπρ ἴοὸ ττϊθπρ, (86 [Ἀ]86 
ὑγδ το η8 οὗ {86 Φυάαΐβογβ, {π6 (ὐδγι πί μΊΔη8, ΟΣ [π6 (ἀὐποβίϊοβ, τῖσαι 
δανα δου ἄοψῃ {πτουρῇ [86 ΘΠυΤΟΣ ᾿Ἰηδϑίοδα οὗ {86 ἴσα ἰγϑα! ]οη8 οἵ 
1π6 αἸδο 168 οὗ ΟἸγῖϑ, Βυΐ τγ ᾿θάσῃ ἴσοτλ δποϊθηΐ σι ογθ (Παὺ τ ῃδὶ 
186 Δροβίϊοϑ ργοδοιιοά Ὀγ πογὰ οὗ ταουΐ, {Π6Υ οΘοταταϊ 64, οΥ οδυδοά 
ἴο Ὀδ σοιμμλ θα, ἰο τυ ηρ,, ἰαϑί {Π6 βυθδδβίβῃοθ οὗ {π6ὶγ ρυθδομίηρσ 
᾿ϑῃουϊά μὲ ἰού. [ἢ ἰγδάϊομ οοτηγτ64 ἰο {Π6 ΘΠ Τοῦ δα Ὀ6Θη 5.1. 
οἰδηΐ ἰο ργββογνα {π6 ἰγαῖμ, ἔμο {π6 τυ ηρ οὗὨ 1Γπ6 ἔουν (ἀο8ρ6]8, δηὰ 
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οὗ {86 οἵπον ραγὶβ οὗ {πὸ Νὰ Τοβίδιηθηί, σουϊὰ πᾶν Ὀθθὴ ΒΌΡΘΙ- 
ἤυουΒ. Βυΐ ἴτοιῃ {86 Κπονη δηά νγ9]]-ρσουβα 1μϑυ οιθθοΥ οὗ {Π6 
ουταθσ, {16 ἀροβϑῦϊθθ, ὑπάον {Π6 συϊάδησο οὗἩὨ [16 ϑρὶ τι, Πδα τϑοοῦγεα 
ἴο {86 Ἰαὐοσ τηοᾶθ οὐ ᾿μβυσίηρ' ἃ ΒοῦγΟΘ δηά ἃ στι]ς οὗὨ ἔα Π.᾽:} 

“« ΤὨ6 Δροβί]68 αὖ ἢγβί οσηθα {686 ὙΥ ΟΠ ὩρΒ ; [86 ΟΠυτοΙ68 τοοοϊνοα 
Τπθῖὰ; {86Υ ἰγδηδιαϊ {64 [Π6πὶ ἴο {Π|6 1} ῬΟΒΙΘΙΙΓΥ͂ : (Π6Υ στουπά ρα {6} 
(δι ἀροι {Ποιὰ ; (Π6Υ ῥγονϑα {μι ῖν ργοροβιοηβ ὈΥ ποιὰ ; ὈΥ͂ {ποῖ 
Δ6Υ οοηξαϊοα Βογοίϊοβ; δπὰ Ποὺ τηδθ ἰμθῖ {86 τηϑᾶϑισο οὗ τὶρῃύ 
Δα ψ͵ΟΠρ ; 811 ἐμαὶ οΟἸ]]οοίδνο Ὀοάγ οἵ ἀοοίτϊπα οὗὨ νοὶ 41} ΟἸγῖ8- 
[ἰΔπη5 οο] δου νον πδᾶθ ρα Ὁ]10 οομ θβϑίοηβ, δηα οὐ Ὑ ϊοῇ 4}} {Ποὶν 
Πορα8 οἵἉ βαϊναϊου αἱὰ σϑὶν, σγοσο 411} σοηῃίαϊηθα ἴῃ {ποῖὰ, δηᾶ {86 0 
Δρτοοά ἴῃ πο ροϊηῦ οὗ ἰαἰτὰ ποι 18 ποῦ ΡΙΔΙΠΪΥ δοῦ ἀονα ἰπ δογῖρ- 
ἰυτο." 

[1.1 ΕΌγίΠοΥ, Θσροσίθμοθ βῆονϑ ἰμδὺ ἐγδαϊίοη ὑθμβ ἴο {Ππ6 οοΥταρ- 
ἔοι οὗ (συ .ὃ 
γε 866 τιδηκὶ πα 80 ῬΥΟ6 ἴο ΠΒΓΘΡΓΘΒΟ  ΔΙΟΙ, 8Πα 80 ΤΏΒΩΥ 861- 

{Ἰ]0η8 πλ86168 ἴο 8 τηδίζοσ οἵ βοϊ δ8 σϑρογίϑα, {μδῖ, 1 στο]! σίοη πδὰ ποῖ ἃ 
ΤΏΟΤΘ αϑϑυγοα ουπάδίϊοη ἴμδη ἰγδάϊοη, 1 σου] ποῦ αν {παὶ ογοαιϊὶ 
ΡΔΙα ἴο 10 ψ ϊο 10 οὐσῃῦ ἴο ᾶνθ.0 Απιοὴρ (86 9678 γα πᾶν ἔγο- 
ἀυθηΐ ᾿ἰῃβίβμορβ οὗ {118 ἀποογίδϊηΐν ; 80 ἴμαῦ «6811 ΟἸγιδὲ σορτονοά 
{Ποῖ (ῸΓ τρδιιηρ (μ6 ἰανν οὗ ἀοἂ οὗ πο οἴἶεοῦ ὈΥῪ {ποὶγ γα! ΠΟ ηΒ. 
(Μεαῖι. χν. 6.) 6 Βηά 4]80 {πδΐ, ἔγοτῃ ϑαυλἰπρ ἴο {π6 Δυϊ ΒΟΥ 
οὗ ἐγδάι! ἄοη, (Π6Υ νγοτγο 16 [ο Ἰπίογργαὶ ᾿ἴογα  ν [6 ΡγΟρΒ οῖς8. δοη- 
οογαΐηρ' {πΠ6 Μοββίδῃ βιυπρ' ου {π6 ἰἄγοπθ οὗ ΠνἹα ; 8Πα ΘΟὨΒΘΑΠΘΗΓΙΥ 
{Π6Υ ταο)οοίρά «“΄6ϑὺ8 Ομ τῖδὶ ἔγοπι [Π6 ῬοΥΘΣΕΥ οὗ 818 Δρρϑᾶγδποθ. ΕἾΟΙᾺ 
(6 Βατηθ οϑιι8θ ὑῃ6 Υ ναἰ θα τογ ἢν ΘΟΓΘΙ ἢ] ΟὈβοσνϑηοοβ ἀρονα (Π6 
ἸΩΟΤᾺΪ ἰὰτν ; δπα ἐπουρὺ (πδ΄ 8 Ῥοτἔογσλδηοθ οὗ [86 ἔοστηοσ σσου]ά δίοῃθ 
ον 4 νἱοϊδοῃ οὐ {μ6 Ἰαίίοσ: 8οὸ {παΐ, στ μθῃ ΤΟΥ βανν Ομ γίδὶ δηα [19 
Δροβί!θβ ἀϊβάδιηἱηρ [π6 δας που οὗ ἐγδα!ἴοη, δπα βού ηρ [86 6} {1168 
αὖ ΠΡΟΥΓΟ ἔγοπι ἴπο86 ΟὈΒΟΓΎΘΠΟΘΒ, {Π61} ᾿Γο] ἀ1ο68 ἀραίηδί {ποτ ΘΓΘ 
Ἰποσθαϑθα, Απᾶ δοῆοα {Π τσοὐθοίϊοι οὗ [6 Μαβϑιδῃ, δπὰ [86 ρϑζβϑοι- 
τἴοῃ οἵ δὲ8 [0] τ σθ, οὐἱρίηδίθα ἴῃ ὑποὶγ Ὀ6] εἶ οὗὨ ὑγδαϊ ΠΟ. 

[1}1.1 δυσί ὑγϑα: 0 }}8 ἃ8 τ σο Π6]ἃ ἴῃ (06 ΘΑΥΪΥ ἀσοβ, θα υπ8ὰρ- 
Ρογίβα ὈΥ̓͂ δογιρίαυγθ, ἡγογ6 8 ὈΒΘα ΘΠΟΪΥ τα)θοίθα, 

ΤῆυδΒ, (Ὡς ορὶπίου οἵ (γδι 8 γεῖστι οα θασί ἢ [ῸΣ ἃ ὑπουβαηα γθδγθ, 
---ἴα ὨΘΟΘΒΒΙΥ οὗ σινὶηρ ἰδ0 ΤΟΣ Β δὼ ΘΓ ἴο ᾿ηΐδηί5,---δηα [Π6 αἸ νη 6 
Ἰπβρί γϑίοι οὐὗἉ [Π 6 ΒΘΥΘΗΓΥ 1 ΘΓ ργθίουβ ὙὯ0 ΘΙ 88] ἃ 0 αν δχϑουϊοα 
ἰὴ6 ατοοῖς γουβῖου οὗ {πὸ ΟἹα ᾿Τοβίδιμηοηΐ, -- αν Ὀθοὴ ἰαϊὰ δδϑιἀθ ἴῃ 
Ἰαΐου ἄσηθβ. Νον {{|8 ἰδοῦ ργονϑδθ ἐμαῖ, θυθῃ [βουσὶ ἴθογὸ αἱ οχἰβί 
ΒΟΠ)6 ϑροβίοϊοαὶ ὑγδαϊτοπβ, [86 ΟἸ τ βία οἰ υγο ἢ οδηποῖ ΚΠΟῪ τ μδὶ 
(Β6Υ δῇ; ἔοσ, ᾿ξ 8μ6 πδὰ (μϊ8 Κπον]θᾶρσο, βῃ6 σουἹὰ ποὺ αν ρίνθῃ 
{μαΐ Ὁ116 ἴο δυο 88 β6 δίψεγ νδγαβ υἱοϊαϊϑα, 

2. ὅϊηςο, (Π6η, ἰδύοσυ δηα Ὄχρϑυῖίθῃοα ουΐϊποα ἐπα ΟΥᾺ] ἰγβα 01 18 
ΛΙΟΥΪΥ Ἰπδάθαυδίο ἰο οοπδϊυϊθ 4 οοταρίοία συΐθ οἵ ἐδι{ἢ, 10 ΟὨΪΥ 
ΓΟΙΔΙΏΒ (0 ΒΟΥ ἰῃδὺ (16 Βυ βίο ΠΟΥ οὗἩ [Π6 βδοχὶρίυγοθ 838 186 οὨΪγΥ 

} Βγονηθ Ἐχροδίοη οὗ (6 ΤὨϊγγ-πἴῃο Ατεὶςϊοα, νὸ]. '. ῬΡ. 181, 189. 
3 Βρ. σεῦ. Ταγ οῦ 8 Ὠἰβδιδδῖνα ΤΌ ῬΟΡΟΕΤΥ, ρατὶ ἰΐ. Ὀοοὶκ ἱ, βοοῖ. 8. 
8 Τλιοβο Οὐδοσυβείοηδ 8. οἰ οΗῪ δυσί ἀρσοὰ ἔγοπι Βίβῃορ Βαυγποι 8 Ἐχροεϊείοη οὗ μ6 δίχει 

Αγιοὶο οὗ τ1η6 Οοηΐοβείοη οὗἨ Εδὲ} οἵ (ἢ ΟΠαγοῖ οὗ Βηρίαπά, 
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ΤΌ]6 οὗἁἨ Γ4}{Π δηα ργδοίϊοα 18 ρσγονϑά Ὀγ “688 ΟΠ γῖδῦ πὰ 18 ᾿πβρίγοα 
ΘΡΟΒί 68, δα 4180 Σ {π6 ἰοβ λομἾ68 οὗἁὨ {86 θαυ ΟἸ συ δη ἩΥ]ο 8 
τι8Ὲ8}} 7 ἑοστηθα {πῸ ἘΔ ΘΓ. 

[1.7 Ιη 4}1 18 ἀϊβρυΐθβ ψῇ ἢ (86 ῬΒΑγίβοοβ “9 6ϑὺ8 ΟἾγῖδὲ ιβι18 68 
Βἰ 56} πα 818 ἀοοίγηα ΟΥ̓ {π6 νγογάβϑ οὗ βδουιρίασο, θυ ΠΘΡΟΓ ΟΠ66 
ὉΥ ἰταἀϊοη. Ηδ ἀεβιγοα ἰμοπὶ [0 δεαγοῖ ἐδο δογίρίμγεβ ; ὅο᾽ (ἢ βαϊά) 
ἐπ ἐΐοετι γε ἐλμὶπλ γὲ ἤαυε οἔεγπαΐ ἷξε, αμα ἐΐον αγὸ ἐλον ιυλιον ἐοεεϊν 
Ὁ πιε. (ὕομη ν. 39.) Τἢδ ρῆγαθθ, γε ἐλέπλ, ἀἸά ποὺ τϑίδσ. ἴο δὴν 
ῬΑγ Ιου] οοποοιῦ οὗὨ {πο ῖγ8 : Ὀαὺ πηροτγίθ, (Πα 48 ἐλεψ ἐλποισλέ, 80 ἴῃ 
{6} ἐΐεν λαὰ εἰεγπαΐ {{{8. 

Ιὴ {86 β8π16 ὙΑΥ͂ [6 ἈΡΟΒΕ168, ἴῃ 8}} {Ππ|0ῚὉ αἰβριι68 τ τἢ 16 76 8, 
τηδάδ {86} ΔΡΡ6Ά18 ΘΟΠΒί ΠΥ (οὸ {π6 Θογρίασοβ. ΤμὰΒ {π6 Βογυδῃβ 
ΔΓΘ Βα 4 ἴο Ὀ6 γηογδ ποῦδῖο (τἸλοστα Ἰησϑημοιβ) ἐλαπ ἐΐοϑ8ο 9.ΥΓ Τλεδδαϊοπῖοα, 
ἐη ἐλαξ ἐΐδν .... δοαγολοά ἐδ δογίρξιτος ἀαϊΐν, τολοίδεῦ' ἐλοϑε ἐλῖηρ8 ἰοετα 
80 88 Ῥαυὶ ΠδΔα ρ᾿γοδομοά το {Ππθι. (Αοίβ χυ. 11.) δὰ] βαγβ ἰπαὺ αἱ 
δογίρέιιγ6 186 σίσεπ ὃψ ᾿πορίγαξίοπ οΥΓ αοα, απὰ 1Β ργῳπίὲέαδίο Κογ ἀοοίγίπο, 
ον τορτορί, 7ογ οογτϑοΐϊοη, Κ07 ἱπδίγιμοίοη ἴηι τὶ σἠίεοιδηο85, ἰλαΐ ἐὴδ πιαπ 
9ΓΓ αοα πιαν δὲ ρεγζεοῖ, ἐλοτοισλῖν ξιγηπίβηεα ὠπίο ευεγῳ σοοά ιτοογλ. 
(2 Τίμι. 1.1. 16.) Αραΐῃ, νὰ δ ᾿πίοστηθα ὈΥ 1μπκα, {πᾶὺ Π8 ἀαβίσῃ 
ἴῃ. τυϊηρ 818 (λοΒρ6ὶ νγα8, {παῦ γγχο ταϊρηῦ ἄποιο ἐδ οσεγέαϊπέν 0 ἐδιο86 
ἐλίπρα τολεγεῖπ 6 ἢαῦο ὕόοη ἐπϑένοίοα, (Ἰὰκα 1. 4.) Ὑμα ἀροβία δηά 
ουδὲ 9 ἢπ Π Καθ βαγ8 {παῖ ἐῤθδο ἐλέησε 0676 ιυγίϊξοπ ἰλαὲ ψὲ 
ιϊσἠὲ δοϊίευο ἐλαΐ οεδιια ἰ8 ἐδο Οἠγὶδί, ἐδο ϑοὸπ οΥΓἹ Οοά ; απά ἐλαὲ, δε- 
ἰἰουΐπφ, ψε πιϊσὴλὲ λαυο {ἶξε ἐλγομσὴ δῖ παπιο. (Θομη χχ. 31.) Απᾶ ἴοσ 
{π6 Βδῖὴθ γσϑᾶϑοῃ Ῥοίοσ, ἤθη ἢ6 88 ΠΘΆΓ ἢ18 οηά, ψτοίθ ἢϊ8 βοοοῃᾶ 
Ἐρίδι16, ἰῃ ογᾶδν τὺ {π6 ΟΠ γιβδη Ὀγοίθγοη τϊρηῦ ἤδν 1Ὁ 88 ἃ 
ΤΏΘΔΠ8 οὗ ἀσερίπρ ἐΐό8 ἐλίπρϑβ αἴισαψε ἴῃ γοπιεηιόγαποο. (2 Ῥεῖ, 1. 16.) 

1: ᾿88, βοψουοσ, Ὀ66 ἢ ομ͵ούδα Ὀγ Βοιηδηϊδὶ8 (μαΐ ἐμ δροβί]θ8 βοιηοίϊπι68 τοίδ ἴῸ 
8 ΑΓ συν ὑγϑαϊ το η Θχ βθυιηρ' ἐπ ραγ ου ΑΓ ΟΠ ΠΤΟΒΕΒ, 88 ἴῃ 2 ΤΏ 688. 1ϊ. 16, Βυὺ ἱδαῖ 
βΑθθαβθ 8 ὯΟ ῥτοοῦ ἴογ ἴ[μ6 ἀοοίτἠπα οὗ ἰγδαϊθοη, ἃ8. βο]ὰ ὈΥ ἴμε σηοάδσῃ Ομυτο οὗ 

οἴθ. ΤΠὲ ποσὰ ἐγαάϊοηβ (παραδόσεις) οσουγτίπρ ὑμογεῖῃ δρΡ]168 ὑὸ τ βαῦ Ῥδὺ] 
ἩτοΙθ, 885 Μ6}} 88 ἴὸ τμδῦ Πα βαιὰ ἢ βῃᾷ ἱξ 16 οὐἱαθηΐ, δαὶ 186 ΔΕΒ νουβα οὔ 1Π6 βαπὶθ 
οδαρίον, (μδὺ {Π6 δυν]οοὶ οὗ μον 6 τχοῖθ τγᾶδ {86 88016 ΟΥἨ ἡ ΒΊΟΝ ΒΘ Βδὰ Ἐροίθῃ, 
ὙΠ 6Ὼ ἴῃ 186 ὑδιγἃ νοσβθ ᾽6 Δ]]υἀ θὰ ἴο {86 ΓΔΠΠῊΡ ἀΎΔΥ (ΟΥ δροβίδ8Υ) δῃὰ 86 σϑυθ- 
Ἰαϊϊοῃ οὐὗὨ ἐπα πιδῃ οὗ δίῃ Τγοοϊ ἃ ὈΥ (δ δροβίϊδ ἴῃ (Βδὺ ομδρίογ. 

Βαυὺ ἰξ 18 σογίϑδιπ ὑπδῦ ὉγῚ ἐγαάίξοη, ἴὰ ἴἰμ86 ἄδγβ οὗἁὨ [16 δροβίϊθβ, δὲ υπῃἀογειοοα 
(49 ἴῃ 1 Οοσ. χν. 8.) ἸΏΘΣΟΙΥ [86 σΟΏΥΘΥΔΠΟΘ οὗ ἴδ δὶ}, ἀπ ἃ ποὺ ΔΗΥ υπητιίδη ἀ06- 
{ὙΪΠ68. 

Βοχιδηϊβθίβ Βανθ 4130 οὐ)θοίβα ἐμαὶ ὑγϑα τ οη 18 ΠΘΟΘΒΒΆΓῪ 0 Ἔχρίαἷπ {86 τηθαπίην; 
Οὗ πυιπογοῦβ ΟὈδοῦΓο ρβββᾶζοϑ, Ὑ ΒΊΟΝ ὙΝ ΒΥ ΔΙῸ ἴο Ὀ6 Τουπὰ ἴῃ 186 ϑοΙρ[ΌΓΕΒ. 

10 18 ἔγθϑθὶυ δα πυϊοα {μαὺ [ΠΘΓ6 ἃγὸ αἰ] υ 168 ἴῃ {π6 βοτιρύυγοβ ; Ὀυΐ 1 411 ὑπδὶ 
τ ἰδίοβ ὕο ΟΌΣ δ: δηὰ ἀυγ, [Β6Υ 8 ΓΘ ΤΟΣ Οἶθαῦ ἀπ θαβῪ ἰἴὸ Ὀ6 πάογβίοοα δὰ 
τα δα, (ΕΒρθοίδ!]γ ᾿ἶ τ οοηρᾶγ δουρίαγα τι δογρίυτθ,) ὈΥ {86 πιο] ρσοηῖ, 
τάμα τρί διὰ ὈΣΔΥΘΓΙΙ δίυπαν οὗ {Π6 δἰ48 οἵ δοιὰ οΥἸ ἰοίβια δα ᾿πὐδυρχοίδίίοη. 71 
ἐεείϊπιοην οἱ ἐς ἘΡ ἐδ ΦΗ7 6, πιαλίηρ᾽ ισΐδα ἰλ6 εἰπερίθ. Ῥαὶ. χῖχ. 7. 

[1.7 Α8. Φεβὺβ ΟἸγῖδὶ δα δ18 ᾿πβριγθα δροβί]θθ δρρθαὶθὰ ἰο [ἢ 
ϑουιρίαγοβ δίομο (πᾶ πού ἴὸ ὑγϑα 110}, 88 8 ρογίδοῦ δπὰ βυβιοιθηΐ 
ΤΌ Ϊ6 οὗ (1 ; 80 ποΙ ΠΟ, γγα8 ΔῺΥ τ πο ρ]αοοα οἢ ἰγδα το ὈΥ [Π6 
οδυΐν Οτιβδη πσϊίοσβ, (μο86 ψ8Ὸ ᾿ἰνϑα ἀπά στοΐθ Ὀοίοσο 186 βἰχίῃ 
οΘὨ ΌΓΥ, δηἀ ΜὍΠὼῸ δύ 808} τουτηθα {πὸ ΕΔΊΠοΥΒ οὔ [ῃ6 ΟΒΌΓΟΒ, 

ΑἸΒουρσὴ ἰμεβα δυΐμοῦβ ἃ ποῖ αἰσσαυϑ ἴο Ὀ6 ἀδρομ θα ΡΟ 88 
δχροβίζοσβ οὗ βου ρίαγο, δῃᾶ [86 1}, σσουκβ Θομα ἢ ΠΟ ἱπβριγοα στο Ὧ8 [0 
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ΟὈΒουνδησ08. ΟΥἩ ἀοοίγίμθθ, τ ΒΊΟΝ 88.411} 06 Ὀἱπάϊηρ, οα {π6 ΟΠ τϊδλη 
ομυγοῖ ἴῃ 41} ἀρθ8; γοῖ {ποὶν ΥΠρΒ οοηίαΐῃ ἱτπηρογίδηῦ ον] άθῃοθ ἴῸΓ 
{π6 σΘΠΌΣΏΘΉΘΕΒ "ὦ ἱηΘΟΥΥ οὗ {86 δουρύατοβ, δηα αἶβο πιποῦ 1πι- 
Ρογίδηϊ δῃα ὑβοῦι] ᾿Ἰῃἰογπηδίοη δομποογηΐηρ ἴμ6 ἀοοίγ!η68, αἸ50 1 0] 1Π6, 
Δη4 υβαρ68 οὗ [Π6 δηοϊθηὺ ΟἸγιβίϊδῃ τυ τεῖ, ΤΊ] [Ὁ]οννπρ ρΑββαρθδ 
Μ111 Βῃονν {παῦ (86 ΘΑΥΪΥ ΕΔΙΠΘΥΒ ποὺ ΟὨΪΥ ῥΙδοθα πὸ σϑ] δηοθ οἡ ἔγῶ- 
ἀϊιώοη, Ὀυΐ, ἴῃ σοϊμηοη ὙΠῺ 411] {86 τοίοσιημθα ομυγοθο8, τοίοστοα ἴὸ 
{86 Θογιρίαγοϑ 88 ἃ ρογίθοϊ δᾶ βιιηοιθηΐ ἤηδ] οουγί οὗ ἀρροδὶ. 

κ᾿ ἸγΘῃδουιΒ ΒΑΥ8: Αἴ ὁ Κπονῦ [8αὉ (π6 βοτγίρίαταβ σα ρογίδος, 88 Ὀεΐπρ' βρόκϑῃ ὉΥ͂ 
[86 )οτὰ οὗἩἨ αοἂ δπὰ Ηἰ5 ϑριγιι.1᾽ Αραίη: “ἯΥὐῤα. δδνα σϑοοῖνϑα {Π6 ἀϊδροδιιίοη οὗ 
ΟἿΚ βαϊναίϊοη ὈΥ το οἴβουβ θυῦ ἰμοβα ὈὉῪ ποτὶ ἴΠ6 (ἀοβροὶ σϑῆμα ἴο α8 : νι ἱοὺ ἘΠΟΥ 
ὑΠ6ῃ ργοδοιϑα, δπὰ αἴογανβ ὉῪ οὐ β νὶ}} ἀο᾽ νογοά ἴοὸ υ8 ἱῃ {86 βογιρίυγαβ, ἰο θ6 
[86 ΡΠΠΑΡ ἀηα ἡτουηά οὗἉ ουγ (810}.3᾽ 

“«ΤοΡι ΠἸλΠ 58γ8: “1 δάοσο ἐπα ρογίδοίίοη οὗὨ δουιρίατο, ὙΒ]Οἢ ἀθοΐαγοδ ἰ0 πηὸ ἐδ6 
Οτγοαῖοῦ δηὰ Ηἰ8 ψοσ 8... . ὙΠ ούΒΟΥ 8}} (πἰρΒ 6Γ6 τηδᾶὰδ οὔ ργϑ-οχὶ δίθης τηδιζογ, 
1 ἢᾶνα 88 γϑύ πο θθγο γοδὰ. [,οῦ (π6 βοδοοὶ οἵ Ηδιτηορθηθδβ δον ἴπδὲ 1 18 τ εἰ. 
1 τὸ ἰβ ποῦ πυυϊτέθη, ἰοῦ {86πὶ ἔδαν (86 ποθ τ ΒΊΟΣ 18 ἀοϑιλησα ΤῸ [μοὶ το δἀὰ ἰο οὗ 
ἀλκα δπσαγ. 5᾽ 

“ Οτίρθη 8808: “ἼΠ6 το Τοβίδιηθηίβ. . .. ἴῃ ὙΠΒΙΟὮ ΘΥΟΙΎῪ πογὰ (μα ἘΡΡΕΤ 519 
ἰο ἀοἄ τηΔΥ Ὀ6 δουρὶιῦ ουῦ δηὰ ἀϊδβουδβοά, δηἃ ἔγοπι τμθπλ 811} Κπον] θᾶμα οἵ τδίηρε 
ΤΏΔΥ 6 πηἀογβίοοα. 1 δηγυίηρ τοιαδί, πο ἢ ΗΟΪΥ ϑουιρίυγα ἀοι ἢ ποὶ ἀδίοστηϊῃο, 
ὯΟ {δ]γὰ δογίρίατο οὐρῆὺ ἴο Ὀ6 δα Τασουγδβα ἴο - .. . θαῦ {πδύ ὙΠΟ ΤοΙλδ μο ἢ ὙΓ6 
τητιϑῦ σοπμπἱῦ ἴο {86 γα, ἱ. 6. τόβοσνο ἰ υηΐο ἀοἄ. ΕἘῸΣ ἀοἂ ποιυϊὰ ποῖ ᾶνα τ18 ΚΠΟῊ 
4ἃ}1 [δῖηρβ ἴῃ {818 που], 4᾽ 

“ἩΗἹρροϊγἕιβ Ἡγσιΐεβ : "ΤΠΘΓΟ ἰ8 οη6 (Τοά, βοΐ γγὸ ἀο ποῦ οἰβεσισῖβα δοκηον]θᾶρο, 
Ὀγοίδγθη, Ὀὰὺ οαϊ οὗ (86 διεαογεὰ δογιρίιτοθ. ΕῸΣ 848 ἢθ, γ8ο πουϊὰ ῥγοίδθββ ἴῃ6 
γϊβάοιη οὗ {8 τοῦ] ἃ, σαπηοί οὐμοσννῖβα δἰἰδίη 1ζ, ἀ 1688 δα σοδα {86 ἀοοίγ!ηθ8 οὗ {86 
ἀρ μ λέ ρίο, 80 ὙΒΟΒΟΘΥΟΥ Ὑ}}} ΘΧΟΓοῖβΘ ῥΙθῖγ ἰοναγάβ (οά, οαη ἰοαγὴ 1Ὁ ΠΟΥ ΠΟΤῈ 
υὖ Ὅτ (ἢ 6 ΒΟΙΥ ϑογιρίαγοβ. δ᾽ 
“ Αἰδδηδβῖιβ: ΤΉ ΒΟΙΥ δπὰ ἀἰνὶπο}γ-Ἰ πορὶγοα βου ρίυγοΒ ἀγα οὗ ἐποιγβοῖνοβ βαΐς- 

δοϊοηΐ ἴο {86 Θηυποίειίοη οὗ ἰγυ ἢ. δ᾽ Αραὶπ : “ ΤΉ686 δΓὰ {π6 Τυπηίαϊηβ οὗἁ βαϊ νδίϊου, 
(μδὺ Βα ὙΐΟ {π|Γβῖϑ δ ὑὕ6 δα ἰϑβοα νεῖ τ. 6 ογδοῖθβ οοηίαϊποᾶ ἴῃ ἔμο. [Ι͂ἢ {Π686 
τλος δο ἀοοισίπα οὗ βαϊναϊίοῃ 18 οοῃίδϊ πὰ, 1,6 πὸ πιϑὴ δα [ἢ οὐ ἰδκα ἔγοιι 

6πγ.7᾽ 

᾿ Οδάογα ἰδδς [4118 ἀοθοίυτβ [)60 απὶ οἱ ποβ ἔδοϊξ, γοο ἰββίπλβ βοϊβηϊος ααΐδ βογρέυγε ααΐ- 
ἄοπι μογίδοϊε βππῖ, φαΐρρα ἃ Ἄ εσῦο εἰ οἱ ϑρί για οἦπ8 αἰςίδ. --- 1,10. 11. ὁ. 47. 

2 Νοη θῃηΐηι μὸγ δ]ῖοβ ἀἰϑροβιεἰοη θη 88} πῈ}8 ποδίγα οορ ΠΟΥ 18, α08Π| ΡΟΣΓ ΘΟΡΕΥ 6808 
Ἐνδηρο] πὶ Ῥογνοηΐς δὰ ὯΟ8: αυοὰ αιϊάοπι πῆς ῥγεοοηίδνοστιηΐ, ροδβίβα υογο ρος δ οὲ 
γοϊπηίδίομη ἴῃ ΘοΥρίαγίβ ποθ ἰγαἀί ότι, ᾿ππἀδιμοπίαπι οἱ οοἸἰσσαηδη ἢ οἱ ποδίγο ἔπῖι- 
ΤΠ. --- Τἰῦ, 1... ς. 1}. 

8. Αἄογὸ ϑογρίυγθ ῥ]οηϊϊυ ἀϊ ποτὶ πᾶ ταἱπὶ οἱ Ἐδοίοσοσω πιδη δίδι οὐ ἔδείβ. [π Εγδη- 
δ] ο γοσο διιρ 8 οἱ χηϊηἰβίγαπι οἱ δ γαπὶ Ἐδοϊοτὶϑ ἱπνοπίο, βοστοοποη. Αἡ δυΐεῃ ἀ6 
ΔΙ ίαπ8. δι ὐδοοπιὶ τηδίοσί ἔδοϊβ βίτιῦ οπαπΐα, παβατιαπιὶ δάδιυς Ἰερί. δϑδογὶρίαπι εββῈ ἀοοοδὲ 
Ἠειτηορθηΐδ οἴδοίηα, ϑβ' πομ οδὲ βοσί ρίπτ, ἐἰπιοδὶ να {Π|πὰ αα)ιοϊεπίίδις αὶ ὶ 
ἀεδιϊπδίθπ,.---Αἀν. Ηοττηοροηθπι, ο. 32. 8566 4180 Αγροϊοξ. ς. 47. Τθ Ῥχρϑβουγῖρξ, ο. 6. ὅο. 

4 Τὴ Βος Ὀἰάυο ραΐο ἄπο Τοβίδπηθηΐδ ροββα ἰη 06 ]]ἰρὶ, ἐπ αυΐθαβ ᾿ίοοδὲ ὁτηπα νογθατα χιοὰ 
δὰ έυπι ρογίποῦ (ἢο6 Θηΐτη εδὺ βϑδου πο πὶ} τοαοϊγί οἱ ἀϊβουίὶ, δία οχ ᾿ραὶβ οἵἴηηθπι 
ΓΟΓΕΙῚ ϑοϊ θη 8 οαρὶ, Κ᾽ ααἱὰ δαΐοπι βαρογξιογίε, ασαοὰ πο ἀἰϊνίπα βογρίατα ἀδοογηδέ, 
ΠΌΪΑτλ Δ] 'δπὶ τογτίδτη βοσίριαγαπι ἀθῦοσο δὰ δαοίουδίθπὶ βοίθῃ 8 δαυδβοίρὶ.... διὰ ἐκηὶ 
ἰγδάδιηιϑ αποὰ δυροχοδὲ, ἰὰ 6δβὲ, 1)60 σοβούνθηγβ. Νϑαϊια οπΐτῃ ἰῃ Ὀγεϑοπίὶ νἱϊα Π6ΌΒ δεῖσθ 
ὯΟΒ ΟΠΛΏΪ8 νοϊαίς, ---- Οὐχοη. Ηοτιΐ). ν. ἰπ Τμουΐε, 

" Ὅηυβ Ώθιδ οδὲ, 416 πὶ ποῦ αἰϊαπᾶςθ, ἔγαῖσοβ, δρτποβοίπηβ, ἀΌ ΔΩ αΧ βαποιῖβ Θοσί ρίαν. 
Αυοπμδατηοάυπι δηΐπὶ, δὶ ααΐδ ν Ἰοὺ βαρ  ϑηςίδῃ Ὠιι}ι18 ΒΘ Ο Ὁ] ΘΧΌΓΟΟΓα, πο δ᾽ ἴοτ πος Ομ δ6- 
αἱ ρΡοίοτῖξ, ηἶδὶ ἀορτηλία ῬἢΠοβορμοσαπι ἰοραῦ ; δὶς αφυϊοθπαας νοϊασητβ ῥἱοίαῖοπι ἱπ ΠΤ ιιπὶ 
ΟΧΘΙΌΘΓΟ, ΠΟΙ δ᾽ πὰ ἀἰΒοοπια8, ἀθδτῺ 6Χ ϑβογίριυσιβ αἰνὶη18.---- ΗἸΙΡΡοΙγί. δάν. Νοοδίαμπι, ας. ἰχ. 
Ορογα, Ηδιθαγρ, 1716, ἴοτῃ. ἰ. Ρ. 2839. 

4 Αὐταρκεῖς μὲν γάρ εἰσὶν αἱ ἁγίαι καὶ θεόπνευστοι γραφαὶ πρὸς τὴν τῆς ἀληθείας ἀπαγγελίαν. 
-- ΑἸ ωμ88. σομγα Οοηΐεδ, ἴοι. ἷ, ἢ. 1. 

Πρ αννα πηγαὶ τοῦ σωτηρίου, ὥστε τὸν διψῶντα ἐμφορεῖσθαι τῶν ἐν τούτοις λογίων. ἐν 
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“ἰ Ογ11} οὗἨ Φογιβα θη) 88 γ8 ἐμαὶ, “ ΟΟΠποογηρ {Π6 αἰ νῖπα δηὰ ΒΟΙΥ πιγδίογίθα οὔ {88 
αϊι, ὄνθη (86 τιοσὲ οὐπυδὶ σοιλᾶσκ οὐρῶΐ ποῦ ἰο Ὀδ ἀοϊϊνοτοὰ πιϊπουΐ 186 βδοσοὰ 
Βουρίυγοϑ ἢ 

“Ἐ451}: "Βοῖῖονθ ἰμόοδ ὑδίηρε ἩΒΙΟΒ ἅτ τειζίθη ; ἰῃ6 τΐηρα τ ΒΟ ἀγα ποῖ 
ὙΓΙ θη, βοαῖς μοὶ. 53. “10 18 8 πιδῃ!δβὲ ἀδέδβοϊ οη ἔγοτῃ 86 (δἰ 1ἢ, ἀπα 8 ργοοῦ οἵ δσγο- 
βδηςθ, ΘἰἴΒ6. ἴο σοὐθοῦ δηγιμηρ οὗἨ Ἡδδὲ 15 τὶ ὔδη, ΟΓ (0 ἰπἰσοάθοα δηγιδίηρ {μδὲ ἰ8 
ποῖ. 

“ ΑἸΩΌΓΟΒ6 : ὁ ΗοΥ οδῃ γα 186 ἰδο86 (Πΐηρπ ΒῖοΒ τς δπὰ ποὺ ἴῃ ἴμ6 ϑουίρίυτα Ῥ᾽ 9 
“ Φογόμι : " Ἦ᾽ α ἀθὴγ ποὺ {8086 {Π]|ηρ8 τ ΠΟ δτὸ τ τἴ6η, 80 ἯΘ ΤΟΙ͂.56 ἐβοβο τ ἱοὴ 

ΔΙῸ ποὶ Ἡτχιζθοῆ. Ὑμαὺ αοά νῶβ Ὀοσῃ οὗ 8 γ͵ιγρίη, γγθ 6] ονο, Ὀδοδιθα τὸ τοιὰ ς 
ἐμαὶ δῖα πιαττὶ θὰ δῇ 886 ρανυθ ὈΐΝ ἰο Ηΐπ, γθ 6] 16 Ὺθ ποῖ, Ὀθόδυδ6 γὸὶ τοδὰ 
οί. 
“Αὐρυβπο : “Ἷ1ἢ τ ο86 Κλ ρΒ τ βὶοἢ δΓα ο]ί γ Ἰδιὰ ἀοντῃ ἴῃ δογίρίαυγο 4}1 [Βΐη 

δΓΘ ἰουμὰ τ ΒΙΘὮ ΘΙ ΌΣΒΟΘ (ΙΒ μπᾶ πόγαϊν ὃ Ἷ ἷ ὡ 
“ Ψιποοηῖυ8 1 ΓΙ ΒΘ ἢ 818 θΘρὴπ νει ἢ (6 Δάτηϊββίοῃ, ἐμαὺ ὁ ΤΠ6 Οδπου οὗἩὨ βοσίρίυγο 

16 Ῥογίδοϊῖ, δῃὰ πιοβὲ δρυῃάδηιγ βυβιοϊοηῦ [ῸΓ 411] ἐπ] ηρ5.᾽7 
Ρ -“ Ὑμοοάοτεῖ: “Βυίης ποῦ [0 πὸ Βυμθδῃ ΓΤ ΘΒΟηἑηρ8 δηᾶ αΥ]]ορίβηδ; ΓΕ ΤΟ ο 
ογϊρίαγο. 
Ὡ Ἴομε Ῥάσλδβοθῃ : " ΑἹ] {πῆρα (παὺ δτὸ ἀδ)  νογοὰ ἴο υϑ ΌΥ 86 Γδν, (86 Ῥγο- 

Ῥδοῖ, (68. ΑΡροβϑίϊθβ, δηὰ (86 Ἐνδηρε δία Ὅ6 ταοοῖνο, δοζηονίθαζο, δπὰ σονούθῃοο, 
δϑοκίηρ ἴον ποίησ Ὀογοπὰ (π686.᾽ "ἢ 

“1 οδῃ ΒΟΔΓΟΘΙΥ Ὧ6 ὨΘΟΘΒΒΑΡῪ [0 ὈΓΙΏΡ᾽ ΤΟΤΕ ΟΥ̓ ΒίΓΟΏΡΘΥ Ὀχοοίβ, ἐπαΐ 
186 Εδίμοτβ 1 ὁπ 6 γοΐοα αἰᾶττα {π6 ρεγίδοϊοη δᾶ βυ Ποἰθηου οὔ ἐμ6 
συ! 6 ποχά, ἴον {πΠ6 δῃα ἴογῦ ὑψοῦ 1Ὁ τγδ8β γι ίθῃ, ἑ, 6. ῸΓ ἃ στ ]α οὗ 
ἔλ1ἢ, δηᾶ [ῸΣ ἃ σι]ο οὗ 116.᾽ 10 

τούτοις μόνον τὸ τῆς εὐσεθείας διδασκαλεῖον εὐαγγελίζετα " μηδεὶς τούτοις ὀπιθαλλότω, μὴ δὲ 
τούτων ἀφαιρείσθω. ---- ἘΣ ἘδδιΔὶὶ ἘΡίδίοϊα χχχῖχ. ὕομι. 1]. Ρ. 89. οἀΐξ. (ο]οη. 

1 Δεῖ γὰρ περὶ τῶν θείων καὶ ἁγίων τῆς πίστεως μυστηρίων μηδὲ τὸ τύχον ἄνευ τῶν θείων 
παραδίδοσθαι γραφῶν. --- Ογγ1}, ἨΐοτΟΒΟ], (ΑίθοἈ. ἦν. 12. 

3 Τοῖς γεγραμμένοις πίστενε, τὰ μὴ γεγραμμένα μὴ ζήτει. --- 4511, Ηοτη. χχχῖχ. δΔἄν. Οαϊυτϊα- 
Ὠἰδηΐοδ . Τυΐη, 

8 Φανερὰ ἔκπτωσις πίστεως καὶ ὑπερηφανίας κατηγορία ἢ ἀθετεῖν τι τῶν γεγραμμένων ἣ 
ἐπεισάγειν τῶν μὴ γεγραμμένων. ---- Βαδὶϊ. 6 ΕἸάρ, ς. 1. 

4 φυώ ἴῃ Βουρία ΙΒ ΒΑ ΟἿ 8 ΠΟῚ ΓΟΡΟΙΠΠΒ, 68. ἀὈΘΠΙΔϊηο ΤΩ ΠΙΒΌΓΡΑΙΘ ῬΟΒΒΌΠΊΠΆ. --- 
Απῦτοβ. Οἷς. 140. ἱ, ς. 28. 

5 ὕιἐ αςο 4υῶ βογρίδ δῃξ ὩΟῚ ΠΟρΆΣΩΠΒ, ἰΐδ 68 4188 ΠΟῚ δογρίδ διιηὶ ΓΟΠΌΪΤΩΠ8. 
Ναίππι Ποῦ ἀθ ὙΊγρῖπο ογοάϊπηθβ, φαΐβ Ἰορσίμηυβ. Μασγίαπι πὰ ρδίδβε ροβὲ ραγίτι πὶ ὩΟΠ οΓῸς 
ἀΐπηυβ, αυΐα ποὴ ἸορἾ πλ18. --- Ηἰότοη. δᾶάν. Ηοϊν  ἀΐππι Ἰυχῖα ἤποση, ἴοπι, ἰΐ Ρ. 18, Ῥαγίβ, 
1602 ; ἰοῃ). ἱγ. ῥϑζγὶ 11. Ρ. 14]. οαϊῖ, Βοπβάϊςῖ, 

4 Τῃ 1ΐ8, 410 δροσίο ἰὴ ϑογρίιτ Ῥοϑὶϊα βαηΐ, ἱηυθηϊαπιον 11 οπηηΐα α080 σοπεποης 
βά6πλ τηογοβῆπο νἱνϑηάὶ, -- Αὐυρτιβὶ, 6 Ποοίσγίηα ΟὨγίβι. 110. 1). 6. 9. ἴοτῃ. 11|. Ρ. 24. 

Ιῃ Ἰἰκὸ ἸΏΠΘΓ: --- Ῥτοΐηάο βἰνθ ἀθ Ομ γβίο, βὶνο ἀδ οὐπβ Εοο] βία, βῖνα ἀθ φαβουπηῦθ 
Αἰΐὰ τὸ 4125 ρΡογίποὶ δὰ ἤάδδογη υἱΐϑιηαπθ υϑβίσϑτα, ἤοη αἰ σΆπὶ ΟΒ, Πα ΠΔΑΌΔΠΙ σΟΙΠΡΑΓΔηαὶ 
οἱ φαΐ ἀἰχίτ, Τ1ςοὲ δὶ ὯΟΒ; 864 οἤηηΐπο ηιοὰ δεοιίηβ δά͵δθοίϊ, δ᾽ δηροὶυβ ἀ6 οοϊο νοῦἱβ 
δηηθηείδνοσις ργίθγαῦδπι απο πῃ βοτγίριίυτίθ Ἰο Α  θΠ8 οἱ ον δη  611018 Δοσορἑδι18, ΔΉ Δ ἢ ΘΙ 8 
δἷϊ, -- Απρ. οοπὶ. ῬοΡ]α πὶ, 110. 11}. 6. 6. ἴοτα, ἰχ. Ρ. 801. 

᾽ (χὰ εἷῖ ρογίδοϊ8 βογριπγασατα Οδηο, δ᾽ δα δὰ οππΐα β8ι18 ΒΌρΡογαυο δῃβοΐδι. ---- 
Ψιπορηΐ, τίη. Οοτμτηοηίίοτ. ο. 2. 

8 Μή μοι λογισμοὺς καὶ συλλογισμοὺς ἄἀνθρωπίνους προσενέγκῃς" ἐγὼ γὰρ μόνῃ πείθομαι 
τῇ θείᾳ γραφῇ. -- Τοοάογτοι. 1214]. ἱ. Ατρεπτ. 

9 Πάντα τὰ παραδιδόμενα ἡμῖν διά τε νόμον, καὶ προφητῶν καὶ ἀποστόλων καὶ εὐαγγελίστων 
δεχόμοθα καὶ γινώσκομεν καὶ σέβομεν, οὐδὲν περαιτέρω τούτων ἐπι(ητούντες. ---- ΤλατλΆδοΘ 
11}, 1, 5 Οτιδμοάοσ. ΕἸάο, ας. 1. 

19 ΒΙοΟΟ 8 Εἰχροπίςίοη οὗ [80 ΤὨΪΓΙγ-ἶπ6 Αὐτῇοῖοθ, νο]. ἱ. ῬΡ. 190--ῖ93 ΤΠ6 
δι ΠΟΙ ΘΏΟΥ ΟΥ̓ βοτριίυγα ἰ8 ᾿]αδιγαῖϊθα ὉΥ Βενοσι σε, Βγοόνηο, Βυιηοῖ, Ὠγιποςκ, Μδο- 
Βγίάο, απὰ Του ηθ, ἴῃ {μοῦ σου ου ἴπ6 ΤὨΓγ- πο ΑΤΟ]68. Ὑ δὶπδῦ}]6 ϑοστθοηβ οἡ 
ἐμῖ8. βυδ)εοῖ Μ1}} 6 ἰουπὰ ἤοτα ἴδ ρθὴ8 οἵ Ὅτ. Ὑ δηυη]άοσὶ ἴῃ ἢἷ8 Βαιηιρίοη 1,βοιΌγσεβ, 
Ρ. 61---76.; Μγ. Παϊίοη ἴῃ τμ6 ΒΙ]δίοη βοστηοηθ οὐ ἴδο Οτοοὰ οὔ Ῥίαβ ΓΨ, (Ὁ οἰ νοῦ- 
Αἴ α και 1841); Ὧγτ. Φοϑορὴ ΕἸοίοΠοσ, ἰῃ ἢἷ5 1,δοῖαγοβ οα τη6 ῬΥΠΟΙΡ].5 δηὰ ΓηβεπἸ 009 
οἵ [6 Ἠοπιδη Οδίδμο!ὶς Βοὶχίου (1 οπάοῃ, 1819) ; δὰ Ὁγ Μτ. Οτι πη ἴῃ διἷ8 ϑϑυτηοηβ οῃ 
ὅμ6 Οτεεὰ οἵ Ρορε Ῥίπδ ΤΥ. (Ῥυθ]η, 1852.) Τα ϑυδίοθοιϊ ἰ8 αἰδὸ σορίομεὶυ ἀϊδοιβδοὰ ὮΥῪ 

ΥΟΙ. 1. ΒΗ 
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ΨΙ1. βυοσιι, βοη, Ὀοὶπρ (π6 ὉΠ], Ὁ Χο 6 ΠΟΥ, δῃα ρου ϑο οι οὗ 
[π6 Ηοΐὶγ βδοιίρίυγοθ, βίποθ {π6 Ὺ ἀγῦὸ ῃοὺ τ  ΓΟΪΥ π6 Ὀοδὺ ρυϊ46 τῦϑ 
ὁδῃ οοηβαϊ, Ὀυΐ [86 ΟὨ]ΥῪ οΠ6 ὑπδῦ οὯΠ τηδῖζα τ8 7186 αηΐο βαϊναοη, 16 
Ὀδοοπιθβ {86 ἱΠαΙΒρθηβα 6 ἀπ οὗὨ 411] οδγθ ]ν ἀηα οομβίδη!ν ἰο 
ΡΘΥΒ6 1686 βδοσθά οὔϑοὺὶθβ, ὑπαὶ {πσουρη ποῖ (ΠΟΥ ΤΔΥ Ὀδοοπιθ 
»εγγεοί, ἐπογοισλῖΐν ζιγηϊβηεα ἴο ευοτῳ σοοά τοογτᾷ.} 1Ὠ18, ᾿Ἰπάθοά, 15 
ποῦ ΟὨΪΥ Ἀρτοθδθὶο ἴο {π6 ἀἸνίηθ Θομαηδῃα ᾽, δηά ἴο {Ππ6 ἀσδῖρη οὗ [86 
ϑδουιρίασγοβ, Ὀὰέ 1ἴ6 ΓγΠΟΣ Θοτασηθηθα 0 ὰ8 ὈΥ [Π6 ῥγδοίζδθ οὗ {86 
σμυγοῖ ῃ δποϊθηῦ ὃ δηα ἰῃ το τ ΠΠ68, δηα ὮΥ͂ {πΠ6 ργ,δοίουβ ρῥγομ 86 
8416 ὈγΥ Ηΐμπ τθο σδηποί 116, [0 811 ἔσπια θθἰἴθνθσβ, ὑπαῦ “ἦ (ΠΟΥ 88}8]}} 
αἰ Ὀ6 ἰαυρσμὶ οὗ (ἀοα."4 ΥΥ̓αὶ (ἴτὴθ 18 ο Ὀ6 Δρρσγοργίδίθα ἴογ {118 
Ῥύγροβα πηυδὺ οὐῸῚ ἀαροῃῆ ροη {Π6 οἰγουτηβίδῃορϑ οὗ (6 ἱπαϊνϊ 0]. 
10 ἴθ ονίουβ {παὺ δοπιὸ ἄπηθ οὐρῦ ἀδῖ]γ ἴο Ὀ6 ἀδνοίοα ἴο {Π]8 ᾿πηροτέ 
δηύ βίυαγ, δηά (μαὺ 16 βου ἢ Ὀ6 υπαάουίακθη τ ἀσνοιυΐ δι τ ρ]ἸΟΣ Υ 
δηα μυχοῦ ; ργοβασαΐοα ψῖ ἢ αἸ]ΠΙσθηο6 δηά αἰζοη οι δ; δοοοιμρδηϊοά 
ὮΥ ῥγάγοῦ ἴον (Π6 αἰνπα αἱα δη ἀπ τ ; Τογοίβοσ σι ἃ ΒΙΠΟΟΣΘ 
ἄδδισο ἰο Κπον δῃα ρογίοσμα (6 Ψ11 οἵ (ἀοᾶ, δῃ4, Ἰαγίηρ δϑιἀ6 41} 
Ρτχοὐυάϊοο, ἰο ἔὉ]Π]οὐν (6 δογιρίαγοθ Ὑ ΒΘΓΘΥΘΥ ΘΟμν]οἴζοη ΤηΔῪ 168 ΟἹΓ 
τηϊηάβ. ΕῸΣ 1 18 ἱπα 140 16, (μαῦ Ρουβοηβ οὗ ρἱεῖγ, ὙΠΟ 816 δῃχὶ- 
ΟὐΒΙΥ ἀδβίσουβ οὗ (86 Κηον]θᾶρα οἵ αἰνίηθ γα, ἀγα δἱἀθαὰ Ὀγ {π6 
ρὶ τὺ οὗ αοά ἰπ βοασοβίπρ ουὐ 186 τηϑδῃΐηρ οὗ ϑοσγιρίασο, ραγιϊου ΑἹ] 
ἴῃ. ΒΌΟΘΒ ϑυ δ] 6 οὐϑ 88 ἤν δὴ δβρθοῖὶδὶ γαίθσθησθ ἰοὸ ἴδ: δηα τοϊϊριουβ 
Ῥτδοίλοο. ἢ 

Βίδμορ Ὁ] ουσουί ἢ ἰῃ ἷ8 ΤΥοδίΐβο, “ Νοῦ Τυδάϊπίοη αὶ Ηονοϊδίίου (Ἰοπάοη 1858), 
ΒΥ Ὦγτ. Εάνναγάβ, ἴῃ ἷ8 ὁ" Ὠἰβοοῦγβο οοηοογηϊηρ ἴπ6 ΑὙΥΠοΥΙΥ, ΘΕΥ16, δηὰ Ῥογίθειϊίοη οὗ 186 
ΒοΟΚΒ οὗ ἴο ΟΪὰ δηὰ Νοιν Τοβίδιηθηῖδβ," γο]. 11]. ΡΡ. 1---44. ; δηὰ πτηοδὶ οἰδθογαῖθ!Υ ὉΥ͂ 
Αὐο ἢ ίβῆορ ΤΊ]οΐίβου ἱπ [ιἷ8 “ Ἐυΐα οὗὐἨ ΕδΙΠ,᾽᾽ ΘΒρΘΟοίδΙΥ Ῥαγὺ ἰν. βϑοί. ἰΐ. ; δηὰ ὉγΥ τ. 
ἘΜ οῖς, ἰἢ Ὠἷ8. “ Βοεϊϊηθδίίοη οὗὁἩἨ Βοιηδὴ ΟΠ 0} 1 οἾδπ)," ὈΟΟΚ 1. γοϊ, ἱ. ΡρΡ. 35---170. (Ννν 
ὙοΥΚ, 1842), ΟΥ ΡΡ. 1---90. οὗ ἴ6 Τοπάοη Εάϊίοη, 185], γογαὶ ϑγο. Το [680 ψ ΟΣ Κϑ 
[86 διῃἀοης ἰδ ΤοίοΥτϑα, ῈΟ 18 ἀθβίσουϑ οὗ ἱῃνοβιϊ αιίηρ [818 ἱτηρογίδην τορίς. 

᾿ ἃ Τί. 1. 17. 3 ΒΕΛΒΟΗ ΤῊΒ ΒΟΒΙΡΤΌΒΕΒ, ΦΌΒΗ ν. 89. 
8. Ῥεαὶ. οχῖχ. 94.; Ασοίβ χνὶϊ. 11.; 2 Τί. 1ἰϊ. 15. ; 88]. ἱ. 2. 
4 1ρ8. Ἰἰγ.18.; 967. χχχὶ, 81.; ΦΉοδη γἱ. 45.; ΗΘ. νἱ}}. 11. δηὰ Φοδη χνὶ, 18.; 1πΚο χί. 18.; 

Ἐρῆξ. 1. 17. “ὙΒΟ Βδγυοϊδίίοη οὗ ἴ6 ΗΟΙΥ ΑΠοβὶ ᾿ἱπβρίγοι ἢ ἴσῃ τηδδηίΐηρ οὗ (86 ϑοτὶρ- 
ἴαγο ἴο ὰ8 : ἴῃ γαῖ, τὸ οδηποὶ τιποῦὶ ἰδ διιδίη ἵγτπιθ βανὶης Κπον])οᾶρο.ἢ Ἡονεεΐν 
φΓ ες ϑετῖρέμγε. ---- 4 Οὅ00 οὔατα δρ γἰϊα βου ρίυσο ἴδοῖδε βυηΐ, 60 βρίγίτα Ἰορὶ ἀδβί ογδηῖ, 'ρ8ο 
εἰΐατη ἱπίο θη ἀθο δαπὶ, ΝαΠασδπιὶ ἱποτε!οσἱβ ἰῃ βοηβαπὶ ῬΔΌΪ;, ἄοπος πὰ Ροηδ ἰηίδη- 
εἰοινἶβ 'π Ἰοου]ΟὯ6 6718, δὲ βέι ἀϊο αβϑι πε τηθα δι οὨ 8, βρί γιατ 67.1.6 ἐστ δἰ οσα. Ναπαύυλια 
ἐπιο! }[ἔρο8 Πανὶ, ἀοηθς ἰρβᾶ ὀχροτγίθητβ ἴρ8οὸ8 Ῥβδιλοσγαμι αἴθοπι ἱπα ποσί. δίοαθο ἀθ 
τοὶ, 8. Βογπαγάϊ Ερίβε, δὰ ΕἼδίσοβ Μοηῖβ 1)οἱ. 

δ ὦ ὙΠ Ποαὶ αἰϊεηέϊοη,᾽᾽ 888 ἃ ρίουβ Ὀαϊὶ πορϊοοϊοα ττίίον οὗἁ [86 Βουθῃ θη ἢ ΟΘΏΓΕΓΎ, “ 4]} 
ῬΟΟΐΒ ἃγὰ δἰἷκο, δῃὰ 411 θα δ} }}γ ̓ ηϑὶσηβοιηῦ ; ἴοτ δ [Πδὲ δάνθγίβ ποὶ ἴο (86 86186 οὗ τῆδὲ 
6 τοδάβ, 16 υΊίϑοϑὶ ἀἰβοοῦγβοβ ΒΚ Ὗ ὯὨῸ τογο ἴο πὶ [Δ [Π6 τηοδύ χα! δἰῖθ πχυδὶς ἀοο8 
ἴο ἃ τηϑη ρογίοοιΥ ἀοδῦ, ὙΠ ἸοίζοΥ8 δηὰ ΒΥ} 4068 ΟΥ̓ [πΠ6 ΒΙΌΪ]Θ ΓΘ ὯῸ ΠΊΟΓΘ βδογθὰ [δὴ 
(ἤο86 οὗἨΎ δηοῖμον ὈοοΙς : ἰΐ 18 ἴη6 Β0Ώ86 δηἃ τηρδηϊηρ ΟὨ]ΥῪ ὑμπδί ἰ8 ἀἰνί 6 }} ἰῃδρί το; δἀπὰ ἢθ 
{πᾶν σοπβίογβ ΟὨΪΥ [16 ΤΌΓΠΙΟΣ ΙΏΔΥῪ 89 Μ76}1 δηϊοσίδιη ὨΐΠλ561 πὶ (ἢ6 ΒΡ6 1  -θοῸ Κ." 
Τάνον ΟΥβο]ς8, βοςξ, Υἱ, ἃ 25, 

4 ὁ ΤΟΝ [π6 ὩδίαΓαϊ 8 ΙΏΔΥ Ὑ{0]1 ΘΟ ρὮ ΔΡΡΥομοπὰ [60 οι ΟΣ δηὰ σι πη δῖο δὶ 
Β6Π86 οὗἩ ἴδ6 ποτὰ, γοῖ 18 ῬΟΊΥΟΣ δηὰ ΘΠΕΓΡΎ,--- [δὲ ἸΠΒΙ Πα δγ6, Ῥογβυδδίνο ἴΌΓΟΘ ἩὙΠΟΥΘΟΥ͂ 
ἐξ ΤΟΥ ΚΒ ἘΡΟῚ ΟἿΓ ΠΟΑΓΙΙΒ, ---- 18 ῬΘΟΌΪΠΑΣ ἴο {πὸ ϑρίγὶς ; δηᾶ, [Βογοίοσο, εοἱέλοιέ λὲξ αἰάδ ἴῃ 6 
Βογρίαγο, ἩΔ116 10 1168 Ορθὴ Ὀδίοσθ ΟἿΣ ΘΥ68, ΤΩΔΥ 8.}}} Ὀ6 88 ἃ θοοΚ {Πδὲ ἰ8 βοα]θὰ (188. 
χχῖχ. 11.), δμὰ δὸ 88 ἰηεϑοϊίνο 88 1 1860 σμδγδοίθσβ γοσγο 16 610]6. [Ιυϊά. δϑοῖ. υἱῖϊ. ὃ 34. 

᾿ Νόοη οδὲ ἀυδιίδη τη, Υἶγοὸβ ῥΐοβ οἱ νευ [8ι18 ἀἰνίηςο σα ρίἀο5 δ ανασὶ ἃ βρίτεα Ποὶ ἴῃ 
βοσυαϊαπᾶο βοχὶ ρίυγεο β86ηδβα, ἰῃ 1158 αυϊάθπλ το η1τ.20 ργοργὶὸ δά ἥἤάθπι οἵ τηογοβ ρου ποηῖ. 
.-- Ἐγηοδὶὶ, [ηϑυϊθιιϊο Γοργοῖ β Νονὶ Τοδίδπγθηϊ,, ἢ. 25. Τὴ ρϑίβο, 1792. Οὐ {Π6 ἰηι6110ο- 
ἴα] δηὰ Ἰηοταὶ 41.816 08: 10}8 [ῸΣ ἴ86 διθαγ δπὰ ἱπίογργοίδίίοπ οὗ ἴθ9 ϑοχὶριυγοδ, 506 
οὶ. 11, ΡΡ. 202---211. 
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Τη ογᾶβν, πούσονον, ἴο βίυαν (π6 βουιρίυγοθ δεῖρ δύ, 1 βου] 6 γο- 
οΟἸ]]οοἰοἃ ἐπαῦ ΠΘΥ δα ποΐ ο Ὀ6 οοῃίθηλρίαίθα 88 Οὴ6 Θῃ γα ὈΟΟΪΚ ΟΓ 
ἰγοαίΐδ6. “1 Καον]θάρθ οὗ ἀϊνίπε γα 18, ἱπα 664, ρογίθοι υ ἀϊδιϊποῦ 
ἔγοτα Ἀστλδη ΒοΊθη06, ἴῃ ὑπαῦ 1Ὁ Θιαδηδίθϑ ἱτητηθαϊαίοὶ Υ τόσα ὑπ Τουπίδϊη 
οὗ Ιηδηϊί6 ὙΥ βΒάοια. Ὑ οἵ [88 10 {18 ἴῃ οοϊωσηοη 1 Πυμηδη βοίθῃοθ, 
[Π8. 10 18 τιδθ ὈΥ 108 μδβδυθηΐν Αὐΐμοῦ ἴο ον {Ππγουρῇ [6 ομαπηοὶ οὗ 
Βυμηδη ᾿ηβίσαοίίοη, ἮΝ 116, ὑπ ΘΟσΘ, τοδ᾽ γεοοῖυο ἐξ πο α8 ἐδ τοοτάὰ οΓἢ 
πιθη, ὑμξ αϑ τὲ 8 τη ἐγ (6 Ῥγογὰ οΥΓἹ Οοα (1 ὙΤΆΘΒΒ. 11. 18.), γγα πχδῦ 
ΠΟΥ ΟΡ 61688 ΘΧΆΙΩΙΏΘ 1ὖ 88 1ὑ 18 ἀ6᾿ Τνογϑα ἴο α8, οΟοίμοα ἴῃ {Π6 ἰδηστπιαρθ 
οὗ θη, δῃὰ βυυ)]θοῦ ἰο [16 σβϑηθγαὶ τ ]68 οὗ μαμηδη οομηροδὶΐοη. Τἢθ 
ἀείδσγθποθ ἀὰ6 ἰο 10 88 8 ἀἰνὶπθ ργοαιιούζοη ἀο68 ποὺ ἱπίογέεσα 1 (ἢ}18 
Ῥτγονίῃοθ οὗ πυμηδη ᾿Θαγηϊηρ ; 10 ΟΠΙΥ͂ Θχδοῖβ βυ υἰββίοη ἢ ταβρϑοὶ 
ἴο {86 βυδ)θού-τηαίίοσ οὗ [Π6 τανοϊδίίοη, ἰο σι ομ (86 οὐ 08] ἰηνθβ- 
{ἰραίϊοι 18 ΘΠ ΓΟΙΥ Βα θογ ΔἸ παίθ.ὔ} 

Βυὺ Ὀεβι 68 {μ6 ραγαλουηῦ ᾿τρογίδησο οὗὨ {πΠ6 σοπίοηίβ οὗ (6 ΗοΟΪΥ 
ΘΟΥΙΡΌΓΘΒ, ἃ [ΤΙΠΘΥ τιον ἴο 186 ἀϊ]Προηὺ βιυαν οὗὨἨ (θὰ ρῥγϑβϑηΐβ 
1.866} ἴῃ {Π6 [Δ601}10168 {πα΄ 4.6 οἴεγθα ἴο τι8 ἴοσ [818 ριγροβα ὈΥ [86 
ΠΌΓΩΘΓΟΊΙΒ ΡῈ] Δ Οἢ8 οἡ [86 ΟΥ̓ οἰδηλ δη ἃ ἱπίογργοίαϊιοπ οὗ [86 Β10]6, 
ὙΠΟ ἢ Βᾶνο Δρροαγϑά αὖ ἀἰΠπδγθηῦ {1π|68, Δα τ Πο86 τηοϑύ σαὶ 8 0]6 ργ6- 
σορίδβ 1Ὁ 18 {16 ἀδβίρῃ οὗἨ {86 ὑγϑβθηῦ σοσὶς 0 δοποθηίγαΐθι Ι͂ἢ ἔδοΐ, 
“8 Μ1]ΠΏΡΏΘΒΒ ἴ0 ΠΟῪ δηά ἴο 4ο [6 ΜΨ}}} οὗὐἨ (ἀοα, ᾿γρ]}168 4 ψ1]]Ἰηρ- 
685 ἴο γαϑοχΐ ἴο 411 ποοθβϑασΎ Π6ρ8 [ὉΓ δαναποθιηθηΐ ἴῃ [88 παθεῖν, 
ΔΑ ἴον ΒΘου ΓΙ Υ ἀραϊηϑί στο. 52. ΤΏ να]ὰθ οὐὗὨ βοβ Β6 108 νγ8ϑ ὩΘΥΟΣ 
αυσδίϊοηθα, Θχοθρὺ ὈΥ οβα 80 οἤοβθ ἴο ἄββριβθ ψβδαῦ {μ6 0 ἀἸα ποῖ 
ῬΟβδ688. “ΤΟΥ͂ ἃγ0 οὗ αἀἰβυϊηρσυ βηθα ναϊὰθ 1 (ΠΘΟΪΟΡῪ ; δυΐ ἐμ 6η, 
Ἰ|κθ ΘΥΟΥΥ͂ (πϊηρ 6186 ὑπαῦ 18 θχοβ θη, ὑΠ6Υ ἤδνα ἐμοῖς ὈΓΟΥΠΟΘ. 
ὙΆΙ6 ὉΠΟΥ͂ ΓΘ ΒΆΡΥΘΙΩΘ ἴῃ {ἢ 6 ΘΟΠΘΘΓΏΒ οἵ Ὠυμηδη ᾿ηνοβιραίοη, (Π6Υ 
ΔΓ δ ογαϊηαίθ ἴῃ (ἤοβα οὗ ἀϊγνηθ. ΤΏΘΥ οδηηοῦ οοτηταπηϊοαῖθ ἃ 
τὶ αῦ αἸβροβιίοη οὗἨ ᾿ιθαγῖ, ΠΟΡΓ σᾶῃ {Π6ῪΥ σοτηρθηβαία [ῸΣ 118 δΌΒΘΠΟΒ. 
1 κα [86 δῃστουΣ οὗ {Π6 δῃηοϊοηΐ αυσῖοῦ, ᾿Γ ἰῆ6 παίϊνθ νἱσοὺγσ οὗ {ῃ6 
ἔγασωθ οδῃ ψ]6 14 {ἤθὰ τι δἱογίμθδθ δῃα 81{1}1, [Β6Ὺ δῇ Ἐε ἀείδῃοθ 
Δη4 ογμαπγθηΐ : Ὀαΐύ 1 {π18 νἱροὺν Ὀ6 ψαπηρ, [ΠΥ ΓΘ οὗ πὸ δάνδῃ- 
ἰᾶρθ ἩΠαίσθυου ἢ; ΠΟΥ Ὀδοοπηθ, οὐ [88 ΘΟΠΙΥΑΙΥ, 8 Ὀυγάθηῃ δπά δὴ 
᾿πουταγηοθ.) ΑΑ ῥγδοί! 98] βίδίθιμδπί οὐ {16 σψϑυϊοιβ δἱὯβ ἰὸ {Π6 
τηϊογργοίδίοη οὗὨἨ [86 δοιιρίαγαβ Ὑ7}}} Ὀ6 ἰουπα ἴῃ (86 βοοοπᾷ σνοϊυτηθ 
ΟΥ̓ {Π18 σχουῖς. 

“1 οδῃ βρϑδῖ ἴὉ ΠΠΌΙΩ ΘΧΡΟΙΊΘΏΘ6Θ, Βαγ8 [86 οΟ]ουγαίθα ΕἸΓΆΒΓΩΙΒ ὃ, 
ἐς τῃδῦ {Π6 γα 18 {10}16 θθηϑδί ἰο 6 ἀογι να ἴγομα {86 βδογιρύυγοβ 1 (μ6 Ὺ 
6 τϑδα ΘυγΒΟΥ Ὁ ΟΥ ΟΔΥΓΘ θυ; Ὀὰΐ τ΄ ἃ πηδη δχϑσοῖβα Π1η156]} {πο γοίῃ 
ΘΟΠΒΙΔΏΥ δια ΘΟΠΒΟΙΘΗΠΙΟΥΒΙΥ, δ6 884}} πα βιιοῦ δὴ οοδου ἴπ {Πθαὶ 
88 18 ποὺ {0 6 ἰουπᾶ ἴῃ 8}Υ ΟἸΒΘΙ ὈΟΟΙ τ βαίβοουοσ." --- “ ΤΠ6 σοπμῖπε 
ΡΒΠΟΒορΡν οὗ Ομγίβί,᾽ βαγβ (86 βᾶτῃθ ϑιυλϊποηῦ βοῇ] θά οὐἹτ]ο, “’ ὁ8- 
ποὺ μ6 ἀογινθα ἔτοπὶ ΔΩΥ ΒΟΌΓΟΘ 80 ΒΘΟΘΒΒΙΌΪΙΥ 88 ἔγτοπι {π6 ὈΟΟΚ8 οὗ 
186 ἀὐοδροῖβ δῃὰ {π6 Δροβίοϊο ΕἸ 8168: ἴῃ ΒΊΟΝ, 1 ἃ τάδ ΡΠΙ]ΟΒΟΡὨΐΒ6 
ΜΠ} ἃ ῥἱουβ Βριτιῦ, ργαψίηπρ ταῦλου ἔμ αγσιΐπρ, ἢ6 ψΨ1}} πα {πα {Π6Γ6 

1 ὙΨΑΗΡλ] οτιδ Βατηρίοῃ 1θοΐΌΓΟ8, ἢ. 22. 
3 ΑΙ ἀοτι 8 Βαπιρίοη 1,οοἴγοθ, Ρ. 41. Τηο Μ8016 οὗ Ηἶβ βθοοῃᾶ ΒΟΙΊΩΟΙ, Οἢ [Π6 

ΤΩΟΤΑΪ α ΔΙ ἰβοδύίοηθ ται ίβιϊθ 0 ὁ τίριῦ δρργθῃθηβίοη οὗ [86 ϑεαογοὰ δοχα, ἰδ {πῈ}} 
ΟΧΟΘΙ]οὩϊ. 

8. Ῥγξῖ, ἰῇ ῬΔΓΔΡΓ, ἰπ 1λις. Ρ. 30. Β4511666, 1533. 
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18 ποίδιηρ δοπάποῖνα ἰο ἔπ6 ΠδρΡΊπ 688 οὗ πιδῃ, δηᾶ᾿ ἐΐ6 ρουζοστηδησθθ οὗ 
ΔΏΥ ἀπ Υ οὗ πυτηδπ 116, ΒΘ. 18 ποῦ, 1 βοῖλα οὗ 1π6860 τυϊτίηρδ, [αἱα 
ἄονη, αἰβουββθα, δηὰ ἀθίθσιαϊηθα, ἴῃ ἃ δοιηρίθία δηά βα(βίδοίοσυ 
ΤΆΔ ΠΠ6..Ἶ} ᾿ 

1 Ἐκ  ϑεΐπιο ρύγασα {|| τὰ ΟἸγβιὶ ρἢ ]Οδορ ἴδῃ ΠΟῚ δἰἰυπάο (6 1οἷπ8 ἩΔυτΙΓΙ, αυὰτῃ 6Χ οΥδη- 
8:6]1ςἷβ ἸἰὈτῖβ, φυιὰτ 6Χ Ὡροβίο]οὶβ ᾿ἰλοσὶβ: ἴῃ 4108 δὶ αὐἷβ Ρἱὰ ΡΒ]ΠΟδορμοῖατγ, ὁγαηδ τηδρῖβ 
αυὰτα αγσισποπίαπα, π81} 6586 ἱπνυθηΐοῖ, φαοὰ δὰ Ποπλΐη8 ΤΟ] οἰ τδίουῃ, π|8}} αποά δὰ Ὁ}18πὶ 
Ὠυ)ὰ8 νἱἕϑο ἐπποιίίοηθπι ρῬογεϊηθδι, φυοὰ ἴῃ ᾿ί8 ΠΟοη εἰξ ἰγδάϊζατι, ἀἰβοῦδδτιτα, οἱ δυϑοϊἴτπι, 
Ἐπαβλῦῦ, οεἰξοὰ ἰη τ. ζηοχ᾽ Β ΟἸσδδῃ ῬὨ ἸΟΘΟΡΕΥ, Ρ. 395. 3ἀ οἀϊὲ, 
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ΑΡΡΕΝΘΌΊΙΣ., 

Νο. 1. 

ΟΝ ΤῊΗΒ ΒΟΟΚΒ ΟΟΜΜΟΝΙΥ ΤΕΒΜΕ ΤῊΞ ΑΡΟΟΒΥΡΗ͂Δ, 

ΒΕΟΤΙΟΝ 1. 

ΟΝ ΤῊΞ ΑΡΟΟΒΥΡΕΗΑΙ, ΒΟΟΚΒ ΑΥ̓ΤΑΟΗΒΌ ΤῸ ΤῊΞ ΟἿ ΤΕΒΤΑΜΈΝΤ. 

[Πεϑεννϑα ἰο ἱκ ». 46. 97 ἰλὶδ Ῥοϊμπιο.} 

ΒΕΒΙΡΕΒ {πὸ οτιρίαιτοβ οἵ [86 ΟἹ Τοδίαμιοηξ, ἡ μ1 ἢ ΔΓΘ ΠΌΤΕ 
δοκπον]θαροϑα ἴο Ὀ6 ραπυΐπθ δηὰ ᾿πβρίγθα νυ ΐηρβ, θοα Ὀγ {86 «7 6 νγ18 
δά ΟΒγιβίίδη ΟΒυσοῦῆοβθ, {που 8.6 βϑύθγαὶ οἴμδὺ Ὑ τὶ ηρσ δ, ὈΑΥΓῪ ἢ18- 
ἰοτῖσαὶ, ραγυὶγ οἰ μοὶ, δηᾶ ραγ Υ ροοίϊοαὶ, τ ΠΙΟὮ ἀγα ὑδυδιγ ρυϊηίοα 
δ [86 6πά οἵ [86 ΟἹ] Τοβίδμιοηῦ ἴῃ {π6 ἸΑγροσ δα! οη8 οὗ {π6 ἘΠρ 88 
ΒΙΌ]6, 88 γ76}} 838 'π ΠΙΔΩΥ͂ δα! ἴοπ οὗ Τυς μου 5 οτωδῃ Υ δγϑίοη οὗ 
[Π6 ΒΙ0]6, --- πάρουν {86 ΔρροἰἸδίΐοη οἵ [86 ““ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ," --- [μδ΄ ἴ6, 
ὈΟΟΪΒ πού δαπηιϊθα ἱπίο (86 βαογϑᾶ οδῆομ, Ὀδθὶπρ ΘἰΠῸΓ Βρυτίουβ, ΟΥ̓ δῦ 
Ἰοαδϑῦ ποὺ δοϊσπον)θαρσοα ἰο Ὀ6 ἀἰνίπθ. ΤῊΘ πογὰ Αροοσυρί!α 18 οὔ ἀτϑοκ 
οΥἹρίη, δηά 18 βἰἴμον ἀογι νᾶ ἔγοτα (86 ψογάβ ἀπὸ τῆς κρύπτην, Ὀθοδιι96 
[6 θΟΟΙΒ ἴῃ ατιαβίϊοῃ ΘΓ Του α 750πι ἐδ οὐψρέ, ομαδί, δῖ, οὗ 
γτοσορίδοϊθ, ὙὨθγοίη τ γο ἀδροδι οα (86 βαογβὰ σοῖο, {ῃς Δ ΪΒΟΥΤΥ οὗ 
ὙΓΠΙΟΝ Ὑγᾶ8 ΠΟνῸΡ ἀουθίθα ; ΟΥ̓, ΤΊΟΥ6 ὈγΟΡΔΌΪΥ, ἔγοτη (ἢ6 σοῦ ἀπο- 
κρύπτω, ἴο ᾿ἀϊάε οΥ οοποεαΐ, Ὀδοδυβα (ΠΟΥ Ὑ6͵6 Θοηοθαὶ θα ἔγοπι (86 
Θμογδ ἐν οὗ τοδάθγβ, {παὶγ δα ΒΟΥ ΟΥ̓ πού Ὀεΐηρ τϑοορηϊβοα ὈΥ [86 
ὈΠΊΎΘΓΒΔΙ οδυτοῖ,, δηὰ Ὀθοδυβα ΓΠΟΥ͂ ΓΘ ὈΟΟΚΒ ὲ τ τὸ ΑΥ6 ἀοβταίο οὗ 
ῬΓΌΡΟΙ ἐοϑιϊπηοηἶα]8, {μα ῖγ οτρίηδὶ Ὀοΐηρ ΟὈβοῦγα, δηα {μοὶς δυῦθοῦβ 
ὉΠΚηονη. 

ὙΠ6 Ῥτοίοβίδμξε ΟΠ ΌγΟ 8. ποῖ ΟὨ]Υ δοοουηῦ {πο86 ὈΟΟΚΒ ἴο Ὀ6 δρο- 
ΟΥΡΙΔ], δῃὰ τρθγοὶν Ἀυσηδη ΘΟΙροβι ο8, ὙγΒ10} ἄγ οϑίθθιηθα βιιοἢ 
ὈΥ ἴδ6 τυαοάοθσπι ΟΒυγοῖ οὗ Εομμθ, 88 {Π6 ργδγϑῦ οἵ Μδηβδβθι, [86 τιϊτα 
δη4 ουγί ὈοΟΚΒ οὗ Εὐἰϑάγαβ, {μ6 δἀάϊοη δὖ ἐπα δᾶ οὗ “90, δηά {86 
Βυπαγεα δπὰ ἤβυ-ἢγδὺ ρβδίτα; θυ αἰβο (π6 0] ονσίπρ θοοῖκβ, ψ ΒΙΟᾺ 
[μαὺ οματοῖι ρἰδορα ἱπ {πΠ6 βαπιθ σϑηκ τὶ [86 αἰ ΠΟΥ ᾿πρίγοα 1,8} 
δηα (Π6 Ῥτορμοίθ, ὈΥ (86 ἄφδογβα οὐ (86 ἤουσίμ βϑββίοι οἵ ἢμδγ ἰαβὺ 
ὁουῃοῖ}, οοηνοποά δἱ Ττεηΐ, ἀδίθά Αρτ] 8}, 1646, νἱΖ. {6 ὈοΟΚΒ οὗ 
Τοριῦ, δ υἀ ἢ, {86 δα! οηβ ἰο ἰμ6 Ὀοοῖ οὗ Εἰβίμιοσγ, ΥΥ̓Ἰδάομι, Ἐοοὶϊα- 
βιδϑίϊουθ, Βδγιο [Π6 ὑτορμοί, τὴ (6 ΕἸ ρΡΊ8116 οὗ δ γοιηῖδῃ, (16 δος 
οὗ [μ6 ΤὭγοο Ομ] άγοη, [86 βίοσυ οὗ ϑ'υβδηπα, {π6 βύοσγ οἵ Β6] δηῇ {16 
Ῥταζοη, δπὰ {86 ἢγϑὺ δῃὰ βεοοπα θοοΚβ οὔ Μδοοαθθθβ. [{ ἰδ πού αἰ88- 
οὐΪ ἰο δοοοιηΐ ἴον {88 ταοάοτπ ΟΒυτοὶὶ οὗ Βογηθ᾿Β οἰδβδίησ {8686 ὈοΟΚ8 
διροηρ (Π6 αἰνίΠΟΙΥ ᾿πβρίγο ϑουρίυγεβ οὐ ἐῃ6 ΟἹα Τοβίαπιθηῦ. ἴῃ 
οοσίδι οἵ [π686 δροοσυρῇαὶ ὈΟΟΚΒ, ἀοοίτϊπθβ ἀγὸ ἰδυρῃῦ ἀπά ργαοίίοθβ 
86 ΒΔΒΟΙΟΠΟΩ͂, τ] οἢ ἀγα σα διοηρ μ6 ἄοοί τμθ8. οὗ 186 ΒοιαϊΒἢ 
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Ομυτοῖ ; θαὺ ψΒΙΟΝ οδηποῦ θ6 ΤΓϑοοῃ θα τὰ} πυμαὺ ἴΒ ἰδαρμί ἴῃ {πὸ 
δομυΐηθ ϑουιρίασοθ, Τμθ Δροογυρθδὶ ΒΟΟΚΒ αθον δηυπιθγαίθα ἃΓ6 
ὈΠΘΗΪΠΙΟΙΒΙΥ τοὐθοίθα Ὁγ 411} Ῥγούθδίδηῦ Ομυγοθθβ ἔγοπλ {86 αἰνιποὶν 
ἸΠΒρΙγοα δουϊρίαγοθ, Ὀθοδιβθ (ΠΘΥ ῬΟΒΒΘΒ9 πὸ δα οΥ Υ τ μαΐανυου, 
ΘΙ ΠΟΥ ᾿πίοθτδ] ΟΥ ΘΧίοσ μα], [0 ργόουγο {86} Δαπαϊββίοη ᾿ηΐο [6 βδογοά 
ΘΆΠΟΗ, --- [6 ΟὨΪΥ τα]ο οὗ οὔτ δι ἀπα Ῥγδοίῖοθ. 

1. ΤῊΕ ΑΡΟΟΕΥΡΗΑΙ, ΒΟΟΚΒ ῬΡΟΒΒΕΞ5 ΝῸ ἹΝΤΕΒΝΑΙ͂, ΑΟΤΗΟΒΙΤΥ 
ΤῸ ΡΒΕΟΟΒΕ ΤΗΕΙΒ ΑὈΜΙΒΒΙΟΝ ΙΝΤΟῸ ΤῊΕΒ ΒΑΟΒΕ. ΟΑΝΟΝ. 

δ 1. Λιοἐ ὁπ6 ὁ ἐδιϑηι 8 ὁχσίαπέ πὶ ρεγ αποϊοηξ Μδεῤίἠοαὶ Ηοδγθιο. 
ὙΜΠ (86 ἀχοορίϊοη οὗὨ {86 ἡουγίΒ ὈοΟΚ οὗ Εἰδᾶγαβ, σι θ!οἢ 18 ΠΟῪ δχίδηϊ ΟὨΪΥ ἰπ 

1, απ, Ῥὰϊ ῬΓΟΌΔΌΪΝΥ νγ88 ἰσδηβί θα ἔγοπι [86 ατσθοκ, 186 Δροοσυρῇῃδὶ ὈοΟΪκ8 σσοσθ 4]] 
ἩτΙϊίθη Ὁ ΑἸοχδπαγίδῃ “6 »)78 ἴῃ {86 ΟΥὐϑαῖ Ἰδησαδσε (βου ρὮ δοπηθ τ ΓῈ οὐ ρ μα ν 
ΓΙ Θη 'π ΗΘΡγον 1) ; δηᾶ ὈΥ͂ ὑβδπὶ τ ΥῈ ἰηβοσίθα ἰπ {μοῖρ ϑορίμυασίϊης γογβίοῃ οἱ 
186 Ο]Ἱὰ Τοβίδιιθηῖ, δἱοηρ τι (86 βαοσθὰ ὈΟΟΚΒ οὗ ϑουγίρίαγο. [ζ 18 δὴ ϊβίοσίςδὶ 
τηδίϊον οὗ ἔδοῦ, ὑμαῦ 186 ὅ τοῦς Ἰδησυδρθ γγχὰ8 πού Κπόσῃ 0 {86 96 }0}78 ὑηι}} Ἰοην 
δέοΣ ἰηδρίγδύοῃ μΔ4 οοδϑϑᾶ, δῃὰ [86 ὁδῆοη οὗ (86 ΟΙὰ Τοβίαπηδηῦ νγ88 οἰοβϑά. 

δ 2. Τλεν τ06γ6 αἷΐ ιογίξέεῃ 5ιιδεοφιοη εν ἐο {6 οϑδδαξίοη 0 ἐδ »γο- 
»λοῖξο φριγιΐ. 

πῃ {86 ΡΥΟΡΒΘΟΥ͂ οὗὨ ΜαΪδΟΙὶ (ἰν. 4---6.} 10 18 ἰπεϊτηαἰοα {μὲ αἴνον Ἀΐτι πὸ ρσορβοὶ 
ΒΒου ]α δγιβα Ἀπὶ1} Φόμη 1[π6 Βαρίϊδι, (88 ΒΑΡ ίηρον οὗ {86 Μοββίδῃ, ββου]ὰ ἀρρϑᾶν ἴὰ 
186 Βρὶτιῦ δῃὰ ρονοῦ οὗ ἘΠ) 8 ; ἀπὰ {86 “6078 ὉΠΑΠΙΠΩΟΌΒΙΥ ἄρτοθ ἰδαῖ {μ6 ῥσορδοίία 
ΒΡῚ ΤΙΣ οοαθ6ἃ τῖῖ Μαϊοῦ. ΤῊ δυΐῖμοῦ οὗ [868 ὈοΟΚ οὗ Ῥ Ἰδάοτῃ [ὉΓ ἰηβίδηοο ρ»γε- 
ἑεπας (μαῦ ἰὸ γγὰ8 τὶ τῦθη ὈΥ ο]οιη ὑπο δ Ραδγβοῃδίβϑ ἴῃ Υ]1}, 2]. δῃὰ ἴχ. 4, δ.) 
--- ἃ Ὀγούθηβιοη ποῦ ΟἿΪΥ ΤὩΔΗ  ἘΒΕΪΥῪ αἶ86, θὰ ποῖ α'8οὸ Ῥγονθθ [δὶ ὈοΟΪ ποῦ ἰο 
Βανθ Ὀθθη ἰπϑρίτοα. ἘΕῸΣ, ἴῃ {86 ἤγβὺ μἾδοθ, [86 διῦπογ, βόθυνον ἢ νγα8, 888 ΤΩ ΔΗΥ͂ 
ΔΙ] υβίοηϑ (0, ποῖ ἴο 540 ἀιυοίδι!οηϑ ἔγοσα [βαϊδὰ ἢ, γν8ὸ αἰὰ ποῦ ῬΡΓΟΡΒΘΒΥ {1} πηδηιν ἀρθ8 
αὐον [86 {ππ6 οὗἩὨ βοϊομιοη, δη ΘΟ ΒΟ α ΘΏΟΥ ὑμ6 ὈΟΟΚ οουϊὰ ποὺ Βανα Ὀθθη νυ ἴδῃ 
ὉΥ δἶπι. ϑθοοπάϊγ, 1Ὁ γϑρυθβθηδ ὑμ6 [Βγ86}1068 (ΥΥ̓ Ιδάοτῃ χνυ. 14.) 85 Ὀοΐηρ ἔπι διιδ)ες- 
ἔϊοη ἰο ἐλεὶν' ὁπθηιΐθδ ; ΏΘΓΘᾺΒ 16 ΚΠΟΥ ἔγοτα {86 ϑ'αογοα Υ τ ηρα, (μα [Π6Υ δπ)ογοά 
ΤΡ ῬΘδ66 δῃηα ΡῥΙΟΒΡΟΣΙΥ ἀυτίηρ αἷὲ ἐλ ἄαψϑ 9.7 ϑοίοπιοη : ιϑλϑη “μάαλ απ 7]εγαεὶ 
ιοοϊϊοα δαζεῖν, δυο πιαπὶ τιον ἀὶδ υἵπα ατι ὑπάθν' ἐδ ρ-ίσοο (1 Ἰζὶπρβ ἷν. 26.) ; δὰ 

ἐλε ΤΟΒΡ ξᾶγα ϑοϊοπιοῃ σοδέ ὁπ δύεγῃ δἰδ, Β0 ὑῃ8. [ΠΟΙ νᾶϑ πσιλοτ' οὐὶδ ΠΟΥ αὐσογβαγῳ 
οσσιγγοπί. (γ. 4.) ΤΙγΡάΪϊγ, (818 ὈΟΟΙς οοπίϑ 5 Βαυο γα] πογὰ8 δογγονθαὰ ἔγοια {86 
Οτϑοΐδη ρϑπιθβ, τ ΒΙΟἢ ΤΟ γα ποῦ ἴῃ 186 ἔῸΓ ΤΔΗΥ͂ αἴον [86 πα οὗ δοϊοϊμοῃ, δὰ 
ὙΠΟ. ἀσπιοηπδίγαίθ ὑμαὺ [6 ΔΌΪΒΟΣ νγᾶ8 ἃ Η 6] θη 81. “96νν, τῆ ο ̓ϊνοὰ ἸπδῊγ Βυηάγοαβ 
ΟΥ̓ γοδγβ δίζοσ {86 οοβϑαίίοη οὗὨ [86 ργορμοίίς βρίγιύ.8 80 (Π6 δυίβοσ οὐὨ {6 θοΟΚ οὗ 

᾿ς ἘΠ οοἸοβἰδϑίίουβ, ἰὴ χΊν. 24, 2ὅ., Ῥ] αἰ] 8110468 ἴο {86 ΒΑΌΥ]ΟΙἾ 8} οαρεϊν ἐγ. 

ἢ ὃ. Διοέ οπο οΓΓ ἐδιΘ ιογῖξθγ8 οΥ αἰιξθογ8 ΟΥΓἹ ἑλοηι, ἐπ αἰγοοῖ ἐογηιδ, 
αὐἀναποος ατν οἷαῖηι ἐο ἐπβρὶγ αἰ 0Ή. 

Οἱ {86 ΘΟὨΊΓΑΓΥ, 80 ΔΓ Δ16 [886 δυΐθοῦβ οὗὨ ὑμ6 Δροοσυρδὶ ὈΟΟΪΒ ἔγοπι δββογίϊηρ 
{μοῖν οσσῃ ᾿πβρίσδαίίοη, (μ8ὶ δοῖὴθ οὗἁὨ ὑβϑῖὴ ΒῈ} Ὑδδὺ διπουηΐβ ἴ0 απ αολποιοῖο 
ἐλαί ἐλεν ἰσόγὸ ποὲ ἵηδρίγοά, ΤῊ ὰ5 ἴῃ [6 Ῥγοϊοραθ ἴο ἔμ ὈΟΟΚ οὗ Εἰ οοἸ δ᾽ αβίίουβ, [Π 6 
80 ΟΥ̓ ΒΊΣΔΟΝ ἰηΤοαῖθ (86 ΤΟΘΟΣ (0 ΑΓ ΔΠΥ͂ ΟΥΤΟΓΒ ἢ6 ΤΔῪ πᾶνα οοπλη  οε ἴῃ 
ἐγδηβίαἰΐπρ (88 πογὰβ οὗ μἷ8 στδηα μοῦ “6808 ἱπίο ατοοκ. ““ ἘΡλογεζογα ἰδέ πιὸ 
ἑηίγεαΐ ψοῖς ἰο γοαΐ τ υἱέ ζαυοιν απὰ αἰίοπέϊοη, ἀπά ἐο ρμαγάοπ τι ιολογοὶπ ισὸ παν 5εέπι 
ἐο σοπιδ δλοτί 97 δοπιθ ισογβ τολίοἢ το6 λαῦο ἰαδοιιγ οὐ ἴο ἱπίοτργοί, Εν ἰλδ δαπιδ ἰλίηρε 

1 Ε͵ΟΠῚ ἱπύοσηΔ] ονϊάθηοθ 10 ΔΡΡΌΘΑΔΙΒ (μὲ ἴΠ0 ὈΟΟΚΒ οὗ Φαυάϊεῃ δηὰ οὗ Τοδὶξ σόα οτγὶ- 
δΊΏΘΙΥ τυϊτίθη ἴῃ Ἡθῦτγον (ΟΣ ΟΒδ] 66), δηὰ ψογοιηο βίβδίοβ 1παὶ {Π6 ἢγαι ὈοοΚ οἵ Μδοοα- 
Ὀ608 γγ88 ἩτΙ 6 ἴῃ ΗδΌτον. (ΟΡ. ἴοτῃ. 1. Ρ. 822, Ῥαγίβ, 1698); ἔγοπη Ὑ πο ἢ; Ἰδηρταροβ 
[ΠΟΥ ΟΖ ἰγϑηβ᾽αιθὰ ἰηο ατγοοκ. ὙὩὨ6 Ὀοοΐς οὗἩἉ Ἐοϊ οβἰβϑῦοιδ 18 ἃ ἰγδηϑ]αιίοη ἱπίο ατροῖς 
ὈΥ Ψοδβαβ (δο βοῃ οὗὨ ϑ'γαςϊ, ἔτόση δὴ ἱπιρογίϑοι ᾿σοσῖ οὐἩ Ηἷ8 στδπά αι μοῦ, νΒο, μο διδῦθϑ (ἀπ 
[16 Ῥτοϊοζαθ ἴο (Πὶ8 ὈΟΟΚ), ττοῖθ ὃ ἴῃ ἩθΌσονν. 

3 (ορατο δα. 1. 1. τὴ [δβ6, ᾿ν]. 1.; 11, 14. τι ῖΕ 188. 1νὶ. 4. δ.; ν. 18, τ] [κ6. Ἰἰχ. 
17.; ἰχ. 18, στ 188. Χ]. 18, 14.; δηἃ οβρϑοίδι]γ χὶδ!. 1]---19. τὶ 186. χ]ΐν, 18 ---17. 

δ ἐς βαρίθπεβ,᾽᾿ Βα γ8 Φοσοπῖθ ἴῃ ἢΐ8 ῥγοΐδοθ ἰὸ {πΠ6 ΒΟΟΚ οὐὗἩἨ Ῥγουθγθβ, “ δρυὰ ΕΌΓΘΘΟΒ πὰ 8- 
αυδι οδὲ; απΐη οἱ 'ρ86 Βίγ] 8 Οσεθοδιῃ ο]οηαθηίίαιη το οί." (ΟΡ. ἴοχῃ. ἱ. » 898.) 



ΟΥ̓ ἐδε Οἰά Τεείαπιοηί, 47] 

υἱἱεν ὦ πὰ Ἡεῦτειο, απ ἐγαπεϊαίεα ἵπίο ἀποίλετ' ἰοπριιο, λαῦα ποί ἰδδ δαπιδ ζόγοδ ἐπ ἰλοηι: 
απά ποί οπῖψ ἐλόδε ἐλῖπᾳ5, δῖ αἷδο ἐλδ ἰαιο ἐδεἰ ἀπά ἰλε ργορλείθ, ἀπά ἐλ τοδί ὁ ἰλδ 
δοοῖδ, λαῦε πο δπιαϊΐ ἀϊεγέπος ισλεπ (δεν αγὸ δρολθη ἴπ ἐλοὶγ οιὐση ἰαηριαρο." ἼΩ 1 
Μδος. ᾿ν. 46.: ἴχ. 27., δῃὰ χῖν. 4]... 10 ἴ8 οοη οββϑα ἰῃδὲ ἰῃογο τἯδ8 δἱ {παῖ {ἰπη6 πῸ ΡΓὸ- 
μοῦ ἴῃ 15γ86}} : Ὁ86 βδοοηἃ ὈΟΟΙ οὐὗὁἨ Μδοοδῦθοβ (1Ϊϊ. 28.) 18β δὴ δνονγβὰ δυσί ἀρτηθηῖ οὗ 
γ6 ὈΟΟΪΘ οΥΡῚΠΑΠΥ τυ τθη ὈΥ 9480 οὗ Ογγεποῖ; δηὰ {86 δυϊθοῦ σοποϊθ5 τὶ ϊῃ 

ἴθς ΤΟ] ον ποσὰ, ἩναἰοΒ 8.6 υὐθουὶ ἸΠΤΟΣΊΕΥ οὗ δ ροσβοη πτίτηρ ὉΥ ἱπβρίγαιίοῃ : 
---“ 17 1 λανε ἄοπε ιυοεἰϊ, απ αΔ ἰδ πέπρ (ὧδ εἰοτυ, ἰξ ἴ6 ἰλαί ιολϊοὶὺ ἡ ηνεα, δε, 
δοἰομάονγίψ ἀπά πιεραηῖν, τὲ ἰδ ἰλαξ τολϊοὶ 1 οοιμα αἰξαῖπ το." (Ὁ Μδος. χν. 88.) 

4. 7Τῆε Αροογυρλαὶ Βοολδ οοπίαϊπ πιαπν ἐλίπος τολίοἢ αγὸ εἶδεν 
ἘΑΒΌΙΟΥΒ, ΟΓ ΟΟΝΤΒΑΘΙΟΤΟΒΥ͂ ΤῸ ΤῊΒ ΟΑΝΟΝΙΟΑΙ, ΒΟΒΙΡΤΌΒΕΒ, ἐπ 
)αεἰ5, ἀοοίγίποε, απά πιογαΐ ργαοίίεε, απα αἶδο σοπίταὐϊοίοτψ ἐο ΑὙΤΗΕΝ 
ΤΙΟ ΡΒΟΒΑΝῈΕ ἨΙΒΘΤΟΕΥ. 

“ ὙΈογα 15. ἱπίουηδὶ ουἱάδησα ἴῃ {8686 ὈΟΟΣδ ἴο ῥσοόνα ὑπαὶ [ΠΟΥ δῦο ποῖ οδῃοηΐοδὶ," 
ΟΥ ᾿ἰπϑρὶγθά. ““Α Ῥοοκ οδηποῦ 6 ἔγοπι αοά ἩδοΝ οοῃίαΐῃ8 7Α]ϑθῃοοᾶ, οΥ νβὶοῖ 6χ- 
ῬΓΘΞΒΙΥ͂ οοπίγδαϊοίβ ἀοοίγ 68 ἩΒοἢ τσ Κπονν ἴ0 Ὀ6 ἴἥτοια ἀοὰ. Τδο βεϊ ουϊἀθποίησ 
ἀμμῥ ΟΥ̓ [86 Βογὶρίυγοβ δἰθϑίβ ἰμοὶγ ἀϊνῖηθ δυϊδουῖυ ; Ὀὰΐ [Π6 86] [-οοπίδιηοα ον]- 
6ῃ66 οὗὁἩ [86 ΔΡΟΟΡΥΡΒΔΙ ὈΟΟΪΚΒ ὑθη 8 [0 ὕχγονα μδὺ ἐθΥ αν ποὺ {86 ομασδοῖοσ οἵ 

186 οὐδ 6168 οὗὁἩἨ οἄ, ἀπ Βαανα πο τἱρὰὶὺ ἴο ἃ ρἷδεθ διιοηρ ὑμ6πι.᾽" 3 
Α ἴδνν ἰπβίδῃσοβ, οὖ ΟΥ̓ ΔΗ τ] Οἢ ταῖρι θ6 δαἀυορά, τι}] δυῆοα ὑο ἀδιποπδίσαίο 

186 οστγοοΐῃα88 οὗἨ (μἰ8 οὈδοσγυδίίοῃ. ὁ 

[1.1 Ταδιΐώοια ϑἐαίοπιδηίϑ. 
(1.) Βοεὶ οὗ ἴδ ομαρίοσβ οὐ {86 Βοοκ οὗ Εδβιμβεγ, χ. 6. Α δ ζοιπίαϊη δεοαηιό 

α γἱσεν, απ ἰλογο τσαϑ ἰἰρὴί, απὰ ἐλδ εμπ, απὰ πιιοὶ ισαΐον. Τλο γίσον ἴ5 Ἐίλον, ιολονα 
ἐλ ἀϊηρ πιαγγίεα απ πιακίο φιιοη. χὶν. ὥ. 

(2ῶ.) Ἴμὸ είοσῃ οὗ Βε] δῃὰ τὰς Ὀγαροη ἰδ, σοη εϑθά]γ, ἃ τἤοσα βοίϊίοῃ, τ ἢ σΟΠΓ8- 
ἀϊοίβ [86 δοσοιπὶ οὗἩἨ Τλδηΐ6}᾿ Β Ὀδΐηρ οδϑῦ ἰηἴο {Π|6 ᾿Ἰοπϑ᾽ ἄθη. 

(8.) Τα βίου οὗ τιυαέεν' Ὀδαΐησ οοηνογίοα ἰμίο Ἐγο, διὰ υἱοα υογδᾶ. (2 Μδβος. ἱ 
ϑ---22. 
(4.) ΤΕ δίογυ οὗ Ψυάϊ, ἔγροτα [86 Εἰϑίοτιοδὶ, ΟΠ ΓΟΠοΪορίοδὶ, δηὰ οἵδβος αἰ Β ου 169 

ψὶὰ ἢ τ 0 Β ̓ 6 δρουπάβ, ἰ8 ᾿ ΒΕ} σοπῃδίἀογοὰ 88 ἔδρυ]ουβ. ΑἸἾΟΥ μα ΤΟΣ οὗἁὨ [86 
6 νὴ ἔγοπι {86 ΒΑΟΥ ΟΠ Βῃ σαρυϊνΥ (πη {86 ὑταμβδοίίοῃβ τοϊαἰθα ἰῃ ὑμαὺ ὈΟΟΚ 8Γ6 
β8]ἃ ἰο ἴᾶνβ ὁδσουγτθα), ὑμασθ σγῶβ πο ΝΟ ΘΒΟΔΟΠΟΒΟΓΙ Κἰπρ οὗἩἨ Αδβυτία, Ὁ ὙΠΟ86 
ΔΙΙΩΥ͂ πᾶ 68 οου]ὰ Ὀ6 ἰηναάοα. ΒΒ 6βιά68, (μ6 Ἰοπρ-οοπεϊπυρα ρο866, νιοὶ 15 βαια ἴὸ 
Βαᾶνα Ὀδοη ὑγοουχοά ὈΥ Ψυάί, ταυδὺ μᾶνο σοπεϊπιοα εἰρλίψν γΘΆΓΒ: ὙΒΙΟΝ 18 8 ρυγθ 
δοιίοη, σοηϊγδαϊοϊοα ὈΥ ΔἰδῦοΓΥ. 

[11.1 ϑιαίοπιεπές ισλίοὐ αγὸ σοπίγααιοέυνν ἰο ἰλε Η;! δίονν τεϊαἐοα ἱπ ἰλεὲ (' αποηϊοαὶ Βοοΐδ 
απά ἐὸ ολογ' ϑιαξεπιοπέδ σομέαϊπεά ἴπ ἐλο Αροογυρλαί Βοοῖζε. 
(1.) μὲ δαΐδβον οὔ (86 ὈθΟΚ οὗὨ [86 ϑάοπι οὗὨ βοϊοπιοη 81] 68 ἐο [86 Ρβορ]β οὗ 

Ἰετδοΐ δα Ὀδίῃν ἴῃ δ Ὀ͵θοίοη ἴο (Βοἱγ Θῃ ΘΠ ῖ68, ἩΒΙΟΒ τ ποῦ {86 ὁ8886 ἀυγΙηρ 50]0- 

Δ ΤΩηῚ Μδος. ἰν. 46.,186 ργίοδίβ, ποτ 888 ΜδΟΟΔΡΘοι 8 Δρροϊηϊθα ἴο οΟἸθδῆδο [86 88η6- 
ἴύΑΓΥ, Ρυ]]οὰ ἀονσῃ 1Π6 δἰ οὔ δυτγηΐ οδοσίηρβ, “ απὰ ἰαϊά τ» (δά δίοπες ἵπ ἰλὲ πιουπίαϊῃ ὁ 
ἐδε ἐεπιρίε, ἐπ α σοπυεπίεπὲ Ρίαοε, ὉΝΤΙΙ, ΤΉΒΕΕ ΒΗΟΌΠ ΟΟΜΒ ἃ ῬΕΟΡΗΞΊ ἰο δῆ΄οισ τοδαΐ 
«ὐομίά δε ἄοπε πὶιὰ {πο πὶ." 1 Μδος. ἰχ 27. “80 ἰλεγε τσαἬά σγοαὶ αὐ[ιοίίο ἱπ ]ογαεῖ, (δ6 
ἔϊλε ΛΈΓΟΙ ΔῈ ΠΡΟ ΠΑΣΕ ἘΠΕῚ ΤΙΝῈ (δαὶ Α ῬΈΟΡΗΞΤΥ ἯΔΑΒ ΝΟΤ 8ΕῈΝ αγιονο ἰλένι." 1 Μδος. 
χῖν. 4]. «ζειυα απα ργίοδίβ ἰοθγα ιοοΐ μἱεαφεώ ἰλαὲ ϑύπιοι δλοιιϊά δὲ ἰμοὶγ ΖΟΥΘΥΠΟΥ ἴοσ 
ΘΥΘΓ, ὈΝΤΊΣ, ΤἘΒΕΗΒ ΒΗΟΌΓΌ ΑΒΙΒΕ Α ΒΑΙΤΗΡΌΙ, ΡΕΟΡΒΕΤ ΔΙ ΟΣ ἴμ6π|, ὙΤὨΪΐ8 γγ88 8 ΘΙ 
ΤΟΙΠΔΓΚΑΌΪΘ γεβοσνδίίο οἡ ἴδο ρασχί οὗ 6 Ψονείδῃ ρθΟρὶθ ; δῃὰ ΘΥἹἀΘΠΕΠῪ ΒΏΟΥΤΒ {πον 6Χ- 
Ῥεοιϊακίοη οὗ α »γορλεῖ ἤλε ἐπίο ἴοϑεθ. (Ὀδαϊ, χυὶϊὶ. 18.) 

2. 2 Μαος. ἱϊ. 28. “ΑΙ] (π68660 ἐπίηρβ, 1 ΒΑγ, δεὶπα ἀεοϊαγοὶ ὃν «αδοπ οΥ Οὐτεπα ἱπ ἤνυε 
δοοῖξ, τσὸ εσἱϊΐ αδϑοαν ἰο αὐτί σε ἱκ οπ6 υοἶμπιε.᾽" 

5. Θεναγβ Ενάσηοο οἵ Ὠἱνίηο Βονυο διίοη, Ρ. 619. 
4 ΟΒδπιΐοῦ μ89 ργοάδυσαοὰ ΤΩΔΗΥ͂ ϑοογες ΟΥ̓ [Δἰβοῃοοάβ δῃηὰ οομπιγϑαϊσοηϑ (0 [6 ἱπερίγοὰ 

Βοτὶρίυγεοβ, τυ ἢ ὀοσαγ ἴῃ [86 ΔροστΥρμδὶ θΟΟΚΒ : δῃὰ ἢ6 Ἀ88 {πἸ ΌΤΙ Ρἤ ΔΉ τοΐαϊοα πο 6]- 
Ἰεραιϊίοπβ οὗἨἩ Ἐοπιδηϊδίβ ῆο ἢν αἰξοτηρίοα ἴο νἱπάϊεδιθ ἴμβοτα. Ῥαδπδβίσαιδο Οὐδέ] οθ 
ἐοιη. 1. ΡὈ. 106---Ἰ85, (ἄδηοτς, 1626, [0].) ΤΠ6 δατηθ δα )θοὶ '8 4190 τηοβὲ σορίουδὶγ ἰγϑαϊοὰ 
Ὁγ ουν ἰεατπθὰ σοππίτγγπιδπ, Ὠγ. Φομπ Ἐδίποὶάβ, ἰὰ μἷ86 Οδηδιγα 1 ̓ ὈΤΟΣΌΤΩ ΑΙΡΟΟΤΥΡΒΟΓΌΣΩ 
Ὑὐειοτῖο Γοδίδηοδίὶ δάνογβιυβ Ῥοηφςίοπ, ἱπιρτὶπιΐα Βοδοτγίπ:ι ΒοὶἸαττοϊηθη. ΟΡρθῃβοίηἶ, 
1611. 2. ἰοπιΐβ, 4ϊ0. 

ΒΗ 4 



472 Οη ἐλε 4ροονψρῆαὶ Πβοοῖε 

πο Β γοῖρτι. 6 τοδᾶ, ἱπάδοά, {πὶ 6 δὰ δηθιιῖθε 'ῃ (ἢ 6 ῬΘύβοῃβ οὗ Ηβαδά, Βοζοη, 
δπα Φεγοῦοδ (1 Κίηρ χὶ. 14. 28. 2δ, 26.), στο νοχϑὰ δῖπι: Ὀυΐ τγὸ ποτβοσο δηὰ 
18. 0860} βυραυ δα ἢΪ8 1 8 ; 8πᾺ [868 βοιίβιπιλ οὗἩἨὨ 186 ἴθ {γ10685 ἀἸὰ ποῦ ἑδΚα ρῥἷβοθ 
ἨΠῚῚ] αὐΐου 006 ἀθβδίῃ οἱ ϑοϊοπιοη. 

(2.) Βαγιοῖ 18 βαϊα ([. 1, 2.) ἴο ἢδνα Ὀθϑὴ οαγτϑα ἱπίο Βαδυίοι, αἱ [6 σϑῦγ {ἰπι6 
ὙΠ 6Ὴ “ΓΘ τ ἰδ [6118 υ. (Χ] 1. 6, 7.) πὲ Ἦ6 τγτᾶβ σαστ θα ἰηἴο (86 ἰαπὰ οὗἨ Ἐρνρί. 

(3.) Τα δβίογυ ἴῃ 1 Εἰβάγαβ "ἢ. ἵν., θ6ϑ᾽ 468 γϑητηρ᾽ ΘΥΘΥῪ πιᾶτκ οὗἩ [86 τηδ) δὲν δῃὰ 
δΑΏΟΙΥ οὗ ὑπ6 ϑδογθὰ ΥΥ τ ἰηρβ, οοηίγάϊοιβ ΕΓΒ δοοουηῦ οὗ 86 τοίυσῃ οὗ ἰδ6 
6 νγ8 ἔσο ΒδΌγίου ὑπάοὺ Ογγιβ. 
Τα ἤγϑι δηὰ βεοοηᾶ ὈοΟΚΒ οὗἩ Μδοσδθθοβ οοηιγδάϊοι ϑδοῖ οἱ βον ̓: υἱζ. 
(4.) ἴῃ 1 Μδοο. νἱ. 4---16. Αποοοδυ8 ΕἸΡΙΡΒΆΠ68 18 βαϊὰ ἕο βανϑ ἀϊθὰ ἴῃ δαδυΐοπ; 

δηὰ ἴῃ 2 Μδοο. ἰχ. 28. 6 18 γαργοβθηϊβα 85 ΑὙΪηρ᾽ 8 τι ΐϑου Ὁ] 6 ἀθδί ἐπ α δίγαηρε 
, Φομπίγῳ αἀπιοπρ ἐδλο πιουιπέαϊπδ. 

(ὅ.) πῃ 1 Μαοα. ἰχ. 8. 18. Φυᾶδλ8 ΜαδΟΟΑΌΕΘΏΒ 18 βαϊὰ ἴο δνυθ Ὀθθῃ β]αΐη ἐπ ἐλθ ἥγαΐ 
γιοπίλ Ὁ ἰλε λυπάνεα απὰ ἤν -ϑεοοπα ψοαν: Βαῖ ἴῃ 2 Μδοο. 1. 10 ἐπ ἐλε λα γοα ζοι»- 
δοοῦγ απὰ εἰρλίλ γοαν ἰλ6 ρεορίθ ἐλαΐ ιτυ6γὲ αἱ «ὕογυιδαΐθηι απα ἐπ ὕμάρα, ἀπά ἐλ οοιριοϊζ, 
απά ὕυάαδ, δοπί ρτεείϊϊπρ απὰ ᾿εαϊίλ υπίο Ατὶδίουιιϊις .. . απὰ ἰο ἐλ «εισα ἰλαΐ τοετὸ ἴπ 
ἔν ἕ. ἘΡΙΡΕ υ88 18 τα [0 Ἰοΐῃ ἴῃ βθηάϊηρ᾽ ἃ Ἰο ἴον ΟὨ]Υ ἘΒΙΓΟΥ -81Χ ΥὙΘΆΥΒ ΑΥΤΕΒ 

15 αἀθβδίῃ : ᾿ 
(6.) Τα δοοοιπίβ σίνοη οὗὨ {86 ὑγδηββοίίοηβ οὗἉ Νίοβηου ἴῃ 1 Μίδοο. Υἱῖ. τα ὑοίδ ]} Ὁ 

Ἰποοηϑίβίοης τῖῖ [86 παγτδίϊνα ἰῃ 2 Μδοο. χῖν. δπὰ χνυ. 
(7) ἴπ “16 βοης οὗἩ6 ΤΊῆροο ΟΠ ἀγθη" (ν. 16.) τὸ σϑδά, πείίλοὺν ἐδ ίλογε α 

ἐλὶδ ἐΐπιο ῥυμοῦ ΟΥ̓ῬΒΟΡΗΕΤ : ἩΒΊΟΒ 18 ΔΌΒΟΙ αὐ 6} 8186, 88 γ78}] ἃ8 οοῃίγδαϊοίοσυ ἴο [86 
ὍΟΟΚ οὗ [Π6 ργορβοὺ Π δηιεὶ. 

(8.) [πῃ {86 τοϑῦ οὗ {86 οδβαρίογβ οὐ {86 ὈοΟΚ οὗἩ Ἐδβίμοσ, οἰ, χνΐ. 10. ἀϊσθο δοη- 
{γδαϊοῖβ ὑπ6 οδῃοπίοδὶ ὈοΟΚ οὗ Εβίμου. Ηδηηδῃ 18 ἔβγα ἰοτιηθᾶ ἃ Ῥωαοοάοπίαπ. ἴπ 
Ἐϑιμον 11. 1. 10. δπὰ νἱῖ!. 8. 6 1Β ἑογηθ δὴ ραρτίο, μαὺ 18, δὴ Αὐηδ οκιίθ, ἀθβοοπάοὰ 
ἔγοιι , ἃ ἕοστου Κίηρ' οὗ Αὐλβ]οῖς. 

(3.) Βαυυοῖ (. 8, 4.) 8408 ἰδαῖ, ἴπ {86 ΒΓ γϑδσ αἴνοσ [86 ἀοβίγαοίίοη οὗἁὨ 6. δαί θπι, 
Ὺό γοαά ἰδέ 97 ἔλιε δοοῖ ἱπ (λὲ ἀδαγῖπρ᾽ 97 ὕυεολοπίας ἐλ δοπ ὁ ϑυοαολίπι ἀΐπρ οὗ 
ιμΐα, ἀτπιὰ [86 θα. οὗ 4}} [86 Ῥϑορὶα ὑπαὶ σϑῃγα ἰοὸ ἤθδγ ἐλ δοοΐ, ὕγοπι (δ ἰοισεδέ ππίο 
ἐλε ἀιρλοδί, ουθπ Ὁ αἷΐ ἑλόπι ἐλαξ ἀιοοῖξ αἱ Βαδυίοπ. ΤΙ δἰαύοθιηοηί ἀἰ ΓΘ ΟΕ οοη γδη οὐδ 
“6γ. χἸη!. 10., πβογο νὰ σοϑδα δαῖ “γαπιία ἢ ἀπὰ Βανι οὮ ποτα ἰδθη ἱπίο Εἰργρί ἴον 
1.6 ἀραίῃ οὗ ἀδάδιαῃ. 4180 ἴῃ Βαγιοὶ 1. 10. πηθρηϊίοη 18 τπιδὰθ οὗ {86 αἰΐαν»" οΥ ἐλε 
]Ζονά : τῦοΓΘ88 (μαῦ ΑἸΓᾺΣ νγ788 ΠῸ ἰΟΠΡῸΡ ἴῃ οχὶβίθησο, Ὁ Βανίηρ Ὀ66η ἀοβίσογοα να 
ΝοὈυΖαγ-ὔδη διρηὶ ἐλε λοιμδο 07 ἐλ Σογά. (δεν. 11}. 18.) 

(10.) [π (6 Ὀοοκ οὗ ΤΟΙ, [86 δηρθὶ τῃδἱ 18 ᾿Ἰπισοἀυοσοα (ν. 12.) 88 ΓἈ]56}} σὰ 
δοη Πρ ἈΪΠΊ86] 88 Ὀοίηρ ἃ Κἰπβιιδη οὗ ΤΟΙ, ἴῃ χὶϊ. 16. οοηίγβάϊοῖβ ἢ π18611, ὮΥ͂ 
δ γτοϊηρ ὑμαὺ ἢ6 186 ΒΑρἢδ6], οὔθ οὗὨ [86 ΒΟΙΥ δηροὶβι Τα δυῦθοσ οὗ (μἷ8 ὈοοΟΣ Β88 
8190 δὰ ἀρὰ ἰο {86 νἱϑονβ οὗ ἀοὐἂ δηὰ οὔ Ρσονίάθῃοο, ἀο] 1 πρα οὰ ἰπῃ ἐμ ΟἹὰ Ταδβίδιηθηΐξ, 
ἰοηοίδ οὗ Αββυσίδῃ οὐ Βδου]οηΐδῃ οὐἱρίῃ. 

[111.1 Οοπίνααίοίογυ Ἰοοίγῖπ68. 
(1.) Ῥραγονξ τὸ ἐλ Ζ)εαά. ---  Μαοο. χὶϊ, 48, 44. Απὰ ισὐἦόη ὧὲ λα πιαᾶε α 

βαϊλενίπρ' ἰλγουρλοιιί ἐλε οοπιραπῳ, ἐο ἐλα δεπι 9.7 2000 ἀγαολπιδ οὶ δἰΐοθν, ἣὲ ϑεπὲ ἐξ ἰο 
ογιδαΐθηι ἐο ΟΥ̓ΕΡ α δἰπ ἀδέγιπα, ἀοῖπρ ἐλογοῖπ Ὁϑνν τοοῖϊ απὰ Λοπεδίϊν ; 7ζον, ἢ ὧδ λαά 

1067 8 κοί λοροά ἐλαὶ ἱλεν ἐλαί ἐπὶ δλοιμα λατὸ γίδεπ ἀραΐπ, ἰξ λα( δόοη διρογωοιΣ απ 
υαΐπ ἰο ργαὺν ζογ (λὲ ἀδαά. 

(2) δι δὶ ΟΡ ἐλο Τϑοαά. Τὰ Βαγθοῖ 11]. 4., (86 9 τ) αὐ ΒαΌγΙου ἀγο ἰηἰσοἀυοοα 
88 ὈΘΒοοοδιηνς ([δ6 Ζογά Αἰημρλίψ, [6 Οοα 97 7ογαεῖ, ἴο δαν ποιὺ ἰλ6 ρῥγαψθῦδ ΟΡ (λα 
ἀραΐ ]7εν;αοἴξίο8. 

Βοίβ {8ε86 ρβββαρθδ οοπίγϑδίοι {86 σμοΐθ ἕθπον οὗὨ {86 δαοσϑὰ βογιρίαγθθ, τὶ ἢ 
ΠΟ ὙΠΟΓΘ Θ͵ΟΙΠ ΟΥ̓ ΔΙΪΟΥ ΟΥ̓ ὈΥΔΥΘΙΒ [ὉΓ ΟΥ ΌΥ {86 ἀδαά. Ὑπὸ ἀθδὰ δῦ υὐϑουὶυ υἢ- 
ΘΟηΒοϊουΒ ΟὗἨ ΘΥΘΟΥΥ͂ ῬΟΥΒΟη δηᾶὰ {πΐησ. 716 ργαῦο σαπποί ργαΐδε ἰδ: ἀδαίλ σαπηοῖ 
οοἰοδναίε ἐΐλδ6 : ἐλεν ἰλαΐ 5ο ἀοισπ ἱπίο ἐλδ ρὶΐ σαπποί δορ6 7ὸν ἐν ἐγιΐλ. ([88. χχχυ!. 
18.) 77λ:ὲ ἀφαά ἄποισ ποΐ ἀπὺν ἐλίπᾳ, πειέλεν' λαὺθ ἔλεν απν πιοῦεὲ α τειυαγά: 70. ἐλὰ 

1 ΤΉΏρδο οοῃίτδαϊοἰΐοἢ 8 ΓΘ 80 ἥδρταπὶ (μδὲ ΒοΙ]αττοΐηθ, δῆτ, απ ἃ ΟἿΠΟΡ ρδρ δι μᾶῦθ 
οχογίοά (μοπηβοῖνοθ ἴο 1ῃ6 αἱτηοβὺ (Ὀαΐ πῃ γαΐῃ) ἴο οἰυπὰθ (μ6 ἔογος οὔ [89 οὐ͵θοξίοῃ τ μοὶ 
ΠΟΥ ἔαγηΐδ ἴο (Π6 σδηοη οἱ Υ οὗ 186 ΔΡΟΟΙΎΡὮΔΙ ὈΟΟΚΒ οὗ Μαοοδῦθοβ. ὙΠΟ ἀυραμιοηῶ 
δἃῖο χοξαυϊοα δὲ θη τη ὈΥ ΟΠδειῖοῦ (Ραηδίγα δε Οδίδο οδ5 ΤΌπι. ἱ, ΡΡ. 129, 180.)} διὰ ὉὈὉΥ͂ 
Ὧγ. Υδακον (Ορ. ἰοπι. ἱ. ἢ. 2375.) 
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γιοππιονν 07 ἴλοηι ἴς ζογροίίοθ. Νοίίδεν λαὺθ ἰΐοῳ αν πιογε α Ρογέϊοη 70 δΌΕΡ πῃ ἀπὺ 
ἐλίηρ᾽ λα ἐδ ἄοπὸ πάθεν ἐλε διπ. (Εοο]. ἰχ. ὅ, 6) 

(8.) Τλὲ ἤκατηξν Νοίϊοη οὕ ἰλὸ Τγαπεπιϊρταίίοπ οΥὙ ϑοιῖδ, τἡν Ἀἰοἢ 18 δα. }}γ σοη- 
{γι ἸοΟΥ ἴοὸ ἴπ6 ΒΙΌ]6, 18 αβϑϑοσίθα ἴῃ ΥΥ 18ἃ. νἱῖ. 19, 20. ΣῸ» 1] ιτσαϑα τοϊξέν ολια, ἀπά 
λαά α ροοά αρίγιῖ; γεα, ταίλοτ, δοὶπρ ροοά, 7 σαπιθ ἐπίο α δοάψ ὠπαεπίορά. 

(4.) υωιβοαϊοη ὧν ἰλε Ῥῆογὰδ οὗ ἰλο 1αιο (Ἰπ ορροβιἐἴοῃ ἴο {86 βογίρίαγοα, πἈῖ ἢ 
ἰθὺ {παὺ γᾶ 8.6 ᾿.801Εὁαἃ οΥ Δοοουπίθα τἱρ ίθουβ ΟὨΪΥ ὉΥ 1} πὰ ηοῦ Ὁ ον οὑα 
ὙΟΓ (8 ΟΥ ἀθϑουνὶηρ8) 8 ἰΔυσαύ ἰπ νᾶτίουβ ρασίϑ οὔ (88 ΔροουΎΡμΔ] θΌΟΚ5. Τὺ :--- 

[1.1 2 Ἐπβάγαϑ νυ". 838. 71λὲ ἡιὶ ιολίοὐ λαῦα πιαην βοοά τοογὰδ ἰαϊά κρ ισἱλ ἱλεε, 
δλαϊϊ οἱἕ ο ἰλεὶγ οἱση, ἀρεα γϑοοῖοο τοισαγά. 

[1.1 Ἴδα βδιλθ δηροὶ, τρὸ ἰδ γοργθϑθηίβα 88 θοὶησ φυϊον οὗ Ἰγίηρ ἰο ΤΟΙ, ἴη- 
βισιιοῖβ αἰπὶ δη ἃ ἢΪβ ΒΟ ἴὸ ΓΟΪΥ [ὋΣ δ νου ὌΡΟῺ ῬΤΆΥΟΡ δηά ἰἈδίιηρ, δ᾽π8 δηά 
τὶ ρμύδουβηοδ : ΤΟΙ, χὶ!. 8, 9. Ῥγαψον ἐδ ροοά ιοἱίλ πεδία, απῷ αἰπιδ, απὰ τὶρλίεοιμ- 
πό88. ... 76 6 δεοίίον ἰο ρίὶσθ αἷπιδ ἰλαπ ίο αν ἃ ροϊά: 70Υ αἴπιδ ἀοίλ αοἰέσον 7γῸπὶ 
ἀεαίδ, απὰ «λαὶϊὶ 6 ατσαν αἷΐ δῖπ. ἼΤλοδο ἰλαΐ ἐχεγοῖδο αἰπιδ απ γὶρ λίδοιιδηοες δλαϊξ 
δο Πιἰϊρὰ ιοἱἱὰ 76. ΤοΌϊν ὰϑ δὴ δρῦ βοβόϊαῦ, δηὰ ψῖ 18 ἀγίηρ Ὀγοδὶἢ ὀχ βοσίθα 
δ18 800 ἴΟ ΓΟΪΥ ΡΟ 8 81π|8 δῃὰ σὶρ ὐθουβηοδβ, χῖν. 1]. ΛΦΥΘΟΥ ποῖ, πιῷ 80, 
οὐπεῖάφν' ισλαὲ αἴπιδ ἀοοίλ, ἀπά λοιῦ γἱρἠίοοιιδηοες ἀοίλ αἀεἰϊοον. 

(6.) ΤΒδ δυΐδον οὐ τ86 Ὀοοῖκ οὗ ΕποοΪοβἰαβιΐσυδ, Φ 688 οὐ Φοβῆυα, [86 δοῃ οὗ ϑδἰγσγαςῆ, 
δτάνου δῆστηβ (ἰἰ. 8.), ἐλαέ τσλοδο λοποιιγείλ λὶδ ζαίλεν' πιακείλ απ αἰοποπιεηΐ [0 γ ἐὲδ 
δίῃ, διὰ (80.) (δαὶ αἷνιδ πιαλοίλ απ αἰοπεπιοπέ 70. δἴπδ. Ασοονἴηρ ἴο {18 ἩΣῚΓΘΥ, 
ΑἸπιβ ἢοΐ ΟὨΪΥ Θ᾿ ν6 Ὁ 8 88 ΟΥ̓ 800}, Ὀιδ ΔΥῸ 4180 σΟΥ ΚΒ ΟΥ̓ ΒΌΡΟΓΟΤορδίοη δν8]}- 
80]6 ΤὉγ (86 βα]γδίίοη οἵ [15 οι] άγοη. (χυΐ. 22.) 7}λ6 αἴπιδ οὕ α πιαπ δ αὖ α εἰρτιεί 
το λὶπι, [1860 18, [Ὡ6 Τ.ΟΚῸ οΥ Φ6ῃονδ); απά ὧδ ιοἱϊ ἀδερ ἐλ6 βοοά ἀεδά 0 πιαπ αἬ 
ἐλ αρρίϑ οὔίλε ἔνε, απὰ ρἷυο Αὐ ϑὐῤύμοθῳ ἐρ λὶβ ὁδοπ απὰ ἀαιρλίογε. ΑἸὰ ἴῃ χΧχχν. 8. 
6 88 8, 80 ἐο ἥόγϑαλο ιπγὶρλίεοιδποεε ἐδ α »γοριἐαξίοη ] Τα βογίρίαυτοδ οὗ ἰσα 
Κπον ποιῃίησ οὗ ργορί(ἰαὐϊοι ΌὉΥ͂ δἰ μηδ, οὐ οὗ ὑδ6 τηογὶὺ οὗ ροοᾶά ποσκβ. ὙΤΉΘΥ ἀθοίαγα 
πὶ τὰ αγὸ ἡμέ δα ὃν ζαἰ δὰ (Βοηι. ν. 1.), δὰ ἐδαὺ ἐλ τὶρλίοοιιδηδ8 97 ΟΟά ἰς ὃν 
7αἰδᾳ οΥ ψεδει; ΟἈλγὶδί ᾿σΐο αἷΐ απαὰὶ ἀροη αἷΐ ἑλοπι ἰλαί δοϊίουο, 70 λέγε 8 πὸ αἰ ῇεγεπος : 
70» αἰΐ λαῦε δἰπποαὶ ἀπά οοπιὸ εὐογὶ 97 ἐλὸ σίογτῳ ὦ αΑοἄ; δεῖηρ 7ιδιβοα γγεοίν ὃν δὲ 
ὅ7αοο ἱλγοιρὴ ἐδ γοιοπιρίίοπ ἐλαΐ ἴ6 ἵπ Ολγὶδί ὕεδια. Ἡζλένα ἐδ δοαδίϊηρ᾽ ἰλεπ} 711 
ὀτοϊμάρα. Ὧν εὐλαΐ ἰαῦ ἢ ΟΥ̓ τοογὰ8 3 Ναν, διὰ ὃν ἰλε ἴαιο ο΄ 72αἰἰλΔ. ΤΆΑΦΡΟΥΟΥΟ τοῦθ 
ουὐποίιιε ἰλαΐ α πιαπ ἐς 7ιδι) βοά ἂ αἰλ υυἱλοιώ ἐλὸ ἀοεάς ΟΥ̓ ἰαιο. (οι. 11. 22---24, 
27, 28.) ΒΨ 9γασδ αγὰ ψὲ βανεά ἰλγυιρὴ 7ζατδ, απὰ ἰλαί ποτ οὗ ψοιιγδοΐσεδ; 1 ἰς ἐλδ 
δὺυὶ 4 Οοα: ποτ 0 τοογὰξ, ἰ6δί απ πιαπ ἐλοιια δοαδί. (ΕΡΒΆ. 11. 8, 9.) 

(6.) ϑιηίδαα Ῥενγεοίίοπ, ἐπὶ ἐλ ἰὕζε. Φόβαβ [88 δοῃ οὗ ϑΙγδοι) βᾶγβ, ἴῃ Ἐςςο]υ8. 
ΧΙ. 24. {πὶ γἱολδα ατε ροοα ἰο Ἀΐπι ἰλαί λαίς πο εἶπ. Βυΐ πΒδὺ 880 [86 οδποηΐσδὶ ΟΥ 
Ἰπβριγοὰ βογιρίιγοβ ἢ Εἰςο]68. νἱϊ. 20.: Τλετγο ἐδ ποτ α 7μδέ πιαπ ᾿ροη οαγίλ, ἰλαΐ ἀοείῃλ 

απὰ δἰππείλ νου. Ἐλσῃι. ||). 28. : Ατι, λαῦθ δἰπποά απά οοπιὸ δλογί οὕ ἰλὸ ρίογῳ οὗ 
Οοά. 1 Δοβη 1. 8..: 277 νὲ δαν ἰλαί τὸ λαῦο πὸ δἴη, ιῦὸ ἀδοεῖυο ουγεοῖσε8, αηα ἰλα ἐσιμὰ ἐδ 
ποί ἐπ 8. ΤΠογοίογα (Ὀβ84]. ὀχ . 2.) πίον ποὲ ἱπίο 7μαρσπιοπί ιοϊϊὰ ἐἦὰν δοεγυαπέ, 707 ἱῃ 
ἐλν εἰρλί ἐλαῖΐ πο Πεεδὴ ἰϊοῖπρ δὲ γμεί δά. 

[ἰν.] 7πιπιογαὶ Ῥγαοίοες σοπιπιοπαεα ἱπ ἐλε Αροογυρλαΐ Βοοῖε, υὐλΓιολ Ῥγαοίϊοοδ αγὰ 
»γτγολιδὲϊοαά ἐπ ἰλε ϑεγὶρίμγαε. 

" ̓γίπρ --- ΤΠ6 ἰπδίδποορβ οἰξθᾶ ἴῃ ΝΟ. (10.), Ρ. 472. την δἷδο ὈῈ δαἀυοδα Βεγβϑ. 
2.) ΑἜὕἀεθρογαῖα δεῖ οἵ δέοι (πο 18 Του ἰάθη ἴῃ Εἰχοᾶ. χχ. 1ὅ. Του δλαϊέ 

ΜΟῚ ἀἰ 1), ΌῪ ἃ δον παπιϑὰ Βαζὶβ, ἰ8 γε διὰ ἴῃ 2 Μδοο. χῖν. 4]---46., 86 ἃ Ἰηδη [Ὁ] δοῖ, 
δηὰ ἴῃ ὑθγπι8 οὗ ζτοδὺ σοτησηθηαδίίοη, 

(8.) «Αδεαδδϊπαίίοπ, πϊο 18 ΘαΌΔΙΪΥ ρσχομ  ἰἐθα ἴῃ Εχοά. χχ. 1ὅ., '8 οοσμηιθηοᾶ 
ἴῃ (86 ῬΟοΟΚ οὔ δυ Π ; το 18 ποτα 88 ΟΒΟΥΪΠΩ 8 ὈΓΆΥΘΥ ἴο Ὁ ΒΙΒΟΥ αοά, ἴῃ 
ὙΠ Οἢ (86 ογοὶ δηὰ ρογβαϊουβ ἀδοθὰ ἴῃ βἰδιρμίοσίηρ ἴῃ 6 ἘΡΑ Ὴ ἀεταν (στ οδα Ὀ8886 
ἸΏΌΓΟΘΥ 18. Β0}γῪ οοπάἀοπιπθὰ ὈΥ 8000 ἴῃ (θη. χ]ῖχ. 7.) 18 τηθπιομθὰ 1 ὕθγτβ οὗἁ 
Βταϊυὰο, δα 18 υϑοὰ 88 8ῃ γρυϊηθηΐ ἴο οὈίδίη μ6]Ρ ἴγοτῃ ἀθουθ ἴῃ Β6Ὶ τηθαϊ! ἰδἰορα 
δἰἰοιηρῦ ἀροη ἴΠ6 118 οὗ Ηο]οΐδγηοβ. Οοιρδγο Ψυἀ! ἱἰχ. 2---9. 

(4.) Μαρίῖοαϊ Ἰποαπίαξίοηδ, ποι τὸ Του] θη ἴῃ [ω6γυ. ἰσ. 26. δπὰ ἴῃ Ποῖ. χυ]!]. 
10, 11. 14... ΔΣ6 τη ομαδοίουϑ!Υ ἰηἰγοἀποοᾶ ἴῃ ΤΟ τὶ. 16, 17. 86 γίνῃ ὈΥ 186 δάνίοθ 
οὗ δὴ δῃμ6] οὗ ἀοά. 

[ν.] 68 ἵπ ἐλ Α Ῥλαὶ Βοοῖδ ιυλϊοῦ γε 80 ἱποοπιδίδίεηί τοϊίλ ἐδ δ γοϊαϊίοη 
φ ἈΝ οἰ }γοΐαμδ ἡ κυ αι, ἐλαὶ ἐλον σαπποὲ δε αὐἀηιϊέοα ιυἱέλοιξ πιιοὶ ργεαίεν" 
ουϊάρποο Λα δοίοπρε ἰο ἰλεεο δοοΐδ. 
(1.) ἴῃ 1 Μδος. υἱῖ. 16. 10 18 βα:ἀ 1μαὶ (86 Βομηδῃδ οοηιπιϊίεα ἐλεὶγ ρβουεγηπιεηί ἰο 
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ΟΝῈ ΜΑΝ ΕΥ̓ΕΒΥῪ ΤΈΛΒ, ἰσὴο γιιϊρα Οὐϑ᾽ αἷξ ἐλαί σοιριίίγῳ, απα ἰλαί αἷΐ ισογὸ οδεαϊοηέ ἐρ 
ἐλαί οπο, απαᾶ ἐλαΐ (θγ τυαϑ ποίίλοτ' ὁπον πον οπιμιϊαίϊοη ἀπιοηρ δέ ίλοπι. Νοῦν {μ18 85. 
θογίϊου ἰ8 οοπίγϑαϊοίθα Ὀγ δυογ Ἐοχηδῃ ἰβίονίδη ψ] βουῦ Ἔχοθρέου. Τα ἐτηροτὶδὶ 
ΟΥ̓ Θπἢὺ γγἃ8 ποὺ ΘΒ Δ} 86 ἃ Ἀπ} ποσὰ ἰμ δὴ ἃ σθῃ ΣῪ αὐεῖ' (86 ὕϊαο βοὴ ἐμαὶ 

ὅσοι: γγ88 ὙΓΙΓ6Ω. 
(2.9) ἴπ 1 Μδοο. ;. 6. ΑἸοχδπάογ, τοϊβηδιηθα ἴπ6 τοδί, Ὀθίηρ οὐ δΐ8 ἀδδί- Ὀοὰ, 

»αγίοά λὶς ἀϊπράοπι ἀπιοηρ δμο αδ Ἰσότὸ λοποιγαδία απὰ λα δεοη ὀγουρὶὲ ᾿Ρ τοϊὰ ἀἕπι 
7 ποηι λα ψουίλ, ιολέϊδ ὧδ τιοαδ ψοὶ αἰῖΐσε. ὙΥ ΒΟ δἰδίθιηθηϊ οοη γαα!οῖβ 4}1 {86 ἰκἰ9- 
ΤΟΥΊΔῺ8 Ῥ8Ὸ μαναὰ σϑοογ δα [16 ἰαϑῦ ΒΟυΓΒ οὗὨ " ΔΙ δοθάοῃ δ᾽ Β πιδάπηδη.᾽ 

11. ΤῊΕ ΑΡΟΓΟΒΥΡΗΑΙ, ΒΟΟΚΒ ΡΟΒΒΕΒΒ ΝῸ ἘΧΤΕΕΝΑΙ, ΕΥΙΌΕΝΟΕ 
ΤῸ ΡΒΟΟΒΕ ὙΒΕΙΒ ΑὈΜΊΙΒΒΙΟΝ ΙΝΤΟῸ ΤῊΗΕΞ ΒΑΟΒΕῸ ΟΑΝΌΟΝ. 

1, ΤῆΠεν τσεγο πουθῦ' γοοοϊυθα ἵπίο ἐδ ϑαογοά (απο ὃν ἐδ αποϊετιξ 
«7ειοΐε]. Ολεωτγοῖΐ; απα ἐλογ 76 ἐδον τοογὸ ποὲ βϑαποίϊοπεα, οὐξλεν ὃν ὡεβιις 
ΟἸλγὶδί ογ γ δὲς αϊυϊποῖν ἐγιϑριίγοά “4 ροξίἶ68. 

Τὸ [186 δεν τσογὸ σοπιπιϊ(οα ἰδ ογαοῖε8 οΥ αΟοα (Βοιι. 11. 2.) ; ῇϊοῆ, 45 Οοα 5 
[ ἄξει, ὝΘΓΘ Ὀγοβογνοᾶ Ὀγ ἰδοιἷ: δηᾶ δοοογάϊηρ 0 (86 πυπιῦοῦ οὗ ἰδ6 ΗΠ οΌτονν 
Θἰύογ8. ΠΟΥ ΜΓ ΡῈ αἰν! ρα ἰηΐο ὑποπίγοῖτο ὈΟΟΪΚβ, τ ΒΙΟΒ ΠΌΠΙΌΘΡ ΘΟΙΏρΓ8685 (Βα 
σδηοῃ οὗ [86 ΟἹα Τοβίδμμθηΐς δου ρίγοβ, ποῦν τοοοινοα ὈΥ 41} 86 Βοίοσιηθὰ ΟΒυγοΒοβ, 
Δηα Π0 Οἴδοῦ ὈΟΟΚΒ. 

[1.1 Τλαὶ ἐὰλο (᾿΄αποπ ὁ ἐλο Οἱά Τοβίαπιεπί ϑογίρίμγοϑ γϑοοϊυοα ὃν ἰδ 6 «ειος ἵπ ἐλα 
ἐΐπιθ 07) ὕεδιια Ολγίδί, δοιὰ ἱπ Ἐρυρὲ απαὰ ἐπ ῬΡαϊοδίϊπο, τραα (δε δαπιὸ ιυἱέλ ἰλαΐ υυὐλίελ 
106 ποῖ λαῦο, απά ἰλαὶ ἰλ6 ἀροσγῳρλαὶ δοοῖδ γογπιθά πο ρματγὶ ο ἰλαὲ σαποπ, ἰ5 εὐἱάεπξ 
7ονι ἐλὸ 7οϊοισίηρ᾽ 7αοίε : ----- 

(1.) ΑἸ Βουρ {16 ΑἸοχαπάγίπα οὐ Ἐργρίϊδηῃ ὅν αἰ εγθᾶ ἴῃ βοπιθ τοϑρθοίβ ἔγομι 
186 ῖν ὈγΘίγθη ἴῃ Ῥα᾽θβίϊπα (μανίηρ [ΒΓ βοραγαΐθ ἰθρ]α δπὰ ῥτίθβδίβ δὲ ᾿ψϑοηίο- 
ῬΟΪ18), γαῦ {Π6 } ποῦ ποῖ περ μα θοῖ οὗ 186 Ῥαϊοϑιπο ὅονβ. ὙΒοῖν ἰθπιρὶο τὰ 
οοπβίγυοί ἃ ΑΠΟΓ (6 πηοᾺ16] οὗὨ ἰπδὺ αἵ ΦοΓΌΒΑ] Θπι, δηὰ {πο ὶν ΟΥΒΏΪΡ 88 [6 8816. 
ἴῃ (με ἤγβι ομδρίδσ οὔ πὸ βεοοπὰ Ὀοοκ οὗ Μαδοδᾶθθαθβ ἔβεσα 18 δὴ βρίβί]6 ἔγοτα {88 
ὅονϑ ἴῃ ῬΆΪΘβίη6 ἴο {Πο86 ἰῃ Ἐργρῖ, ᾿ηνηἶηρ τΠ6πὶ ἰο οι ἐΒ6πὶ ἴῃ σε οὈγαϊϊπρ' ἐΒ6 
[δαβῦ οὐὗἵἁἩ 186 ρυγὶ βοδύίοη οὐ {86 τοπιρὶα ὈΥ ἀι8 Μδοοδῦθουβ: απ βουσὶ [86 οοη- 
ἰθη8 οὗὨ {}}}8 ρ΄ 81}6 8Γ6 80 ΨΔὈυ]ουϑ πα δροϑυγὰ (παῦ 10 ον ον σου] ᾶνα Ὀθ6η τι θη 
(88 ἴῦ ργθίθπαβ ἴο Ὀ6) Ὁ. 1Π6 σγδαΐ οουηοὶ! οὗ (η6 Φ 6») δβϑϑοῃ]εὰ αὖ Φ6γιιβα θη ; γεῖ 
10 18. ΟΓΓΌΥ ΟΥ̓ ποίϊοα, 88 ἴδ αἰϊοβίβ 6 γαοέ {παῦ, αὖ 186 {π|ὸ πη ἐπαὶ ὈυΟΪς τ88 
πτὶ ΐθη, (Π6 6 :γ8 δὖ Ψογιιβαίθη σθοοσπίβθα “ ἐῃ6 6 ν78 {(μ80 ὅτὸ ῃτουρδουϊ Ερυρί," 
88 6} ““ ὈγΘΊΒγθη," τ ΒΊοΙλ ἈΠΘῪ τηοβὲ ἀββαγααγ που Ἱὰ ποῖ μαννα ἄοπο, 1 1πΠ6 ΑἸοχ- 

“ Βησγίηα οὐ Εργρίΐϊλη 76:78 Βαἃ Ὀδοη ρΌ ΠΥ οὗ 8βο ΐἶϑαι. Ἱπάθοα, (8686 ἰαϑὲ πὶ βῃϑὰ ἴο 
ΒνΟΪα ἃ 8. ϑηη. ΥΥ 6 ουδπ γϑηὰ {πδὺ (Π6Υ βαεπὶ ῬΏ1]οΟ ἴο Φογυβα θη ἰο ΟΥ̓ῈΓΡ Βδου ῆσθ 
πῃ [86 πϑῆια οὗ 8 {6 ]]ουν οἰ τ Ζοηβ5: Ὀυῦ 8. [ὈΓΠ18] βοίβπι σου ἃ μανα Ὀθθη πον ῦ- 
ΔΌ]ς, 1{{π6 Ἐργρίίβη ὅ6νν8 δὰ δἀπἰθα δηὰ βαποίϊοηθα ἃ βεραγδαίβ δῃὰ ἀϊδιϊποῦ σδῃοῃ. 
1 [8 δνϊάοην {παὺ θοΐᾺ {μ6 Ῥα]οβίίπα απὰ ἰμ6 Εργρύϊδῃ 6 ν78 ὑγθσα βο[Ἰοϊύουβ ἴο πηδΐῃ- 
ἰδῖπ δηθγα δοσογάαδποα τ ἢ 6Δο}} ΟἾ ΠΟΥ. 

(2.) Τῆ8 ργδπάδοη οἵ “" Φ6βὰ8β (86. δοῃ οὗ Θίγδοι " ἰγαπϑ αἰ θα ̓ ἷ8 συδηαίδι μο γ᾿ 8 
Ἡεῦτγον Ῥγονοῦθϑ ἱπίο αγθοκ ἀυτγίπρ ἃ σϑβϑίδεποα ἴῃ Εσγρί. [πη 88 “ ργοίοριιο ἢ οὗ 
Ῥτοίαοθ, Β6 βρϑακβ οὐ “1Π6 Ἰὰνν πὰ {86 ρῥγορμοίβ, δηὰ (μα οὐμοὺ ὈοΟΪκβ οὗ [86 
ΓΆΓΠΘΥΒ : ἢ δηὰ 6. δοκπον]οίροθ [86 ἸΠΙΌΓΙΟΥΥ ΟΥ̓ 18. οὐσῃ ἰγδηβιαἰΐοη ἰο (86 οτῖ- 
ἴημα), 88. τ͵88 86 σῶβϑα ὙΠ γοραγὰ (0 (86 οΥἱσῖπαὶ οὔ (86 1,νν, {Π|ὸ Ῥτορποίθ, ἀπὰ τἢ6 
οὗν Βοοκθ. Β.γ 1818 ἀθοϊαγατοι μ6 πιδκθθ πὸ αἰ ἴδγθποθ τ βαΐονου Ὀοίτθοη {μ6 
“2 6ν 8} ἀπ ὑπ6 αὑσθοκ οϑποῦβ οὔ ϑοτγίρίυτα: οὐ {Π6 σΟΠΊΎΑΓΥ, Β6 ΓΘΟΟρ ἶ868 ἔδμεῖγ 
ἰάδηϊτγ. [Ιπ ἐμοῦ, {πΠ6 βοῃ οὐὗἁ ϑίγαοβ θυθυυθο γα “ γί σβ 10 {π6 ϑογρίαΓεϑ, οἴ ΒΟῸΣ 
ὈΥ Ὀογγοσίπρο ἐμοῖσ ΡΒΡΑΒΘΟΪΟρΥ, οὐ ΟΥ̓ Βρρθδ!ίπρ' ἴο {Π6π|, πη δ ] ἰπ δὴ ἱπάϊγθοῖ 
ὝΥ, Ἀ8 [Π6 ΒΟΌΓΟΘ οὗ 41 ἴσια τϊβάοηι, νἱγίμθ, ΡἸΟίΥ, δπὰ Βαρρίμθθθ. Ὅῃ6 Δ ἰδ 
οἴνθῃ [88 δι) 6οἱ οὗ Γοίθγοποθ, απ 18 σορασά θα 88 δὴ δυνβου! γ ἴῃ 411 τηδύοσβ. [ἢ 

ὦ Ἐδοζᾳᾳιρ βυηὶ [9π42]1] ἀοροδίίατη οἵ οσυδίοἂοβ οἱοχαίοστιπι οἱ. Ογαΐπδὶ Τοϊ]οῖ, 
Οοιτηοπῖ. ἰη Βοτη. 111. 2. 

3 ἘΒΘΌΙ Ῥγδρδγαῖίο Εὐυδηρο] σα, 110. νἱῖ]. Ὁ. 2834. Ῥαγδ118, 1544. [0]ὕ. ΤΉ Β8 1:6 Ῥδϑεαζθ 
ἐδ Αἶδὸ ἑουπὰ ἴῃ Ὦτ. Μδηρογ δ Ἑάϊ οι οὗ ῬΈ1]1οΒ Ὗ ογκβ, ἕοῃι. ἱϊ. Ρρ. 646. 
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ἴῆο οὐΐοργ οὗὨἨὨ ἸΙβἄοτῃ (οἷ. χχὶν.), {Π6γῸ 5. 8. τηϑη δέ δηᾶ ἀοϑιρηρα ἰπϊ αιϊου οὗ 
Ῥτον. νὴ. [ἡ {86 Εἰ μὠορν οὗ (λ6 Ῥαίλετδ (Χ]ὶν ---].}, ὉΠΔΘ ΓΘ 18 ΘΥΘΤῪ σσβοῦο 186 πιοϑβὺ 
Ὀἰαἷπ δηὰ ππδηϊδβί σεοορπίμοη οὗἨ (88 δας πουῦ γ, στα 1 Πγ, δῃαὰ Θχοθ! ] θη ςσ6 ΟΥ̓ [86 
βου ρίυτα! σοργοϑοηίδιοηβ, ὙΠῸ ὙΠ 6 Ὁ ὈΘσΊἢ5 Ὁ} ΕΟ, δηα (Ὁ]]οὐγϑ [μ6 ὑγαΐη οὗ 
ὈΙΌ]οα] ἰϑίουυ ἀότῃ ἰο ΝΟ δον. Ηδ ἀαοίθβ ὕΠ6 Ργοιβ68 ἴο ΑὈτδμδπ,. Μοβοβ 
ψ88 Ὀοϊονοα οὗἩ Θοά, δηᾶ το ἴηι σου ἈΠ ἀπιοηῦ τγ88 σίνθη ἴῃ τοϑρθοῦ ἴο ἢ8 ρΘορΐθ. 
7 οβἤπα νγ88 4 [0] οὕ Υ οὗὁἨὨ Μόοβ6Β ἴῃ ἴΠπ6 »γορλεοίϊο οἷοθ. Μοβί οἵ ἴῃ Κίησβ οἵ ΨΦυάδῃ 
βἰπηοὰ ὈΥ ἐογβϑακίησ ἴμ6 [αν7. «ογοπλ ἢ} 788 ΘΟηϑθογαίθα, πμ} 16 1π Ἀ18 τοι ΒΟΥ Β 
σου, ἴ0 [86 ῥτορβεοῦϊο οἩἨοθ. ἘΕἸΖΘΚΙΘΙ βδνγ νἱβίοηβ οἵ ρίοσγ, τβιο ἢ γ τα Βῃοτη ἰὼ 
ἴπὰ ΌΥ δ᾿ πὰ ΩΣ ἰὰ τοάδ ρου 1π6 ΟΡ αὈϊπι. ΑἸ} {πΠ6 οβδυιηρσβ δηα στὶΐθϑ οὐ [86 1,ον]- 
1168] τ] ΔΓ6 δχοθ]θηῦ δηᾶ ἀδβογνίηρ οὗ θη ΥΆΓΙΟἢ ; βίγοηρ᾽ δἰδομιηθηΐ ἰο0 {ῃοπι, 
8ηα ρῬαγ ΓΟ] ΓΙ ἴῃ {116 ΟὈΒοσσϑηοο οὗἨὨ ἴἤοτα, 18 ΤΟΥ ΓΔΥ οὗὨ ΒΙρἢ σοπηπμηοηἀδίίοη. “ΤῊ Ϊ8 
δηὰ {Π6 πΚ6 πιρδῦϊον ἴῃ ἴ86 ὈΟΟΙΚ οΟὗἨ [86 δΒοη οὗ βίγδοι βου, Ὀδθυοηᾶ {86 ροββὶ ὉΙ 1 γ οὗ 
ἀουδί, ἐμὲ τ ῖῖ τὰ (16 βαογθὰ ὈΟΟΚΒ ἼΟΓα τὸ πάνυ, ἴΠ6 4]} ἰῃ 4}}.} 

(8.) Ὑμα ἐοϑαοηγ οὗ Ρ]]ο, δἃη Αἰοχαπάγιηθ 96 οὐ {86 86εῖ οὗ (86 ῬΒΑΥΊΒ665, ἰο 
[86 σΟΠαΪ Θη688 δΔηα δ] ητ οἰ οὗἩἨ τὰς ΟἹ Τοϑίδμπηθηϊ πανὶηρ' ΙΓ Ὀδοη ρσίνθη 
ἷπ Ρ. 42. οὗ 0818 γσοϊυπηθ, 1 ΤηΔΥ βυίῆοθ ἰ0 ΤολαΓκ Π6ΓῈ ὑμδὺ ἢ6 18 ἃ πηοϑῦ τηρογίαπὶ 
655 ἰῃ ΘΥΟΤΡῪ [διπησ το αὐ πρ ἴο π6 το] σίου σον οί] η8 ΟΥ̓́ 8 σοαπίσγηθη. Ηδ 
ΔΟΚπον]οσοβ (6 βαῖηθ ᾿Πγοοίο ἃ αἰν᾽βίοη οὗἁἨ ὑπ6 ΨΘν 88 ΒΟΥ ΡΓΓΟ8. ἴο πίοι (86 
808 οὗἁἨ δίγδοι, ἰἸοὴρ Ὀφίοτα 18. {ϊπιθ, δὰ βαἀγογίθα ; αἰνιἀϊπρ [86 βαογθα δογιρύυγοβ 
(σὰ ἱερὰ Ὑ ἀ ἢ ἰηΐο 1. Νόμους, 86 8.18 οΥ Μοββδίο  γἰτησϑ; 2. Λογία ϑεσπι- 
σθέντα διὰ προφήτων, 186 ἀἰνὶηο } γΥ ̓πϑρίγοαὰ οὐδο θθ οὐ [86 Ὀτορβοίβ; δηὰ 8. Ὕμνους 
καὶ τὰ ἄλλα, οἷς ἐπιστήμη καὶ εὐσέξεια συναυξόνται καὶ τελειοῦνται, ἈΥΤΏΏΒ Οὗ ὈΓΑΪ86 
ΔΩ οἴμον ὈΟΟΚΒ, ὈΥ τ οὶ Κπον]θάρα δηα ῥ᾽ οἴ ἀγὸ ργοπιοϊθα δπὰ ρεγίβοιθα,;: 10 18 
ανἱάθης ταῦ ῬΒΣ]Ο τγα8 δοαυδί πιο πὰ τἴῃ6 Δροσγυρθδὶ Ὀοοκϑ οὗ (δε ΟἹὰ Τεβίδ- 
τηθηΐ, βίῃ66 6 ὈΟΥΓΟΤΒ ῬΕΓΆΒΟΒ δπἃ ΘΧΡΓΘΒΒΊΟῺΒ ἔγουλ (βοῖὰ. Βυΐ ΒΕ [188 πο 6ὁχ- 
ῬΓΘΘΒΙΥ αυοίοα ΔΩΥ οὗἉὩ Τπδπὶ: πιο 1688 068 μ6 8]]ΘρΌΣΪ886. ὍΡΟΝ (Π6ΠῈ ΟΥ̓ ΤΏΔΚ6 158 
ΟΥ̓́ΤΠθπὶ ὕο Ῥγονα ΔΏΥῪ ροϊπῦ ψ1οΒ δ που]ὰ 65. 8 Ὁ} 18}..5 ΝΟ Ἱπιϑρὶη8]6 τθϑβοη οδῃ 
Ὀ6 εαϑβὶσηρά ον ὑμ18 ποσίδοὶ οὗἉ {μ6π|, ἀχοορίϊηρ, ὑμδῦ, {|κὸ Φοθαρῆυϑ (τ Βο86 ὑθβ ΠἸΟΩΥ 
15 δυο ᾿ὰ [86 ποχΐ ῬαγΆσταρ ἢ), μ6 τηδὰθ ἃ πὶάθ δηὰ Ὀτοδά αἰβίϊ ποία Ὀθύναθῃ 
ἱπβρί γα δηὰ οὐἤϑὺ ὈσΟΪΚΒ. ΕΡΕΡΥΙ ῬΏΙῸ 888 οὔζοη αᾳυοϊοα Ρ]αίο, ῬὨΙοΐδυϑ, ϑοίοῃ, 
Δηα οἴμον ατγϑαῖκ ρῃ}]οδορἤοτβ πὶ τ γοδροοῖ, 8116 ΒΘ ΠΘΥΘΡ ΘΟΠΙΌΓΒ {818 ΒΟΠΟῸΣ ΟὉ 
1π6 Δροσγγρῇδὶ ὈΟΟΪΚ8. 

(4.) ΟΥ 411 (μ8 ὑαϑύϊπηοηΐοβ οὗ δηοϊθηῦ τυὶῦουθ σΟποοΤἶηρ [86 ἰηβρίτοα ὈΟΟΪΒ οὗ 
(6 ΟἹἀὰ “Γεβιδιλθηῦ, (6 ὑαδυϊ ΠΟΠΥ ΟΥ̓ Φοβαρμυβ (0 τγ88 ΟΠ ΘΙΏΡΟΓΔΥΥ͂ ΜΙΝ, Ὀαΐ 
ψΠ0 πχτοῖθ Β ΒΘ ΘΏΙΪΥ ἰο ῬΡὮ1]0) 18, ἀπαυδβύϊομδΌ γ, {86 πηοϑὲ ΓΟΙΠΔΓΚΑΌΪΘ πὰ ἱπὶ- 
Ρογίδηῦ, “6 ἴᾶνθ ποῦ," 86 88 Υ8, “85 ἸΠΠΌΠΔΘΓΘΌΪ6 τυ] ἰξαἀς [ΠΙΓΘΓΑΙ]Υ μυριάδες, 
τιγγια( 6} οὗ ὈΟΟΐΚ8 ἀηοηρ }8 ἀἰϑαστοαὶηρ ἔγομι δηα οοπίγϑβαϊοιϊπρ' οη6 δηοῦδμον, Ὀαΐ 
ΟὨΪΥ ἐισεπίψ-ἔιοο δοοῖδ οοπίαἰπῖπσ ἴλ6 τϑοογὰ8 οὗ 411 ραβὲ {1π|68, τὸ δἰ ο ἢ ἀΓ6 7.50} δ6- 
οὐρα ο4, ΕΕἾσο οὗ {ΠπἸ6πὰ Ὀαϊοηρ ἰο Δδίοβοϑ, τυ ἃΐο ἢ} οοηΐδίη 818 Ἰαῦγϑ, δα 086 ὑγϑα 018 
σοησογηίηρ (86 ὍΠΚΙΝ οὗ τηϑδοκιπᾶ, {1}} Ἀ18 ἀδαίῃ. Βαϊ δ8 ἴο [86 ἴἰπι6 ἔγοτῃη ὑῃ6 
θαι οὐ Λίοβο5, 11} (Π6 τοῖρῃ οὗὨ Ασγίδχογχϑβ, κὶηρ οὗ Ῥογβία, σθο ταϊρηῃραᾶ Αἴο 
Χονχοϑ, ἐλ Ῥγορλοίς ὮΟ ψΟγα δι Μόοβθβϑ σοϊῃηπι δι (0 τι ἰηρ' τ μαῦ γτ88 ἀ0ῃ 8 
ἴῃ πον {ἰπι68 ἴῃ ἐλέγέοοπ Ὀοοκθ, Το τοιμδιηϊηρ ,υπῦ [Ὁ00].8] σοη δῖ ἈΥΤΩΠΒ 
ἴο αοὰ, δὰ ργϑοορίβ ὅσ (86 οοπάμυοϊ οὗἨ Ὠσπιδη 1168. Οὐχ ἰβίοσγ, ἱπήβϑα, "88 
Ὀδθῃ τΤΙδίθη, δίηοα ΑΥ̓ΆΧΟΥΧΘΘ, ὙΘΥῪ ΑΓ ΙΟΪ]αΥΪγ ; διέ ἐξ λας ποὶ δδεη δϑθοπιθα οὗ" 
ὀχμαὶ αὐμἱλοτιίν ιοἱίλ ἰλο ζογπιοῦ ὃν οἱ ζογεζαίλογα, δοοαιιδο ἰλεγα λαὰ ποὲ δεεπ ἀπ 
ἐχαοί δμοοθεδίοη ΟΥ ὑγορλείς δίποο ἰλαὶ ἐΐπι6. Απὰ ον ΠΓΙΩΪΥ τα μανα ρίνθῃ ογϑαϊῦ ἴὸ 
{μ686 ὈοΟΪκΒ οὗ ΟὟΓ οσ πδίϊοῃ, 18 ουϊἀθηὺ Ὁ δῦ πα ἀο ; [ὉΓ ἀΌΓΙΏΡ 80 ΤΩΒΔΗΥ͂ ρ68 
ΔΒ ὮδΥΘ ΔΙΓΟΔΑῪ ρμαββοᾶ, πὸ 9π6 λαδ δέθπ 40 δοϊά ας εἰίλον ἰο αὐ αν ἐλϊηρ᾽ ἐο ἐΐθηι, ἰο 
ἰαλο απὺ ἐλίπρ᾽ ὕγοπι ἰλέπι, ΟΥ̓ ἰο πιαΐθ ἀπῳ σλαπρο ἵπ ίλοπι; Ὀὰὺ 10 15 Ὀεοοπλα παύαταὶ 
ἰο 4}} 7 νσϑ, Ἰπιπηθαϊαίον δηὰ ἔγοτα (μοὶγ νΟΥῪ Ὀἰγί, ἴο δϑίθθσῃ {π 686 ὈΟΟΚΒ ἴο σοη- 
ἰδῖη αἰνίπα ἀοοίτιπο8, ἀπὰ ἴο ρογβίδῦ ἰῃ (μ6ηὶ, δηὰ, 1 1Ὁ Ὀ6 ὨΘΟΟΒΒΑΓΎ, ἩΠΠΏΡΙΥ ἴο ἀϊθ 

1 Ῥιοῦ ϑβιυδυιβ Οττοαὶ Ηϊδί. ἀπ Π)οΐδηοο οὗ ἴδ Ο]ὰ Τοδβίδσπθης Οδηο, Ρ. 801. Απ- 
ἄονον, 1845. ὅνο. 

3. ῬΗΙοηΐβ Οροτα, ἴοπι. 1]. Ρ. 475. Βαϊ, ΜδηροΥ. 
8. Ἠογπεοιηδημ, Οὐ βογνυδιίομθβ δὰ 1Π]υδίγαθϊομθιῃ ἀοοίσχίηθε ἀ6 σδποῦθ Ὑ οἰ σ8 Τοδβίδιηθ 

ἐχ ῬΒΙΟΠπα, ΡΡ. 38, 29. Ηδυπίω, 1778. ϑγο. [η 186 ἰπάοχ οὗ ῥϑββαρεϑ [τῸΠὶ ἐμ6 ΟἹὰ Τ65- 
τοιηοηῦ τ ΠΙΟΝ ἀγὰ οἰνοὰ ὈΥ ῬΆΪΟ δἱ ἴπ6 οπά οὔ ἐδ βοοοπᾶ νοϊπατιο οὗ τ. ΜδηροΥ Β οἀϊίου 
οὗ Ὠἰα ποσΐδ, ποί ὁπδ ῬΆββεζο ἔΌσΩ ἴῃ6 ΒΡΟΟΙΎΡΒΔΙ ὈΟΟΚΒ 18 ἴο ΡῈ Ἰουπά, 
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ἴον 186." Τῇ οδηοη οὗ ΟἹὰ Τοβίαυλθηὶ βοτὶρίυτο τϑοοσηϊβοα ὈΥ Φοβορμαβ, ἔμοτο- 
ἔοτο, 18 δ8 [Ὁ]Οτγ8. 1. ΖΦ γϑὶ Ο]488: -- [86 ΒΟΟΙΚΒ οὗ οβοβ. 11. ϑδοομπαὶ (1885: --- δα 
ΒοΟΚΘ ΟΥ̓]. Φοβδυδ: 2. “ ἀπ8 ες δηὰ ΒΌ1 ; 8. [Π6 ἔτο Βοοῖκβ οὗ δαιιυοὶ: 4. {Π6 ἔνττο 
ΒοΟΚΘΒ οὗ Κίηρβ; ὅ. (86 ὕπο ΒοΟΚΒ οὗ ΟὨγομιοἶθβ ; 6. Τ)δηΐο]: 7. ΕΖτα δπὰ Νοβοϑιηῖδῃς 
8. Ἐβίδον; 9. θοῦ; 10. ᾿βαϊδῃ; 11. Φογουϊδη δηα (86 1, δηηθηἑδίϊοη8; 12. ΕἸΖΟΙκΙο] ἡ 
18. 18Ὠ6 ὕπτγαϊ γα ΣΟΥ Ῥτχορμοίθβ. ΠῚ. Το ΖΤλίγα Ο]Δ88: -- 1. 106 ῬΒΑΙ ΠῚ; 2. Ῥτο- 
γουῦβ; 8. ΕΟ] βιαϑίοβ ; 4. ἴτμε ϑοηρ οὗ βοϊοιβοη. 

Ἡρφηοθ ἴὑ 18 ουϊἀθηΐ (μαι Φοβαρθυβ τοραγἀ θα 8}} [86 ὈΟΟΪΚΒ, τ οὮ όγὸ πτὶτέθη ὮΥ͂ 
186 ῥτορδιοίβ ῥσίοσ ο [86 {ἰπλ6 οὗἩἨἮ ΑΥΓΆΧΟΓΧΘΘ, 88 ἰηδρί γα τυ πρθ. Ηδ οἰοβοὰ (16 
σβηοῃ οὗἩἨ (86 ΟΪὰ Τοβίατηθηΐς πὶ (μ6 ἰἰπη6 οὗ ΑΥΆΧΟΥΧΟΒ ΓΙΟΠΡ ΠΔηυ5: ΤὉΣ ΒΘ 
οομδβίαγοα {π6 ὈοΟΚ οὗ βίον, ποῖ Βα Ἀφ ἀϑννν γὋ8 Ὑσ 6 δὲ ὑμδὺ {1π|6, 88 186 
Ἰαϑὺ οὔ 6 ΟἸ]ὰ Τοβίδηγθηΐ τυ ηρβ. [ὺ 18 αἷ8δο ἰο Ὀ6 ΟὈβογνϑᾶ, ὑμδὶ Φοβϑθρῆυβ ὃχ- 
ῬΓΘΒΒΙΥ ἀθοίαγοβ ἰδαὺ [86 Δροογυρδὶ ὈΟΟΚΒ 6ΓΘ “ ποῦ οβίβοιηθα οὗ Θ4 1.8] Δ ΒΟΥ Υ 
πιὰ τὰ ον ον "ἡ [(μδῦ 18, [86 ᾿πϑρίτοα ὈΟΟΪΚ58], ““ θδοδυβα {θθγα δα ποὺ Ὀδ6θὴ ἃ βυ6- 
οοβϑίου οὗ ρσορβοίβ" βίποβ ὑμ8 {1π|6 οὗ Ασίδχθγχϑ ᾿ψοηρίπδηυβ. ΤᾺΘ ἰδβ ΠΟΥ ΟΥ̓ 
[818 Ἰοαγηθαὰ “ον 18. οὐὗὁἩ 186 Βίρμαδβῦ δ ΟΡ Υ : μα Θν  ἀΘ ΠΥ τδᾶὰθ στοδὺ 86 οὗ {86 
Βαορίυεσίηϊ ατοοκ Υ δγβίοη ; δπὰ Βα πουἹὰ ἀουθ01688 ἢᾶγα Θχργοββοα Εἰ π1561} ΠΌΣΟ 
Α βεποτν ψ10} ταϑρϑοῦ ἴο 186 ΔΡΟΟΓΥΡΙΔΙ ὈΟΟΚΒ, 1ἢ ΤΠ6Ὺ δὰ Ὀθθῃ τϑοορηϊβοα 88 
Βδοτοὰ ὈΥ {μ6 Η]]Θηϊβιϊο 96:8 οἵ ΑἸοχαηάσία, Τὰ 1ὖ 18 ονιἀθηῦ ἐμαΐ [86 σδΏΟη 
ΟΥ̓ ἐμα Αἰοχαηάγίηθ 9618 ἀϊὰ ποὶ ἀἰθοσ ἔγουα ἰδδὺ οὗὨ {86 68 οὗ δ] δίῃ. 

[1.1 4.8 18)6 ΔροΟΣΥΡμα] ὈΟΟΚΒ 6 ΓΘ ΠΘΥΟΥ ταοοὶνοα 1πἴο [88 ββογθὰ οδηοπ ὉΥ͂ {6 
δποϊθηὺ “6 νν18ὴ οΤ ΟΝ, 80 ἐλόν τσογθ ποὶ φαποίϊοηδα ὃν οἱ Σογὰ απαὰ ϑαυϊοιω" «ἐδ 
Ολγίδί, ἨΟΥ ὃν λὶθ αἀϊοϊπεῖν ἱπδρίγοα ἀροδίϊ68. 

Ἐτοῦι {86 ΟὈΒουν δ ϊ οἢ8 ΔΙΡΟΔαΥ ρίνοη ἴῃ ῥβδο 48. 10 ψ}}} Ὀ6 βοϑῃ δαὶ “6818 ΟἾγῖδὲ 
“ Ἰοϊποα πῖτ (δ 76 8 ἴῃ τϑοοϊνϊηρ τ δῦ (ΏΘΥ τοοοϊγοα 85 Θουὶρίαζα ; δῃα ὑΒβοσοίογα 
Β Ἰοϊποὰ σῖτῃ (δ πὶ 4180 ἴῃ ποέ γϑοοϊνιηρ πὶιδῦ {μ6γ ἀϊὰ ποέ γϑοοῖνα 88 βῆο. Ηθ 
τβογοίοσα αἀἰὰ ποὲ γσϑοοῖνα [86 ΑΡΟΟΓΥΡῊΒ 88 ἰῃϑρίγε.᾿" 

ἴῃ ἔλοεΐ, ποί ἃ βίῃρίβ ρᾶββαρα οὗ [116 Δροοσυρμαὶ ὈΟΟΚΒ 18 αν ΟΡ ἤοστ Ὁ} χυοἰοα ὉΥ͂ 
6δυ8 ΟὨγίβὺ οὐ ὉΥῪ ἿΝ ΔΡΟΒ(]68. 

᾿Αοοογαϊΐηρ ἴἰο 6 ἀροϊαγαῖίοπβ οὗ 9 Εϑυϑ ΟἬΒΙΒῚ, Ηδ 18. Ηἰ 86] Ὁ [86 [ἃ] Δ]ταοης οὗ 
δογίρίυγο: ἔμ ὙΠ Π016 [{{8 18 8 ὑθβυ ΠΟΥ ἰο (ἢ18 γα, Τῆδ δογὶρίαγαϑ αν θ6θῃ 
{1616 ᾿π [86 531π|4}168ὺ οἰΓου δίῃ 68 οὗ Βἰ8 118 : ΤΠ6Ὺ ἴΌΣ πὶ {Π6 ὈΔ518 οὗ 8 ἱπδίσιιο- 
1008 ; δηα ὈΥ͂ ὑπο δ6 οοπέου παρα 8 ΘῃΘΓλ 68 ἀπα οοϊηίογίθα ἢ15 ἀἰβο 68. ἡ 
411 ὑῃ6 56 ΟΟΟΑΒΙΟΠΒ 10 18 ΜΟΓΓΏΥ οὗ οὐβοσυδίίοη, (πὶ “9 68118 τηαῖκοδ 86 οὗὨ 86 ΟἹὰ 
Γοϑίδπιθηῦ ΘΔΠΟΙ, ΡΥΘΟΊΒΕΙΥ 88 10 τδβ8 τοοοϊνϑα ὈΥ ὑδ6 7678 ΟΥ̓ ΒΪ8 ὑϊπ16, Υ]Ζ. 88 ἃ ἀ6- 
ΟΒΙΟΓΥ οὗὁὨ Ὁπ6 αἰνῖπο γϑνυοδίζοηϑ, πὶ ουΐ τϑύγθμομίηρ οὐ οαὐίηρ ΟΥ̓ δὴν ἐπίῃ. 
6 ἔδκ68 {116 ϑογιρίαγοβθ ἴῃ {86 1 σπέγε, δὰ ἴῃ ἷ8 φυοίδι! 8 ἢ6 ρίναβ ἴο ἔῆθτῃ {86 

ΤΟ] ονγίρ; ΔρΡΘΙ]δ ΟΠΒ ; νΥἱζΖ. : ---1. Αἱ Γραφαὶ, ἐλο ϑογέρέμγοδ, ἴὰ Μαῖῇ. χχὶ. 42, απὰ 
χχὶ!. 29., Μαγκ χὶὶ. 24., δὰ Φοδη ν. 89. 2. Ἡ Γραφὴ, ἐλα ϑογὶρέωγδ, ἰὴ ΦοΒη χ. 
8ὅ. δηὰ χνὶϊ. 12. ; --- δὴ Δρροϑι]αδϊοῃ {18 τυ ἢ πιθᾶπβ [86 Ἡδ0]6 οὗἩ (86 ΟἸὰ Τοβίδ- 
τηθῃΐ ἴῃ {6 Ἰδησαδρο οὗ [86 δ 68, δβρθοΐδ!]}γ ἴῃ [Π6 ἀοθρε] οὗ ϑαϊπὺ Φοίη. 8. Ὁ Νόμος, 
ἐλ Και, ἴῃ Μαῖῖ. ν. 18., ζυΚα χνὶ. 17., δῃᾷ Φοδη σχ. 84. 4. Ὁ Νύμος καὶ Προφῆται, 
ἐλο Ζαῖῦ απ ἐδλε Ῥγορλείςδ, ἴὰ Μαϊί. χὶ. 18.,) δηὰ 10Κ6 χνὶ, 29, 8]. ὅ. Οἱ Προφῆται, 
ἐλο Ῥγορλοίε, ἴὰ Τακα χυΐ. 81. Απὰ 6. ἴῃ υΚα χχὶν. 44. Φ6βυ8 ἀβθοίδγθ ἐμαὶ [88 
Τὰν, ἴΠ6 Ῥτορδοίβ, απὰ (6 Ῥβα]ηλβ ὈΘᾺΓ τ  ὑη 688 οὗἉ μἰπιβο 1. Α2 ἐλίπρϑ πιιιδί δὸ 7.1- 
πο οοποογπὲπρ᾽ πιο, ιολϊοΐ αγὸ τογίξίοη ἐπ ἐλο ΤΑΝ ΟΣ ΜΟοΒΕΒ, απᾶ ἐλεὸ ῬΒΟΡΗΕΤΒ, απά 
ἐδλο ῬΒΑ1,Μ8. ἴῃ ΒΊΟΝ νου ὰ8 γα ἢδνα 8 ἀἰδιϊηοὺ τθοορηϊτῖοη οὗἁὨ [86 ἐμ γϑοίο] ἃ αἰν1- 
βίου οὗ 86 Ηθῦγον δογὶρίαγοθ, τ Ὡϊο ἢ (τα ᾿ᾶνα 8660} Μ8Ὧ88 80 ΘΧΡΓΟΒΘΙΥῪ 2846 ὈὉῪ 
[86 8ο0η οἵ δίνδοῖ, ὈὉΥ Ῥμ1ο, δηὰ Φοβθρθ8. “10 18 ἱταροββι 0 }]6 [0 Θηὐουύϑ! ἢ ΔῺΥ τϑᾶ- 
ΒΟΏΔΌΪΘ ἀουθὺ οὗὨ {1||8, ΘΟῃδι ἀουίηρ {Π6 ἰμαθ δηα οἰγουτηβίδησθϑ ἰῇ ὙΓὨ160}} (Π6 ττοτὰ 8 
ὝΟΓΘ υἱίογοα, Απὰ 88 νὰ ἴᾶνα δἰγοδᾶν δϑοογίδ πὰ πρδὺ ὈΟΟΚΒ ποτα ἱποϊυάδα ἴπ 
{1118 ἀἰν!βίοη, 6 οὗἨ ΘΟΌΓΒ6 τηυϑὺ τοραγὰ (818 88 ΔΠπ ΔρΡ68] ἴο (86 “6 15} σδποη, βι  ἢ 
88 ἴῦ πυῖὺ 18." (αῦ 18, ΘΧοΪαβῖνα ΟΥ̓ ὑΠ6 ΔρΡΟΟΓΥΡΒΑΙ ἐρῦκι: “Οἱ Δῃγ οἶδοσ στουπὰ 

 Φοβορδαβ οοηίτα Αρίοῃ, ]. 1, 8. 8.1. ὙΠ8 ὑΘ δι ΟῊΥ οὗ Φοβορῆιι 18 γοϊδίοα ὈΥ ΕἸΠΒο οἷα. 
ἨΪ8ι. Ἐπο]. 110. 11}, οα. 9 δηὰ 10. 

3 Απᾶᾳ ], χὶ. ὁ. 6. ὃ 1. Ὑπὸ (δδιϊπιοηΐοθ οὗ [6 βοὴ οὗ ϑίγδοι, οὐὗἩ ῬΉϊ]ο, δπὰ οἵ 
ϑΦοβορδυβ, οὗ σοὶ ΟΠ]Ὺ ἃ οοποῖβο (Ὀαϊ ᾿ξ 18 Βοροα 8. οι ργεποιδῖνθ) νυἱοῦν 88 Ὀ66η σίνθῃ 
ΔΌΟΥΘ, ἄγ γεἰν ἐχδηληοα δπὰ 1} στοαὶ 8Ό)}Υ Ὁ ΡῬτοῖ, βιαπαγί, ΡΌ. 8301---312, δηὰ 338-- 
249. οὗ ἢϊ8 ΟΥ̓ ἶς4] ΗΪβι. δηὰ Ὠοίοηςο οὗἩἨ 1π6 ΟἹ Τοδίαπιοης Οδηοπ, 

" Ὧτ. Ὑ)ογάβυγοσι ἢ! 8 Ηυ δϑδη 1,βοῦιγοβ οὐ ἴῃ6 1πϑρὶγαῦοη οὗὨ δου ρέυγο, Ρ. ὅ3. 
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{8 84 ἀοδηϊία δηἃ νν6}}- Κηονσῃ οΟἸ]δοἰοη οὗὨ βαογοά Ὀόοοῖβ, (86 αἰδοῖ ρ᾽68 οὐαϊὰ ποὶ 
Βανα υπαἀογβιοοα {μοὶ Μαβίθσ, ποὸσ [οου] 7] [86 Μαδίοσ βαγα βροΐίβη ὙΠ δἰ ΡΠ ΟἿ 
δη4 ἴῃ σοοἂ {810}... (α) Μογθϑονου, ἴῃ [86 “ [πᾶάοχ Τοδιπιοπίοσγυσα ἃ ΟΝ γβίο οἱ Αιμοβ- 
(0115 ἴῃ Νονο Τοβίδπηθηϊο οἰϊδίογιηι οχ Ὗ οἴοσὶ," δ ὴ6 οηά οὗἉἨ (86 δυιϊδογιδοὰ ΟἸθθη- 
ἐπα οἀ! ἴοι οὗὨ ἐμ [μδἰὶη γυϊραῦθ ῬΥγϊηΐθα δι Βοπμα ἴῃ 1698, ἴῃ αυλγίο, “ 6χΧ ἰγρο- 

Ρμΐα Αροβίο]ϊςο-  αὐϊοδπα," δηᾶ ἴῃ 1098, “οχ ἐγροργδρδῖα Ὑ᾽ διίοδπο- Εουλβηδ," 
ἴῃ οοἴδνο, ἵμογα 18 ἃ ᾿ἰδῦ οὗὨ δοιὴθ υπάγοαβ οὗ αυοίαι!οηβ ἔγοιη (86 Οἱὰ 1 ἐδἰαπιεπὶ ἸῺ 
(δ. Νοα : Ὀυΐ ἴξ '8 ἃ Γοιλδυ 016 δα ᾿ηαἰβραίδ0]ς ἴδοι, ὑμαὺ ΝΟΤ ΟΧΝΕ δἰπρίς ραδϑαβὲ 
ἐς αὐαιοοά ἤγοπι ἐλο ἀροογυρλαὶ δοολδξ. (Ὁ) 
ὙΠ τοσαγὰ ἴο ἴ86 ΑΡΟΒΤΙΕΒ, (ἋΣ ἔγοιῃ οομιγδιοἰϊηρ, {μου ἰσηϊδίθ {86 Θχδηρ]θ οὗ 

τοῖν Μαϑίδυ, 88 γγὸ δυο Β6θῃ ἴῃ ρᾶρθ 44. δμργὰ. ΥΥ α πὰ νι} ἰμοτὰ [86 δ8πι6 τηοάθ8 
οὗἩ ἀοδισηδῦπς βογιρίατο. ΥὙ ὑπαπὶ 180, {86 δηζγ οδῃοη ΟΥ̓́ Βογρίυγα ἰ8 ἃ βδογϑὰ 
ὈοΟΚ. Τυδ, ἴῃ 1 ΟὐΥΣ. χνυ. 8, 4. γ αν αἱ Γραραὶ, ἐδλ6 ϑογίρίωγοδ, τ ὨΙΟ ἢ ΤΏΘΥ ο8}} 
Ὁ Νόμος καὶ Προφῆται, ἐδλὲ Ζαιο απὰ ἰλες Ῥγορλεία, ἴὰ Αοἰβ χχιν. 14. δῃὰ χχν!!. 28. ; 
Γραφαὶ Δγιπι, ἐλ Ἡοἷψ ϑογἐρίμγοδ, ἴὰ Έλοτα. ἱ. 2. ; ἀῃὰ Ἱερὰ Γραμμάτα, ἐλ6 ϑαονεά Ῥρτιί- 
ἕηρε, ἴῃ 2 ΤΊμλ. 1]. 16.  ΒΙοΝ ὕπο ᾿δϑὺ οἰϊθα θρ το ὺϑ ἰηἀϊοδῖα, ---- [ῃ6 ΤΌΤΙΣΟΣ {86 Γ6- 
Ιδξίοη οὗ ϑδογιρίυγο ἰο ἀρὰ; δηὰ 86 ἰδίῦσ, 108 στ δίίοῃ ἴο πιᾶῃ δπὰ ἴο ἀἰνίῃθ ΜῸΣ- 
ΒΒ ῖρ. (Ὁ) Α8 ἰξ τοΐδγβ (ο αοά, βογρίυγο 18 ϑεόπνευστος, αἰ ν]ΠΟΙΥ ἱπαρίγοα, οὐ σίνθῃ 
ὉΥ ἱπβρίγδιίίοη οἵ ἀοὰ (2 Τίπι. 11, 16. οοπιραγοα τ 1 2 οί. Ἰ. 2]. δῃὰ 1 Ῥεῖ. 1. 1], 
12.); διὰ, τῖτἢ τοραγὰ ἴο τηδϑη, ἡ Παλαιὰ Διαθήκη, (λε Οἰἱά Οὐυεπαηΐ, ταθϑὴβ ἰμ6 ἀοοῦ- 
τηορηΐ Οὗ (86 οονοπδηΐ Ὀοΐνσοοη οὐ δᾶ πδῃ ἴῃ 2 (ΟΣ. 1]. 14. ; ἴῃ ὙΒΐο ἢ Ῥαβδασα (86 
ὙοΓὰ ἀνάγνωσις, γεασίπρ, ἰπαϊοαΐθα ἰδὲ (86 ὈΟΟΚΒ οὗἩὨ (πὸ ΟΙἹά Τοδίδιηθηϊ ἀγὰ ἰπ- 
ἰοηἀοά, Ι͂ῃ 2 Κίηρβ χχὶνδ. 2. (Βορί.), Ἐςοϊυβ. χχὶν. 28. (6τ.), δπὰ 1 Μδος. ἱ. 67. 
(στ.) 186 ἀρθραι Ιδιδλὸς διαθήκης, δοοῖκ οΥΓ ἐλε Ουοπαπί, τρία γ8ϑ Β.ΑΡΙΥ ἰο {Π6 [80 
οὔ Μοβοβ: δυῖ ἰῃ 2 Οον. 1). 14. 1 τοίοσβ ἴο {Π6 ψ8ο]6 οὗ ἰδ. ΟΙΪὰ Ἰς ἰκατῆι, 8.8 ἴδ 
ον  ἀοπὺ ὈΥ ἐπ6 οοπίγαϑῦ ἡ ῖ ἢ ϑαϊηῦ ΔῈ] Ἀ85 ἴπογο ἄγαν. (4) 

ἴπ ογάορ ἴο δνδάδ ἴδ6 συ δ 0] 6 ἀγραυπιθοΐ ἀογινοὰ ἔγουι ἐπα ἡοπ- αυοίδιϊοη οὗ 
{Π|6 ΔΡΟΟΥΥΡΒΔΙ ὈΟΟΚΒ ὈΥ “6808 ΟἸιγδῦ ΟΥ ὈΥ ἷ8 δροβϑίϊθδ, βοῖωθ δάἀνοοδίθ οὗ [86 
τοοάοτῃ Οδυτοῖ οὗ Βοτὴθ δαγο διττή (τμδὺ ἰπάἀθοα ν}}} {86} ποὺ δβῆγιω ἢ) δαὶ 
18:6 ΔΡΟΟΡΥΡΒΔΙ ὈΟΟΚΒ 8.6 οἰνβα ὈΥ ἴμοια ; Ὀὰΐ ὙΠ δον 110116 τυ, {μ6 ΟΠ] 
ἐδΌυ ΑΓ βἰδίοιηθηῦ Μ11] ἀθτμοηβίγαῖθ. 

Βιι Ὦ Ϊ ΎΟΙΩ, ΟΥ 8060 

τοχω, ΚΣ εν δμαὶν αενρτιοὰ το δα υΣεσα, ἯΙ ὰ Κα ὸς ας σῶς, οὐἐαρε μαρία ὑὸς. 
4 

Φοδη νἱ. 81. | Ὑ δά. χυΐ. 20. - - Ῥβ. ᾿ἰχχνϊΐ. [ΗὉ. Ἰχχνὶϊ. 34. ᾿ 
--- χ., 22. 11 Μδος, ἵν. 59. (6) - - Νο ρῬδδβᾶζοὸ οἵ Ο δῃοηΐοδὶ ϑοσὶ ρίαγο. 
ΒοΣι. 1. 11].- 1 δά, νἱ. 7. - - - Πουῖ, χ. 17. 
-- χ 84. |- 1χ.15. - “ - 188. χΧἹ, 18, 
--- χὰ 4. }ἕ -..-- νἱ. 8. - Ῥτον. Υἱὲ[ιΙ. 1 δ. 

ΝΣ. χὶν. δηὰ χνὶ. 
βΞ'ΘΥΟΤΆΪ Ῥαβδαοδ οὗ βοσίρίατζο. (9) 
6 οη. ἵν. 234. 
ΝΟ Ῥδβϑβαρο οὐ Οδηοηΐοδὶ βοσὶρίασο. 
158. χὶὶ. 8. δηὰ 2 Οἤτοη. χχ. 7. (Η9}.) 
δα. χὶ 8.--8., 

1 Ὅογ.  . 10.(.2)] Ζυάξιι νἱϊ. 25. ( αξὶπ εγείοπ 
ἨδΡ., 6.ἁ. -| ΥΥιθά. νἱ!. 26. - - 
----- χὶ 5. - ἶν. 10. - - - 
----- χι, 835. 2 Μβοι. νἱ. δηᾶ νἱὶ. (λ) - 
ΨΦαϊηοϑ ϊ.93.(.,), Φυάι νἱϊ!. 22. ( αΐξΐπ Ῥεγδῖον 
1 Ῥοΐ. ἱ. 34. | Ἐρεῖαβ. χίν. 17.(ὴ -- “- , νιεΨωι"τιἍἝι τ νἍ98Ὲ 

(α) ϑιυατι᾿β Ηἱϊβὶ, δηὰ Ὠοίδηοο οὗ (6 ΟἹά "Γ᾽ οδίδιηθηῦ δποη, Ρ. 819. 
(δ) ΤΕ “ [πάοχ Τοϑισοηίογαπι ᾽, 18 τορτγὶπιϑα ἱπ νδγίουβ δα βοαπθηῖ οἀϊξίοπβ οὗ [ἢ 1.411 

Ψυϊρζαῖο, δηὰ ϑβρϑοΐῖδην ἴῃ τΠ6 δοουγαῖο δαϊτίοη ρα] Ἰδῃοἃ δὲ Ἐτδηκίοστί οα (ῃ6 Μαΐπο ἴῃ 
1826, “ δυοίογίδιῖο βυσζηγηΐ ροπι ςΐθ 1.Θοηΐβ Χ 11. Ἄχοῦδα." 

(ὁ) Θὰ δε ἀϊβσγεοηςο Ὀοίνγθοη (86 νογὰβ ἱερὸς, ϑαογεά, δηὰ ἅγιος, λοΐν, 8506 ΒΘ ΡἤΘἢδ᾽Β 
ΤΙ οδατστιβ Οὐσθθοῦδ, γο], ἱ. Ρ. 320. Ηδδοβ οὐϊίοῃ. Απὰ ἴον [ἢ6 ὀχρζοδβίοῃ ἱερὰ γραμμάτα, 
Φαογεά ιογί έπσε, ΘΟτΡΑτΟ Φόδορμαδ, Απῃᾳ. 1. χ. ο. 10, 8. 4. 

(ἅ) Οα 186 τιοάο8 οὗ αυοίδιίοη ἔγοτα ἴμ6 ΟἹὰ Τοδέδπιοπὲ ἴῃ ἐπ ΝοΥγ, 860 [Π6 θοτῖοϑ οὗἉ 
ηυοίδιοηβ δηὰ οὐβοσυδιίϊοῃδ [μογϑθοῃ, ἴῃ Υο]. 11. ΡΡ. 118---207. | 

ες (δὴ “ον [86 οδῃοηϊείηρ οὗἨ 1Π6 Μδοολθθο8 ΠΟῪ Ῥγοάμοο 83.. ΦοΒΠΒ ἐοβ Υ (Σ. 22.), 
Απά ἐξ τας αἱ «ετιιδαΐεηι αὐ ἰδὲ 7εαδὲ Ὁ ἐλε Τ)εαϊοαϊίον, ὙΠΙΟΒ (ἘΠΟΥ 880} τοίοστεί ἰο 1 Μίδος. 
ἦν. ὅ9. Ὑεὶ, βτεὶ, Βοτὸ 18 Ὠ0 ῥἷδοθ οἵ ἴμδὲ ῬοοΚ αυοιϊοαᾶ; δηᾷ, βοοοπάϊν, [ΠΟῪ μδά 8 ἴδαδὶ οὗ 
᾿Πεάϊοδίοη ἰηδεϊαἱο ὉγῪ ΕΖτγα, ψ ὩΙοΟὮ ταῦ [ἤθη δ6 Κορὶ δἱ Φεγιβαίθ, Βαῦ ὃ6 1 πηάοτ- 
δἰοοὰ οὗ ἐδ ἴοραϑδὶ ταὶ Φυάα8 ΜαἼοοδΌδοῃβ δηὰ ἢἷ8 Ὀγθίῃσοη οτἀδϊπρὰ ζῸΓ [6 ΒΔΒΟΓΙΔΙΎ, 
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ΤΉ ἰἰ 18 αν ἀϑηξ ἔγουαῃ ἐ6 δοοογάδηῃσο οὗἉ ἰδ ὈΟΟΙ58 οὗἉὩ ἰμ6 ΟἹὰ Τοϑίδιηοβί, αιοίοᾶ 
ΟΥ τοίδστθα ἴο ὈΥ {86 βοῃ οὗ δίγαοβ, ὈΥ ῬΆΠΟῸ, δπᾶὰ Ὀγ Ψοδθρδυθ, δῃὰ αἶβο ἴπ (86 
Νον Τοβίδμηοηΐ, ὑδαῦ {Π6 Δροογυρθδὶ Ὀοοΐζδ ΟΓῈ ΠΟΥΘΡ Γαοοινοα 1ηἴο {86 βδογρά 
σδποὴ ὈΥ (πα δποϊθηΐ ἀυπίσι. ΟδΒΌγοΝ, πον αἰὰ ΓΠ6Υ τϑοθῖνο (δ δδῃοϊϊοῃ οὗ 65}. 
ΟὨγιβὶ δηα ἢ18 δροβίϊθβ ἰοὺ ΠθνοΡ οἰοα οὐ γοϊοσγοᾶ (οὸ ὑβοῖ, Ὀυΐ τηδάα6 81} {86 ῖγ 
ἜΡΡΕΙ 5 Θ Χο υδίγοϊυ ἴο ὑμ6 αἀἰνΊ πον ἱπβριγοᾶ βου ρίαγοβ οὗ (μ6 ΟἹα Τοβίδτηθηϊ. “ Α]} 
[6 ὈοΟΚΒ οὗ {Πα διὰ Τοβίδιηοηΐ, ἱηἀοροα, δγὸ τοὶ οἰϊοα ἰπ {μ6 Νον, Ὀμὰὲ τα τοῦ 
ὙΠῸ τοίθυθησοϑ ἴο τηοϑὺ οὔ βοῖῃ ; δηα [ΠΟΥ ἅγὰ αἱ γτϑοορση βοα, 88 γγὰὸ δᾶνα βθθῃ, 
ὍΠΟΥ {Π6 σοπογαὶ 116 οὗ ἐλ6 Ζαιο, ἐδ Ῥγορλοίδ, απ ἐλ Ρκαΐϊπιϑ. 18. 10 οΥθά 106, 
ὑμαὺ, 1 [86 ΔροοσΥΡ 8] ὈΟΟΚΒ ῬΟΓΘ ἰηβριγαά, ποῦ ἃ βοηθ χρηὺ 8μοι]α Ὀ6 ἸΓΔηβον 66, 

νηΐ ἢ Απεϊοοδαβ δηᾷ ὨΪἷ8 Βο  ἀϊοτβ δὰ ργοίδηθα, [Π6 Ὀοδὺ (πὲ σδῃ Ὀ6 ταδᾶθ οὗ ἰξ 18 ΠΟ ΠΙΟΓΘ 
[ἢ 8 βρβοϊ γίηρ οὗ 8 πη ψηϊοῖ 16 ὅ 6 )18 [θη οΟὐβογυοά, δηἃ τ μογοαὶ ΟὨχὶβὶ οοΚΚ οσοϑβίομ 
ἴο ῬΥΘΔΟΝ δηὰ ἴο τηϑδηϊίοδί 18 ἀοσιτ 6 ΤΊΟΓΘ ρα Ὁ] ΟΪγ. Βαϊ ταῦ ΤΩΔΚΟΒ (18, οἰἔποῦ ἴο 186 
οἰείης οὗ 1π6 ὈΟΟΚ, οΥ ἴο ἴδ δαάϊηρ' οὗἩ ΒΥ σΔΠΟΙ 68] Βα ΠΟΥ Υ ̓ ποσοαηίοῦ ΤῊΘ 96 }08 ΔΣ6 
Βα ἴο Οὔβοσνο [Π6 ἴδαβιὶ οὐ ἀϑάϊοδίίοη δἱ [18 ἄδύ, δηὰ γοῖ [ΠΟΥ ἀο ποῖ δοκπον)οᾶρο ἴ[ῃ6 
ΒΟΟΚ οἵ Μδοοδῦθοβ ἴο Ὅ6 σδῃοη σαὶ ϑουίριατο, ΠῸ ΤΟγΘ ΠΟΥ͂ [6 {ΠΟΥ ἀϊὰ ἴῃ ὅδ᾽. Φοδη Ἐ 
{πιο, ΤῸ ὙΒοῖΠοΥ Β6 τοίοστοα ἴο [πὲ Μδοσδῦρδη ἀδαϊοσβίϊοη ΟΥ̓ ΠΟ, ἰ8 αποογίδίη; πὲ μονγϑο- 
ΟΥΟΣ ἴ0 [Π|8 ῬΡΌΓΡΟΒΟ πὸ τηϑπῃοηοᾶ ἱΐ ποῖ." Οὐοδβίη Β ϑοιμοίαδβι. Ηϊβι. οἵ ὕδποηῃ, Ρ. 27. 
( “Βοιδ νι νοι ραββαᾶρθβ᾿" [1 Οογ. χ. 10. δπὰ “8168 1). 23.7 “ (ἔ ἸΠΘ ΓΘ τσογα 8Υ ογοὰϊξ 

ἴο 6 σίνοη ἰο ϑβυγαυγ 8) δγὸ θογγονθα ουΐ οἵ [8 εἰρῃί ομδρίοῦ οὔ Φπά ἢ (1, 25. δὰ 
ψὶϊ!, 22.), 88 νγὸ τοϑδὰ {π6ηὶ ἴῃ [Π6 Ζαξίη ΡΑΓΔΡΏΓαβο οὗ τπδῇ ὈΟΟΚ; ἔοτ ἰη [μ6 Οαγεεᾷ οορἕθ8 ἔμογο 
͵β ὭΘΥΟΓ 8 πογὰ Κ ἵπθτα ἴο Ὁ6 ἑουμά. Βυΐ ψΠΟΙΩ 8841} 186 Φοδβαΐξ ρογβαδάο, {παὺ [Π6 Δροβίὶς8 
αυοϊοά 4 1,ϑιΐη Ῥδγδρῆσγαβο  οἢ γἃ8 ποὺ οχίδηϊ ἴῃ τ οἷγ τη ΟΥἷ, 1 τὸ δοιὰ στῆς 
ἐῆδπ [ῃδὲ [86 ατϑοῖκ οὐ 186 ΟΠ δ᾽ ἀθθ οορίοβ μδὰ 88 τῃποῦ 1π ΓΠοῖὰ οὗ οἹά, 48 {86 [“Διἱη Βαιὶ 
ὩΟΥ͂, γοῦ ψγῇο σου Ὀδ]ίονο ὑπαὶ δ΄, Τὺ] δηὰ 8ι. Φαπιθβ αἰϊπάθὰ σαί τὸ [86 ὈΟΟΚ οὔ 
Ψαἀ1 ἢ (Π6η ἴο [6 ῬοοΐΚκ οὗ ΝΌΙΩΟΙΒ (χὶν. δηὰ χνὶ.), νυ ὮΘτο ΠΟΥ Ὁμαὺ ΘΓ ἀδοίγογοα ὃν (δ 
ἀεδίγογεν τὸ Ὄροη γϑοοχὰ δὺ ἰασρο, δηά ἴο [86 θοοΚ οὗ ὐϑῃθβὶβ (χν. χυἹ.) ὙΠΟΓΘ 1Π6 δίοσυ οἴ 
ΑΡτγδῆδιη ἰ8 γοοϊῥαὰ ; τοροῖποσ τ ([Π6 βοσοηα Ὀοοῖς οὗἨ ΟἸΓΟΙΪΟ168 (χα. 7.), ὙΏΘΓΘ 
ΑγΆἤδπι 18 Ο4}164 τ[η6 Σγίεπά Ὁ" Οοὐα, διὰ το ὈοΟΚ οὗ βαΐῖδῃ (Χ]Ἱ. 8.) σβοσὸ αοα Βἰπ)66)} 
βδὶ (ἢ οἵ εἰπιὶ Αὐγαλαπι πιῖν 3)ϊοπα.᾿" ἸΌΪά. Ρ. 25. 

(9) “ΑΒ ἰδ ἰβ ποῦ οογίβίη ὙΠ ῦθοῦ δι, Ῥ8.] ΟΥΟΣ βαὺν ὑμδὺ ὈΟΟΚ οὗ ὙΥ̓δάοπι Οὐ πο, συ οὶ 
ἴον διιρῆϊ γ6 ΚΟΥ ὑγὰβ ηοΐ οχίδηξ ὈοίΌΓΘ ἢΐ8 ἔϊπηθ, ὩΟΓ Θοπιρ!]οἀ ΌΥ ΔΠΥ ΟἾΠΟΣ δαΐδοῦ μδῃ 
ῬΆΪο τ6 Ηο]]οηΐδὲ ὅν οὔ ΑἸοχδαπάγίδ : 80 ΠΟΥΘ Ὀ6 ΒΟΥΟΓΆΙ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠΒ ἴῃ [ΓΠ6 ππἀουδῆοά 
βου ριαγοΒβ, οΘοποοσπίηρ [6 τοργοβοηϊϑθοη, [ἢ 6 Βρίοπάοιτ, τμ6 ]ϑάοσα, πὰ τΠ6 ΡΊΟΤΥ οὗ αοά, 
Ὑογθαηΐο Π6 τϊρῦ 4]].46 ἴῃ ἷβ ΕἸρ8110 ἴο [06 Ηοθτονδ, 88 6 δὰ ἄοπθ ὈΘίΌΓα ἴῃ ΗΪ8 
ἘΣΡΊΙΒ116 το [6 (ὐο] οδβίδῃβ (ἰ. 15, 16.), δῃὰ ἴῃ ιἴ8 βοοοῃα ΕἸ δ. 16 ἴο [Π6 ΟΟΥ  Ἶ8η8 (ἰν. 4.), 
βοίμἰηρ ἔοι ΟἸγῖϑὺ ποτ ἴ0 Ὀ0 ἐἦ6 ἐπιαφα οΥ (λ6ὲ ἱπυΐοίδίε Οοα, απὰ (ἦε ἤγδὲ δογη 77 ἔυεγν 
ογθαΐμγε, ὃψ τσδοηι αἷΐ (λίπσε τοῦγὸ ογεαίεα απά αο δἰ} σοπδὶδὲ : 186 βυθβίδιιοο δη ἃ ρτουπὰ 
ψν βογοοῦ ΤΑΥ͂ δ6 Οσηἀ ἰη ΕΖοϊς, ἱ, 28., 184. ἰχ. 6. δηὰ ἰχ, 1., Ῥβαὶ. 11, 7. δὰ Ἴχχχυῖ. 5., 2 ὅδῃι. 
ὙἹἱ. 14., δ 6Γ. 1. 15. δηᾷ χ, 12., ἴο βοὴ οὗ ψβΐο ρΪδοθθ [86 ροβίΐθ Εἰτηβο] σοίοσβ ἴῃ 0}}}8 
Ῥίδοθ ἴο [πὸ Ἡεθτγονβ.᾽" (1. ὅ.) ΤΙΟοϊά. ῥ. 34. 

(Δ) “Αποῖδοῦ ἀγραπιθηῦ [1ῸΓ [16 σἈποηδίπρ οὗ [806 ΜδοσδΌθ068)] (ΠΟῪ της ἤτοι 8. 
ῬΑῸΪ Β οαἰδϊοριιθ οὗὨ ἱπβίδηφοβ ἴῃ 818 ΕΡρ 8116 ἴο [86 ΗδῦΌγονθ, τ βοτο διμοὴς ΟἴΠ ΕΓ Βα ἜΤΙ 98 
[παῖ [Π6 βαϊηΐβ οηἀΔυγεαά ἢ6 τθοκοποίδ ἂρ [Πο86 [Βα Ἰγογο ἰοτυγοὰ (ΗΘ. χὶ, 835.); δηὰ (μου 
6 Πδιηθ ἢ ΠΟ ῬΘύβοῃ πόσο 'ἴῃ Ραγίϊου αν, γοῦ Μοπβ θα Ῥεοϊτοη, βοιτασίαβ, δη δ Οδι Βα υη8, 
ΒΡΡΙγίηρ 0816 Ῥαββαρὸ ἴο [86 δου οὗ ΕἸθαζαῦ δηὰ μἷ8 βουθῇ Ὀγοίῃσοη τηϑητοηθᾶ ἰπ τἢ6 
βοοοηᾷ ὈΟΟΚ οἵ Μδοοβῦθοβ (Υἱ, δηά νἱ].}, ᾶγὸ ποῖ ΟὨΪΥ Ῥογθιρίοσυ ἰῃ ἱξ, [πὲ 1116 δροβιὶθ 
Δα ἀοεἢ [Π6ΓΘ ἴἤο ΠΟ ΟἿΠΘΥ ῬΘΓΒΟηΒ, Ὀαΐ [Πᾶὺ Ὠ6 4]]Ορ ἢ 1Ὁ 88 ἃ ραγί οἵ ἌἽδῃοηΐοαὶ ϑογίρθυζο. 
ὝΥΒοτο, ἴῸΓ [86 ῬΘΙΒΟΉΒ, ὕΠπ6 τηδίϊοῦ 18 Ποὺ 80 ΒΘ; [ἴῸΓ ΟΙΠΘΥ Τ6Π ΔΤ ΟὗἨ ΔηΟΙΠΟΥ ταϊπα: δηᾶ 
Ῥδι]α8 Βυτρθη 818 ἀπ άἀογβίβηϑ ποῖ δι. 8] Βοτὸ ἴο ἤδυθ βρόκθη οὗ ΕἸ ΘαΖΑΓ δηὰ ἢἰβ Ὀγοίγοῃ 
ἴη {6 τἴπιὸ οὗ [6 Μδοθαθεοβ, θπὶ οὗὨ [16 δα 18 Δ ἃ ΤΙ ΔΣΥΤΓΒ οὗ αοά, [δδῦ Βανο Ὀ66η ἰογιατοὰ 
πῃ δίβ οὐ {ἰπὴ6 ὉΠ οΥ ἴπΠ6 Ναὸν Τοβίδπιθη, ΑἈπὰ ἴογ [Π6 σδῃοῃίοϑὶ δι ποῦν οὗὁὨἁ ἴδ Ὀοοῖὶς 
(ἰΓ ΔΏΥ ὈΟΟΚ ὃ6 Ποῖγθ οἰ(64), τΠδίονου 10 τῦα8, [86 ΤΟΙΈΓΘΟΠ ΘΟ ΠΟΓΘ σηδᾶθ ἴο 1 μᾶῦθ ἰὗ ΠΟ ΙΏΟΥΘ 
ΔΙ ΠΟΥ οὗἨ δυϊηοηίὶς βογρίαγχο, ἤδη 186 ᾿τογὰβ ἱπη πη  Ι ἈΓΟΙΥ ΤΟ] ονηρ; σᾶνθ ἴο ΔΠΟΙΔΟΥ 
τοοοῖνρα βίουυ διηοηρ [896 Ηοῦτονβ, (ῃδὺ βαῖδῃ [Π6 Ῥσορὶιοῦ νγ88 ΒΤ ἈΒΌΠΟΘΥ 0 ἀ681} : 
ὙΠογοὺηΐο, ποῦ ρἢ (86 ΔΡΟΒΙ]6 χαϊρν μανο σοΐδγθηςο, ψ θη δ βαϊὰ (Ηθὺ. χὶ 87.), ἐδεμ 
τὐθγ δίοποα, ἐδεν ισδγ 6 βαισπ αϑδιιπάετ, τσόγὰ ἐεηιρίοα, τροτα βἰαὶπ ιοϊτΐ {λ6 διοογὰ ; ἐδεν τυαπάογοά 
αδουὲ ἐπ 4δἠεορ-Ἔἀἰὶπδ ἀπά σοαί-οἰίπϑ, δεῖπο ἀρειϊμίε, αὐΠιοίοα, ἰογπιεπίοα ; γοῖ ὙῈῸ ΘΥΟΥ τηϑὰθ 
81} 1686 ἰηβίαπορβ Ὀοίογα 5:. Ῥϑὺὰϊ ντοῖο ὑμοῖη, ἴο Ὀ6 δυςϊῃοθηίς ΟΥ σοηοηΐςαὶ δογίρίατοῦ 
Οε γο οδῃ νι γθϑοη ἄσηγ, δυΐ [π8Ρ [Π|Ὸ ΒίΟΥΤΥ οὗ 1βαῖδῃ 5 ἀδαίῃ ου ρῇῦ ἴο Ὀ6 οβποηϊβοας 
88 ὍὙ0611 85 1Π6 ΒΟΥ οὗ ΕΠοδλΖαῦ δηᾷ Π18 δαυθὴ Ὀγοϊἤτθη [Π6 ΜΆΔΟΔΌΘΟΒ ἢ βϑοίηρ ἴΠ6 76 ἰβ 88 
ΤῊ ΌΟΒ Γοδβοη [ὉΓ [6 ΟΠΘ 88 ἴΠ6γ6 οδῃ ὃ6 ρσίνθη ἴῸΣ ἴΠ6 οὐ μογ. [ΙὈἱά, ΡΡ. 37, 28. 

(ὃ Τῆι οὔὐ]γ οοἰπείάθησα Ὀοίνθοῃ 1 Ῥεῖ. 1. 324. διὰ ΕδοΪΌ8. χίγ. 17. 15 [Π6 ΟΟΟΌΓΤΘΏΟΘΘ ἷἰῃ 
ὈΟΓῈ Ραβδβαροδ, οὗ [86 τογὰβ πᾶσα σάρξ͵ αἰΐ Πεεὴ. 



ΟΥὗ ἐλε Οἷα Τερίαηπιοηί, 479 

ὯΟΣ 8 ἀαραὴν Ὀ6 Ῥγοδυοραᾶ, 85 8ὴ ΔΌΓΠΟΥ Υ ῸΠῚ δὴ οὗ ἰδόση, ἴπ ἰ86 οβροῖΐδ ΟΣ 
ΕΓ βῖ165, δὰ ὑμαὺ ποῖ ἃ βίῃρὶβ ποσὰ ββου]ὰ 6 Του πα ἴῃ 41} {πὸ Νονν Τοβιδπηοπῦ 
ἔγοια το 1Ὁ σου] Ὀ6 Ἰπίογγοα ἰδαῦ βο ὈΟΘΟΚΒ 6Γ6 ἴῃ αχίβίθησο 1 ΑἸυδβουρσῇ 
ΒΟΙΠ6 τηρᾷ ΓῺ ΒοΙηδη 88 ἤδνο ὑπουρῦ ᾿ΥΌΡΟΓ ἰο ἀορταὰδ ἴ[μ6 ΗἩΘΌΓΘΥΥ οάποη, τ ἢ 
ἴὸ 888 Ὀ66ἢ 8ῃον" }}) γ)ἃ8 γϑοθῖνϑα ὈΥ {86 βηοίθης “6 ϑἢ; ΘΒ ΌΓΤΟΝ 88 γ17}} ἃ8 ὈΥ «76ϑ8ι:8 
᾿γϑὲ δηθὰ μἷ8 Δροβίϊθβ, ὈΥ͂ οδ  Πηρ 0 “186 σδηοη οὗ ἐλ ϑογίδοβ απά Ῥλαγίδεος,," 3 γοῖ 

1818 οοπίοιηρίυουβ ἀοδιρηδίίοη οὗὁὨ ἴδ σδηποῦ ἰοῦ (86 Δοἰβ οὔ {πΠ6 σδ86, “Τμῖ8 
ΘΒ ἢ 88 Ὀδδθὴ γα ΟΌΒΟΥν 6) 8. ὁ’ νγὰ8 {86 οδποη, δὰ ἰδ6 5οΐθ σδῇοη Οὗ οὐ 
ΒΑΥΙΟῸΣ «6508 ΟἾγΙδ. ΝῸΡ Ῥῶἃ8 ΔΩΥ͂ ΟἾΒΟΥ ὁὀᾶποῃ οὗ {86 ΟἹ Ταβίαπιθης δοίηον- 
Ἰεάσεα ὈΥ 186 δΔροβίϊθβ, ἰβουσὶ [π6 ΟΒυγχοι οὗ Βοιμθ ργοίθηβ ὑπαΐ (86 1, δἰ σδποη 
ὙΓ88 τοοοιγοα ἔγοσῃ Βροβίο!ο ὑγΓδα  ]οῊ.᾽ἢ 

δ 2. Δ ειοϊδἢ ιογίξογδ, διιδδοφιοηὲ ἰ0 ἐΐ6 ἐΐπιε ΟΓ ζεδιις Οιγίδέ, λαῦυοὸ 
εἰΐοά ἐδ ἀαροογυρλαϊΐ δοοῖξδ, αϑ Κογπιΐπφ ραγὲ ὁ ἐδεῖῦ σαποπ ὁ ϑογὶρίμτε. 
Οη {λιοὸ σορμέγαγῳ, πιαην ἐπιϊπεπὲ υειοϊδα τογίζεγ8 ἤαυο αἰξοσείδεῦ γο)οοίοα 

ΤΒαῦ {86 δηοϊθηῦ δηᾶ τποάθσῃ 6 ν7}8 τϑοοϊνθα 88 Ἵδῃοηΐσαὶ Οὗ αἰ ΠΕ }Υ ̓ πδρῖγοὰ 
τὶ ησβ, ΟὨΪΥ ἴ8ο86 ὈΟΟΪ5 οὗ {16 ΟἹὰ Τορίβπιθηῦ πὶ ἢ 8.6 σϑοοϊνθα ὉΥ 4}} Ῥτο- 
τοβίδηϊ ὉΠΌΣΟΝ Β, ἰ8 βυ οἰ ΘΠ ΕῪ αἰϊοδίθα ὈγῪ τμ6 δρτθοιμθηὶ οὗ 4}} (86 πιδηυβογρίδ 
δα ρῥγὶπίθα οὐ τοηβ. Α αἰδγοηξ πιοᾶβ οὗὨ θηιμθγα ο Οσοδϑίοημθὰ ὉῪ ΒΒ δπὰ 
186 ἀπ πυδεν οὗ Φογουλ ἢ Ὀοιηρ τοοκοηρὰ 848 ὑνγο ὈΟΟΚΒ, 18 θυ πὰ ἴῃ βοπηὸ οαΐδ- 
Ἰοριιθβ οὗ 86 ὈοΟΚΒ οὗὨ [86 Ο]ὰ Ταβίδιμθηῖ. Βυξ ὙΠδίονοσ ΘΠΙΠΙ ΓΌΟΝ ΤΩΔῪ ὈΘ 
τηϑίία, (86 δβδηθ ἰάθη σαὶ ὈΟΟΚΒ ἅτ ἰουηᾶ ἴῃ 411 ΘΟρΙ68, ὙΒΘΊΠΟΥ τηδηβογρῦ ΟΥ 
γἰηϊοα ΤῈ [Ὁ] ον ηρ Βα θη 8 οὗ (Π6 (Θοπιραγδίϊνε]γ) ΤΟ Υ “96 0078 816 60]- 
οοἰοα ἔγοῃῃ Ηούηρογ δ “ ΤΒοβαύυγυϑ ΡΒ] οΪορίοαβ,᾿ ἔγομι τ ΒἰΟἢ ἰδαυηθα σοῦ [0 νὶ}} 

Ἀδὰ 8660 δαὶ {Π6 ΔΡΟΟΙΥΡΒΔΙ ὈΟΟΚΒ δῖῸ χεὐθοίθἃ ὈΥ [86 τόσο οιπϊηθηῦ 6 Ν188 
ΣΔΌΒΙΠ8.ὅ 

ἘΔΌΌΙ ΑΖΑΒΙΑῊ 5805 ὑπδὺ “{Π6 γ᾽ [(μδὺ 18, (Π6 ΔΡΟΟΙΎΡΒΑΙ ὈΟΟΚΒ] “τὸ σοοοϊνοὰ 
ὉΥ ὑδοπὶ [86 ΟὨ τ βι18}85]" ποῖ ὈΥ υ. 

ΒΑΌΌΙ ΟΘἜΈΡΑΙΙΔΗ, αὔδα σἰνίηρ' βοπλα δοοουηΐ οὗὨ {6 ὈΟΟΚΒ οὗὅὨ ἴ)6 ΟἹὰ Τοβιαπιοηὶ 
δηὰ οὗὨ (86 δυΐδοτβ οὗἩ {Π6Γ, 88γ95 : -- “ [ὑ 15 ΤΟΥ γοὺῦ τ 116 ἰο Κηον, {880 (Β6 
ὨΔΙΙΟΩΒ οὗἉ π6 γγου]ὰ τσοῦθ ΤΔΩΥ ΟἴΠΟΡ ὈΟΟΪΚΒ [ἘΠΙΟΝ 8.6 σοη δ! 64] ἱῃ {πον βγβϑίθμῃι 
ΟΥ̓ ΒοΟΙ͂γ ὈοοῖκΒ, τὶς γα ποῖ ῃ Ον Βδη 9." Απὰ 86 8468,--- “ ΠΟΥ 880 ἴ8δῖ ΒΟΙΩΘ 
ΔΓ6 ἰουπά ἴῃ [86 ΟΠα] θα ᾿Ἰδηριδαρα, βοπιθ 10 ΑΥ̓ΔΌΪΟ, οἴ βοσβ ἴῃ αὐτοὶ." 

Βαϊ (86 δοῃτἰπηθηΐδ οὗ {16 6νν8 Μ11}}, βαγθαρϑ, Ὀδυϊοσ Ἀρρϑᾶγ ἴγοϊα ὑπ6}Σ ΟΡ ΠΙΟΠ 8 
ΘΟΠΘΟΓΠΙηρ ΡΑΓ ΘΌΪΑΡ ΡΟΟΥΎΡΑΙ ὈΟΟΚΕ. 

(1.) Τὲς Ῥδιδάοπι 077 ϑοίοπιοπ. ἘΒΔΌΌΙ ΑΖΑΒΙΑῊ 18 οὗ ορίηΐου {μδὲ “ 1 1818 ὈοΟΪΚ 
6 ποῖ 8 ὑγρῃϑ]δίϊοπ, ϑοϊοππομ πσοῖθ Ὁ ἴῃ [86 ϑγγῖδο ἰδηρυδρα, ἰο βεπὰ [1 ἴο βοπιθ 
Κίηρ ἀπο] ϊηρ ἴῃ 86 τοτμοϊθδ ραγίβ οὗ {86 Εδϑὶ, Βυΐ ἔζτγα ρυΐ 8 ἢδηὰ ΟἿ]Ὺ ἰὸ 
8088 ὈοΟΟΚΒ τι οἢ σσογθ ρα] ἰβμθὰ 1π {86 ΒΟΙΥ ἰδησύυδρα ὈΥ 188 ργορμβίβ ὑπάϑυ ἴδὸ 
ἀϊγοοϊίοη οὗ (86 ΗοΪγ ϑριτί. ὙΒογοίοτθ ΟΣ ψῖδα τηϑῃ ργυθηιὶγ δηὰ ἀ 6} ΠΟ Γα ΕΙΥ 

1 Τιοἶκ 8 ἘΒΒΑΥ οὐ {μ6 1πϑρ᾿τϑιίϊοῃ οὗἩ {36 ΗοΟΪΥ βου ρίθτοθ, Ρ 70. 
2 Βρ. Μαυβϑῆ  Οοτωραγαίίνο ΨΊονν οὗ 186 Οβαγοθοδ οὗ Επρ]δηὰ δηᾶ Βοχηθ, ἢ. 11]. 
8. Βίβῃορ ΟΒδιοηογ "ἡ (τ. Μαγβὴ βίδιθ8) ἰπ ἴΠῸ ποῖθ ὑγοῆχοὰ ἴὸ 186 ἤγβὺ Ὀοοὸκ οὗ [86 

ῬΜΔΟσΔΌΘΘΒ, ΒΔΥΒ ΟΥὗὮἨ [686 ὕπο ὈΟΟΐΚΒ, “ ὙΏΘΥ γὼ γοοοϊνθα ὈΥ ἴ[ῃ6 σΒαγοΒ; ΠΟ, ἰῃ β6.Π|πρ’ 
ΒΟΥ οδῆοῃ οὗὨ ἴπθ δου ρίαγεβ, ΟἤΟ86 ΓΑΙΠΟΓ ἴο Ὁ0 ἀϊγεοίοα ὈΥ [86 ἰγααϊτίοη 886 Πδὰ τβοοϊνεὰ 
ἔγοϊῃ [᾽6 Δροβί!οβ οὐ ΟἸ γἰβὺ, (μα ὉΥ [δὶ οὐ ἐδ δογίδος. απὰ Ῥλαγίδεε." (ΤΌΪά. ποθ 4.) 
ΤὨ18 δδβοσίϊοη οὐ [86 εἰ}. Ὀΐδῆορ οὗ Ὠοῦτγα 18 τοργίηἰοὰ νου δὔση ἰπ Ὁ. 890. οὗ [Π6 βίοσεο- 
ἴγρο οἀϊοη οὗ [86 ΑἸρ]ο- Βομχίδῃ Β01]6 Ῥυ ]βηθὰ δὲ ΤῈ] ἰπ 1825, ψι [16 Σδιΐη 
ΔΡΡσγοβϑέεῖου οἵ Ὧν. Ὁ δῃ161 ΜΌΙΤΑΥ, εἰ] ΠΟΙΆ ΒὮ Δτο ΒΒ ίβμορ οἵ Ὠυ]ΐη. 

4 Το ζ]οσίην 18 [Π6 διτδηροιηθηὶς ἰῃ 186 ΤαΑΪπιπὰ, ἱπ τπΠ6 ΒΓ ΟΥ δἰχίς σΘηΙΌΓΥ :--- 
Τὴε ζαιῖσ οὐ ἴμ6 ἔνθ ὕοοκβ οἵ Μοβεβ. --- Τὴε γορλεία, Φοβδπα δηὰ Ψαάρεβ, ϑδιηιοὶ δπὰ 
Κίηρβ, δεγοπ δα, ἘΖο κεῖ, 1βαΐδῃ. ΤῊδ θΟῸΚ οὗ ἴ86 Ἵν εῖνο [Μίποῦ ῬγΟΡΒΟΙΒ].--- Τὴε 
Κειωδίπι, Ἀπ᾿, Ῥβδ τηβ, Φο Ὁ, Ῥγοόυοσρθ, Εςο] οβδἰαβδίθβ, βοὴρ οὗἨ βοηρδ, 1διμθηϊδιίομβ, Πδηΐεὶ], 
ἘδΊΒοΣ, ΕΖγα, ἀπὰ πο ΟἸγοηΐοϊθβ. Ττδοῖ, Βαρα Βδίηγα, ἴο]. 14. 00]. 28. Ιῃ (π6 Μαβοσζοῖϊο 
ΟΟΡΐ68, [26 στοδῖοῦ ῬΣΌΡ ΘΒ ἀγὸ ἴδ δισδηροά : [βδίδη, Φοσοιηΐδῃ, ἘΖΌΚΊοὶ, [πὸ Ὑ σε ῖνο ; 
δηὰ 186 Κειϊυθίτη, [Π8: ----- ΒΔ] π|8, 900, Ῥγονοσῦβ, Βα, Οδηῖο]659, Ἐὐοο]οβἰαβίθβ, [τ θη- 
Ἰδύϊοηβ, Ἐδίμογ, Τ)Δη161, ΟΠ γοηΐοϊοβ. ΒΟΟΣ τπακο ἐν ηγ -ἴουΣ ὈΟΟΚα, Ὀὰΐ ἴῃ ἃ ἀΙβογοηῦ ΟΥ̓ ΟΓ. 
διθπατί οὐ {Π6 ΟὀΔΏοΗ, Ὁ. 277. 

δ Ἠοιίηροῦ Ὑβοδϑισιβ ῬὮ]ΟΙορίουΒ, ρΡ. δ21---528. (Τίχατ!, 1649.) Ηδ διᾶ8 ρῥυϊηϊοὰ 
1: ογίηδὶ ΗΘΌγον οἵ [δ Βαθθὶηϊςαὶ δυϊποσε Ἡ Βοθο ορἱηΐουϑ δὸ μι86 οἰδϑὰ, 



480 Ο» {διὸ Αροογυρλαΐ Βοοῖς 

οοηδττηθα (ΟΓ βαηοι]οη64) ΟὨΪΥ ἰμο8βα ὈΟΟΚΒ τ οὮ γατο Θβίβ ἢ ἰθϑμθᾶ δπα οοῃβγπιοᾶ 
ὉΥ πη. ΒΌΡΙ ΟΕΡΑΙ ΑΗ δϑουῖθ68 (18 ὈΟΟΚ το ῬΆΠο :᾿" ἱδουρῆ οὐμοῦβ βᾶὺ (δαὶ 
ϑοϊοπμοι γ188 86 δυίμοῦ οὐἷξ. [0 8 186 δδθ πθῖο (86 Οοη68. “ [Ομ τ βυλδῃ 8) ἢ 
αν δα ἀδὰ ἰο {μοῖν Β1Ό]68. 

2.) ΤᾺ ρίϑάοπι 07 655 ἐλ6 δον οὗ ϑιγαοῦδ, οσαἰϊοα Ἐοοἰοειαϑέλσιιδ, 18 ΘΣΡΥΘΒΑΙΥ 
χοοκοπθα ἴῃ (6 Ταϊπιυὰ διλοηρ ΔΡΟΟΓΥΡΙΔῚ ὈΟΟΚΒ. ““ 1 ἰ8 Του ἀάθη ἴοὸ τγοδὰ 
ἴῃ 186 ὈΟΟΚ οὗ 186 βυῃ οὗὨ ϑίγδοι." (Ὁ οά. ἀπ. 6. 1]. ἴῃ θιρασ.) ΤὨΐϊβ ῥσγοδι θ᾽ ὕοα 
15 υτροὰ ὈΥ ΒΑὈὶ ])ανϊ ἃ ὅδῃΖ, δὰ Ὀγ ΒδΌὉ1 ΑζΖαγίδαιι. ΟΥ̓ 8ο ποτα τθοθηΐ “6098, 
ΜΆΑΝΑΆΒΒΕΗ ΒΕῈΕΝ ΙΒΗΆΑΕΙ, 88γ8, ἰδαῦὺ “ πἢδὶ 18 Δ ἰοροα ἴο [86 ΘΟΠΙΣΆΓΡΥ ἴτοτα 8 ΤΌ 86 οὗ 
ἘΠοοΙ δἰ αϑέϊουβ 18 πούιίηρσ ἰο 1.6 ΡΌΓΡοΒο, Ὀθοδυβα ὑμδὲ 18 ἢ ΒΡΟΟΣΎΡΙΔΙ ὈοΟΚ.᾿" 

(8.) ΟΥ̓ Βανιοῖ, ΒΑΌΌΙ ΑΖΑΒΙΑΗ βαγβ, ὑπαὶ “ἰὖ 18 γϑοοῖνϑα ὈΥ 86 Ομγίβιδηβ (ος 
ΝΆΖΑΓΘΙΠ 68)" [πιρϑηΐηρ ῬΔΡΙδί8], “ Ὀαΐ ποῖ ὉΥ π8." 

(4.) ΟΥΓ λε Βοοῖκ ὁ 1 οδίξ, ΚΔΌΌΙ Ὁ. ἀΑΝΖ ἴῃ ᾿5 Ζοιλδοῦ [αν] βαυϑ8: “ ΚΩΟΥ,, 
τπαῦ {6 ὈοοΚ οὗ ΤΟΝ 18 οπα οὗ ἴοβα Ἀῖοι ἴ86 ΟὨΥἸβι 8:8 οἱ ἴο [Π6 ΒΑρΊΟΙΤΑΡ8.᾽ 
Ἠδ δἰουαγ 8 βἰδίοβ ἰμαὺ {818 ὈΟΟΚ 18 τοὐθοίθα Ὀγ {π6 ὅ6νγθ, δῃὰ δα αβ: “πον 
Αἶδοὸ ὑπδὺ (86 ὈΟΟΚ οὗ ΤΟΌΪ, τ Β]οἢ ἀπιοπρ ἃ8 ἰ8 ἰπ (86 ΗθΌγον ἰοηραθ, γγ88 ἴγϑῃ8- 
Ἰαϊοὰ ἴροπι 1,δεΐη ἱπίο Ηθῦγον ὉῪ ϑϑρθαβίιδη Μυμπβίοσ." 

(ὅ.) ΟΥ̓ 186 ἰδίου οὔ β'υββηηβ, ΒΑΌΌΙ ΟἜΡΑΙΤΑΒ [88 ΘΧΡΓΘβθοα ἢΐ8 Ορἰπίοῃ, 
ὙΓὮΘῚ Βροακίηρ οὗ (86 οΟὔΟΥ Δροοσυρμαὶ Ὀοοῖδ; δῃὰ αν ἃ (ἀὐΔῺ2 β88γ8, ἰμαὲ “86 
δἰδίογτΥ οὗἨ Θυβδηηδ 18 γθοοῖνοα ὈῪ ἴμ6 ΟὨγΙβύϊδηβ, Ὀυῦ ποῦ ὈΥ υ8. ὙΤὴδ6 “608 ἰη [86 
(ἰπι6 οὗἩ Φοσγοιὴθ δηὐογίδί θα ἢο Οὔβοὺ ορί ηΐοῃ οὗὨ {8686 ὈΟΟΪΚΒ {π8η ἰῃο86 ὙΠῸ σϑτὴθ 
ἉΓΊΟΥ ΓΘ ; ΖῸΓ, ἴῃ 18 ργοίδοθ ἴο ιἷ8 ὑγδηϑιαἰϊοῃ οὗ ᾿ϑηοὶ πὸ βίδίθα, “ 6 ποαγσὰ 8 
δον ἰΒ ἢ ἰθδοῖον ἀογιαΐησ [86 ΒἰΒ(ΟΥ ΟΥ̓ ϑ'΄:αβδηη8, 88 Ὀοίηρ ἰηϑογίθα ὈΥ βοὴ ασοοκ, 
Ὀυΐ Βα Κη ποὺ πδοπι." 

18 1.6 ὅϑνβ Ὀ6! αν δῃΥ ον 4}} οὐ ὑμ6 δροοτυρδὶ ὈοΟΚβ (ο θ8 οδῃοῃηΐοαδὶ, {μ6 
ποῦ]Ἱὰ σίνο (μθηλ ἃ ρΐδοθ ἴῃ ὑμὶν βδογθὰ σνοϊυταθ. ὕζπίο ἰλόπι τῦϑγ6 σοπιηξίἐεα ἐδ 6 
ογαοῖΐε8 οΥ αοα πὶιοῖι [ΒΘ Υ ργοϑοσνθα τὰ το] σίου οαΓ6 δπὰ δά 6! γ ἀπη0}} {μ6 δα νοπὺ 
οΥ̓͂ Μαεβϑβίδῃ, οὐ ἴ86 Τωογὰ ΨΦοβυ8 ΟἸγίδῦ; ὈῚ πβοῖὰ (ΠΟΥ 6 Ὶ6 ΠΟΥΟΣ οπεατροα σι} 
δα ἀϊηρ το, ΟΥ ϑυ Ὀγδοίίηρ ἔγομι, [6 αἰ ΠΟ  γ ᾿πϑρὶγοαὰ δοσιρίαγοθ οὗ [86 ΟἹὰ Τοδία- 
Ταῦ. Απά βἴποα ἐδμαῖγ αἰβρογβίου διποηρ 811} πδίϊοηϑ, οορίθβ οὗ ((6 ΗδΌτον ΒΙΌ]8 

[ἢ πιδηυβοῦρῦ δηᾶ ῥγϊηὐθα) αν Ὀθθῃ ἀϊβρογβθὰ οὐοσ (86 οἱν  ] βοὰ που]ὰ ; 80 
18δὺ ἰξ 88 Ὀ66ὴ ἃπὰ 18 πῃ ΟΥ ΠΥ ἱπιρο8810]6 ἰο ργοάμοθ 8 υπΐγουβαὶ Δ] γαίοη ἰῃ (ἢ9 
σαμοη. ΤΏ ΒΡΟΟΙΎΡὮΑΙ ὈΟΟΚΒ μάν ΝΕΡΕΒ ὕδθη γοοοϊνοα ὈΥ [86 76:8. 

ὃ 8. 726 4 ροογυρλαὶ Βοολξτοογο ποΐ αὐπιϊέοα ἵπέο ἐδο (αποπ Ὁ ἐλο 
ἀϊουϊποῖν ἵποριγεά ϑογίρίωγοϑθ ἴθ αἣψ Οαἰαΐοφιο 9. ἐδ ϑαογεοά Βοοΐξ, τε- 
ουφηῖδοα ὃψ απν Οὐμηοὶϊ οΥ ἐδλε ἀποϊοηέ Οἰγιδίέανι Οἰμγοῆ, ΠΟΥ ἵπ ἀπν 
Οαἰαϊοσιια8 ριιδίϊδηοα ὃν ἐδο Ἐαΐἤογ5 ΟΥ εοοϊοδίαδέϊσαϊ ἰογ 678 Ὁ ἐλο Μὲ 
7οωῦ Οὐπέιγῖδ8. 

ΤῊΪ8 ῬΑΟῪ ͵8 ῥσονϑᾶ ποῦ ΟὨ]Ὺ ὉΥ [86 ροδβίζν ζθβε! ΟΠ 168 οὗ {π6 ΔΊΟΥ Β ΟΥ̓ 606681- 
ΔΒ[104] Ὑτὶῦουϑ ὑΒΟΙΏΒΘΙγ 68; Ὀὰὺ δἶβὸ ὈΥῪ {86 ΘΟὨ 88:08 ΟὗἁὨ ΤΏΔΗΥ δυΐθΟΥΒ οὗὨ ρστοδῖ 
ποὶθ ἴῃ [86 τιοάδϑγῃ σπυτοὶ οὗἩ Βομηθ. 

(1.) Το Αροογυρλαὶ Βοοῖΐδ ιυενὸ ποὲ αὐηιϊίοα ἐπίο ἰλε (αποη 9.7 λ6 αἰοϊποῖν ἴη- 
δρίγοά ϑογὶρίωγοε ἵπ αὴν Οαέαίοριιο ΟΥ ἐδλε ϑαογοα Βοοΐδ, γοοορπίδοα ὃν απν Οομποὶϊ 
τὐΐοξο ἀδογδο8 ι0676 βοπογαϊ Οὗ ππὶοογεαζίῳ γεοοϊυοα ὃν ἰλς ἀποϊοπέ μπϊθογϑαὶ Ολιωνοῖ. 

Τῆς 8ο0-08}16α οουπο}] οὗ [μδοάϊοθα γγἃ8 ἃ βυῃοά οὗ Ὀϊβῇορβ 858θπ ] θα ἔγουη ραγίβ οὗ 
1,γάϊα ἀπὰ Ῥηγυρία ἃ.ν. 864, αἱ [,δοάϊοθα, ἰῃ Ῥβσγγρία ᾿ἸΘΛΗΝΑ ὌΡΟΠ (Π6 σἷνοῦ 
Τγδα, ἴον {86 τονΐναὶ οὗ δϑοο θβιδί!οδὶ αἰ βοῖρ] 6; δηὰ βυο ἢ} 68 186 οδβεϊπηδεϊοῃ ἴῃ 
ψϊ οι {86 ἀδοϊϑίοῃβ οὗὨ ὑμαὲ ρσγονϊποὶαὶ οὐδήα ΜΟΙ ΓΣΟρΡαγοα, {πὶ ὈΥ {Π6 βϑοοῃά 
οδηοη οὗ [86 αυϊηϊδοχύπθ σθηθγαὶ οοπηοῖϊ, μ6]ὰ Α.Ρ. 692, δὲ Οοπβίδη πορ]6 ἐπ 7Ζγιο 
[80 “4|16ἃ ἔγοτα [86 πϑηὴ6 οὗ [ῃ6 ρ͵δοθ ἰπ τ ΒΙΟΝ ἰδ τγὰδ οονοπθα] {Π6 ΘΔ ΠΟῊΒ ΟΥ̓ {86 
σουηο}} οὗ 1,δοάϊοορα τοῦθ σου Βγπθα 3, δηὰ τγογα σϑοοϊνοα ἰηἴο {86 οοαδ ΟΥ͂ ΘΔ ΠΟ οὗ 
{86 υπίνοτβαὶ Ομαγομ, δπὰ Ὀθοᾶμμθ Ὁμίναυβα]Υ ΟὈ]ρϑίοσγ. ΒΥ [86 ΒΗγ- πηι 
1,δοἀϊοοδῃ οδῆοη (οϑ. ὅ9, δπὰ 60., δοοογαϊηρσ ἰο ἴῃ6 ατροῖκ ἀϊγιβίοη, δηὰ 168, οἵ 
186 μοιδ οὗ ἰμ6 υπίνογβαὶ ΟμυγοὮ), (μ6 10] οσίησ Ὀοοκθ ἃ ἀθοϊδαγθα ἰοὸ ὃὉθ 
οδηοηίοδὶ. ὲ 

“ Ῥχίγαίθ ρ581}18 [0Γ Ὀβ8]γ8 σοι ροβοα ὈΥ ργϊνϑῦθ τη 6} “τησϑὺ ποὺ Ὀ6 Τοδὰ ἰπ (89 

δ Ζογοιηθ, Ῥγοΐδι. δὰ Ὠδηῖοὶ. Ορρ. ἴοπι. ἱ. Ρ. 990. 
8. Ο δῃοῖ 1. 1.ὉὈΡ. οἱ Οοβδασῖ, (πο ἶα, ἴοτη, νΥἱ. 9]. 1186. 



ΟΥ̓ ἐδ Οἱ Τεβίαηιοηέ. 48] 

οἴ ἢ, ΠΟΥ ὈΝΟΑΝΟΝΙΊΟΑΙ, ΒΟΟΚΒ, ὈαὉ οἷν ἐμ6 ΘΑΝΟΝΊΟΑΙ, [Πο0Κ8] οὗὨ {μ6 ΟἹ κηὰ 
Νον Τοδίδιποηῖ. “ΓΠ686 8.6 {16 Ὀοοί8 προ οὐσῆξ ἰο θ6 τοδὶ ἔγτομι (86 ΟἹὰ Τ68- 
ἰδιηθηῖ. 1. [6] (ἀοποβὶβ οὔ 186 που]ὰ ; 2, Εἰχοάιι ουῦ οὗἁἉ Εργρὲ ; 8. 1,ονἰ εἰσι; 
4. Νυμθογβ; ὅ. 1) ΘΟ ΟΓΟΠΟΙΩΥ͂ ; Θ. 6βυ8 Νάγβ [ογ, Φόβῆυδ (Π6 βοὴ οὗ Νιυμ7; 7. 
Ψυΐύροβ, [πὰ] Βαϊ; 8. Εδιμον;; 9. Οὐ ἐμ Κίπσάοῃιθ, γϑί δηΐν βοοοπὰ [θοοῖ 8, {π8ὲ 
ἷ5, 1 δηὰ 2 ϑ'διηιθ!]; 10. ΟΥ̓ (86 Κίηράοιμα, {πἰγὰ δπὰ ἐοαγίς [ὈοοΚκ8, οὐ 1 δηὰ 2 
Κίηρθ] : 11. Ῥαδγα!ροπιθπα ἴον, ΟΒγοηΐο 168) ἢγϑι δὰ βθοοηὰ [ὑοοκ5]:; 19. Εστα, 
ἤγϑί πα βοοοπὰ [ἰδαΐ 18, ΕΖΓᾺ δὰ ΝΟ θη 8}; 18. ΤῊ ὈΟΟΚ οὗ  Ῥεκδίιηϑ, 160: 14. 
Ῥγουθγὺβ οὗ βοϊοιμοη ; 1ὅ. Β' δοἸοβίαϑίθβ ; 16. ϑοηρ οὐ ϑόοηρβ; 17. 900 ; 18. Τ πεῖνα 
Ῥτορδοῖβ ; 19. 1βδϑἢ:; 20. “Θγθυλῖδα ἀπ ΒΑγυ ἢ, 1ἀπιθπίδιϊομβ διὰ Εἰ ρίβι168; 2]. 
ἘΖοκΙοΙ 22. Ὠδηὶθ1."} 

Ιη {18 οδίδίοσιθ, [Ὁ τι} θ6 οὐβουνϑᾶ, {πη 4}} 186 δροουυρμδὶ ὈΟΟΚΒ ἀγα οπιϊ δὰ 
ἤτοι 186 οβποη οὗ ἱπϑρίγοὰ δογίρίαγο, ὀχοθρὲ Βαγμοὶ δηὰ ἐλ Ἐρίδίϊοα οὔ «“εγοταίαλ; 
Ὀυΐ ὑπουρὴν [686 τγογ8 ΔΓΘ πῃ 501Π6 σορία8, ἐΠΘΥ ἃτὰ ποῖ 1 αἰ. Βυὶ απ πη (μδὲ 
{Π686 πΟΡ8. ἀγὸ ρθηυΐηθ, ὈΥ̓ Βαγιολ νὰ τα Ἰἤογα ργοΌΔΌΪΥ ἰο υπᾶἀδγβίαμα ἰΠοδὸ 
ῬΆ58ΑΡῸΒ οὗ 89 πῇ ἀγ σοπιργβοα πη {86 ὈΟΟΚΒ8 οὗἁ ἐμ ἢ τε τῖθ ἰῃ ΗΘΌΓΟΥ 
(ἴοσ τῇ 18 οογίδίη ἔγοπι 96 γ. χχχνί. [μαὖ ϑοπιθ οὐ Ηἷβ ργϑάϊοιοπδ σοῦ τσ ἴθη ὉΥ 
ΒΑΓ) ; δπιὶ ποὶ (6 ὈΟΟΚ τΔΙΟὮ πον ὈΘΑΓΒ ἢ᾽8 πδπι6, δπὰ ποῖ τγ88 ἄγδι τυὶϊ- 
ἴθ οηἷγ ἴῃ ἀγροῖς : “αὶ Ῥοοῖκς 80 ἀἰδδγθηῦ ἴῃ ἐπ ργοβθηΐ οἀϊξίοηβ ἤτοπι ὑμ6 οἷ 1,αἰπ 
ἸγληΒ] δ οη, ἰμαὺ 6 ἢᾶνα ΠῸ δϑϑυγαποα ΒοίΒοΥ {Ππ6γῸ ὉΘ 8 ἴγ 6 ΘΟΡῪ οὗἁἨ ἰδ ΟΥ Ὡ0:; 
δα τπογοίογο, Φογοιχα ὃ πουὰ ποῖ τηθαα]θ ἢ 10,6 ΟΥ τῖ1}Δ [86 δρέφέϊδ, [156 }7 
Ὀοασίησ ἴπ6 πδίὴθ οὗ Φεγαπιαθ, Ὀὰϊ πο ΘρΊ8016 (Π σαηυΐηθ) ΠΙΔΥ ᾶτα Ὀθοῃ 
σ6η ὈΥ (86 ρτοροῖ, δβίησθ Ὁ [8 οαγίδίῃ ἔγοια 960. χχῖχ. ἱμαῦ Βα ἀϊὰ πυὶῦθ Ἰθιῦογ 
ἰο ἴδ6 δεν. 
Τα ουσιἢ ϑοπεγαὶ οουῃςοῖϊ οὗ Οπαϊοθάοη, πο] ἃ νυ. 461, ὑπάοσ ὑπ ἘΈΡΟΓΟΡ 

Μαγοίδη, δὲ μι ἢ δἰχ υπαάγοα δπὰ ἐπί γγ ὈΙΒῆΟΡ9 τ ΓΘ ῥγϑβοηΐ, τεοοϊνθα ἴ86 Οοὴθ 
οΥ̓͂ σδΠοη8 οὔ {6 υηΐϊνογβαὶ ΟΒΌτοΝ, πα Ὁ ΤΠΟΙΣ ἢγϑί οαποη οομβγιηθα ἰ( ; ἀδογθοίησ 
1μαὲ “16 σΒΠΟΠΒ οὗ 86 ΒΟΙΥ δῖ μογϑ βῃουἹὰ Ὀ6 ἴῃ ἀμ} ἰΌγοο, πο αν Ὀθθη δοῖ 
ἴοΥ τ ἴῃ ΘΥΘΥῪ δγποά ἴο {818 ργοδϑηΐ {1π|6.} δ [Ι͂ἡ (μὲ Οὐἀθ οἵ (86 υπΐνογβαὶ Ομυγοῖ, 

Φ 

δ Οδη. 59. Ὅτι οὐ δεῖ ἰδιωτικοὺς ψαλμοὺς λόγεσθαι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ οὐδὲ ἀκανόνιστα 
βιθλία, ἀλλὰ μόνα τὰ κανονικὰ τῆς: καινῆς καὶ παλαιᾶς διαθήκης. Ὅσα δεῖ βιδλία ἀναγινώσ- 
κεσθαι τῆς παλαιᾶς διαθήκης" α΄, Γένεσις κόσμου. β΄, "Ἔξοδος ἐξ Αἰγύπτου. γ΄, Λευιτικόν. δ΄, 
᾿Αριθμοί. «, Δευτερονόμιον. τ', ᾿Ιησοῦς Νανῆ. (“, Κριταί. 'Ῥούθ. η', Ἐσθήρ. 3’, Βασιλειῶν 
α’, β΄. ἕ, Βασιλειῶν γ', δ΄. ια΄, Παραλειπόμενα α', β΄. ι6΄͵, "Ἔσδρας, α', β΄. «ιγ', βίθλος ψαλμῶν 
ρν΄. ιδ', Παροιμίαι Σαλομῶντος, ιε΄, ᾿Εκκλησιαστής. ις΄ ἾΑσμα ἀσμάτων. ιζ΄, Ἰώβ. ιη΄, 
Δώδεκα προφῆται. ιθ΄͵ Ἡσαΐας. κ΄, Ἱερεμίας καὶ Βαροὺχ, ϑρῆνοι καὶ ἐπιστολαί. κα', Ἰεζεκιήλ, 
κθ΄, Δανιήλ, Βενογορὶ Ῥαπάοοί Οδηοηιπι, ἴοτῃ. ἱ, Ρ. 461. ΕΌΣ 8. ογἰεἰοα] ὨἰΒΟΟΣΥ οὗ [ἢ 15 
οδποη οὗ ἴΠ9 σομποὶ! οἵ 1,δοάΐσο68, [86 ΓΟ θυ 18. ΠΘΟΘΒΒΆΓΙΥ χοΐεγγοα ἴὸ Μι. Υ οδίςοι "8 ΗΟ ΣῪ 
οὔ το (δποη οἵ [6 Νονν Τοεβίβϑιηθηΐζ, ΡΡ. 495---608. 

3 Μσ, Ῥόγοοναὶ (Βοιηδη ϑομίκβια 1] υϑιγαϊοά, Ρ. 41.) Π88 ῥυϊηϊο τῆς νογὰβ “ δῃᾷ Βαγυςῖ, 
Ιδιωθηΐδιϊίοηβ δηὰ ΕΡρίβεοθἢ ἴῃ ἑξαίϊοα; “ Ὀθοδαβο ἱΐ 168 ἀοιι δε] ἡν ΒΘ ΊΒΟΓ ΓΘ Οὐρ το Ὁ0 
τοδὶ πο. “ΓΘ ΘΟΡΥ͂ οὗ 88 σδηο 8," 6 δά, “ υϑοὰ ὈῪῚ Αὐ᾽βίθπιιβ ἢλ8 ὑἤθηι ποὺ (5666 Βονο- 
τι ἀμο Β Ῥαηάοςξ, ἱ, 481.}, ποῦ [δαὶ υδοὰ ὮὈΥ Ιδἰάογο Μοιοδίοσ. (8ε6 1δνό διὰ Οὐοββασίι, ;, 
1521.) 10 ἰ8 ἴο Ὀ6 οὐδοσυθὰ [δὲ ἸΔΩΥ͂ οΟρίοδΒ οὗὁ Π686 .Δηοη8 Οπιῖξ (μὲδ δὲ 4] ΟΖ ῖΠΟΡ : 885 
ταὶ οὗὁἨἁ Ὠϊοηγείαα Εχίραυβ (δέ δηὰ Οοκδασί, ἱ, 1515) ; οὗ Φοδπ οὗ Απιίοοβ (ΒΙδ]. αν. 
δῆοη. Ῥαγίβ, 166], ἰ,. 600.); δηᾷὰ τ86 Ερίϊοτης οὗ ϑγιηθοη. ([0͵4. 781.) Ἐοχιδη βοδίδηι, 
Β» ὅ6. 

8. Τήντι δυίΐίοση Βαγιςοῖ, αἱ αραὰ ΗδΌΓΘΟΒ πος Ἰορίταῦ Ὡθ6 ΠΔΌΘΙῸΣ, Ῥτ στη ἰδ ΠῸ8. 
ἩΪοτοηγμπι Ῥγαῖ. δὰ δογεῃίδιι, (Ορ. ἴοι, 1. Ρ. 854.) 

4. (οβίπ 8 βοιοῖδδέ. Ηἰδβιὶ, οὐ Ομποη, ῥ. ὅ9. 
5 Οοηο]}. ΟΠαδϊοϑάοῃ, οδη. 1. δέ οἱ Οοκδασί, (οης]., ἕοπ. ἵν. 479. 
“ΒΥ τἢϊ8 σδηοη (Π6 δβδηοίίοι δηὰ δα ΠΟΥ Υ͂ οὗὨ 8 ζΌ ΘΓ] ΘΟΌΠΟΙ] ἷ8 σίνθη ἴο [δ 0 ἐΥΘΗΪΥ - 

Ἦν οδῃοηβ οὗ {6 οουποὶ] οὗ Απογτὰ ; [86 ἰοπιγύθθῃ οδθομπβ οὗ Νοο- οθδασεα μο]ὰ δρουϊ (ἢ 6 
ΒΆΙΩΘ [ἰτὴ6 ; [86 ΓΤΘΏΓΥ ΟΔΏΟῺΒ οἵ Οβηϑτα, Δ, ἡ. 340; [πὸ ὑπο πῖγ- ἦνϑ σδ ΠΟ 8 οὗ Απείοοῖ, 
1. ἢ. 841; πίοι, δοίην δα δὰ ἴὸ [πὸ ᾿ννοῃῦ οδηοηβ οὗ ἴΠ0 ατοδῖ ΝίἼοδθηθ οοσποὶϊ, ἔοστη 
186 Βερίπηΐης οὗὨ {πὶ σοάς, ο8|16ἀ ὈΥ «70δἴο! 15 ἢΠ6 οοάδ γ᾽ ἐλὲ μπίυεγεαὶ Οἰπεγοῖ ; ἴο ἩὩϊςΝ 
[86 ἀδογθοθ οὗ [Π6 ρϑηογ8] δοῦποὶἶ8 οὐἠἨ Οὐπδίαηίίπορὶο, ΕΡΏοδιιδ, δη ἃ ΟΒαϊοθάοῃ, ᾿σοσὸ 
δῇογνασάθ δάἀοὰ, ΤΗΐθ Ὀοὰγ ΟΥ̓ σϑποι αν γγ8 οοηῆστωοα ὈΥ [Π6 οἰνὶ] δυϊοτίου οὗὨ [Π0 
Ἐοπηδη ΘΙΏΡίτο ὑηᾶοσ Φυδιϊηίϑη, το ογδοσοὰ ἐπδὲ “16 σΑΠΟΏΒ, οἀἶδα οΥ οοπῆττηεὰ Ὁ 
[Π6 ΤΟ ψαπογαὶ οουποίϊβ, δου] ἤν {μ6 ἴοτοο οὗἉ αν." [Νόογυεὶ. 18]. ς. 1. “ 
ςοὰς ἰ8 τείοιτοα [ὁ ΒΥ 116 ἔδίμετο ἴῃ {ποῖγ σουηο 115, ἃδ ΔρΡροδτρ ἰῃ [6 ἑουσι δοιίο ὙΠ6ΓΘ 
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ΔΙΩΟΠΡ Οἴἶογβ (88 σΔΠ0Π8 ΟὗἁἨ {6 οουπο!] οὗἨ 1,δοάϊοθα γογα ὀοπιῃνβο, “ας 186 
ΟΔΏΟΠΒ ΟΥ̓ 6 Βγῃοά ΟΥ ὁοΌ 01] οὗ Οδγίμαρο " (866 ρΡῃ. 488, 484.) “ Βαὰ πο ρῥἶδοα ἴπ 
ἰ. 8 ΠΙΔΥ ὑμογθίοσα οοηοίαάα ἐμαῦ ποι μοΣ ῬῸΡΘ ἕω (χθοϑο ἰεραῦεβ ΓΝ Ὁ εν} 
186 Θϑμπο}} οἵ Οδαϊσθάοι ἔῸΣ ἶπι, 4}} Ὀπὺ [μ)6 ὑνοηιγ οἰ σποη, "ἡ πιο ἢ ρανα {6 
Ὀϊβᾶορ οἵ Οοῃϑίδῃθίπορ!α 6408] ργθοθθῃουῦ τ (6 Ὀΐϑηορ οὔ ΒΟὨ.6) “ΟΣ ΒΩΥ͂ οὗ 
16 ὈΪΒΠΟΡΒ [86 γ ραίπογθα τοροίμοσ δοκπουν οασοά ΔΩΥ ΟἴΟΓ ὈοΟΐ8. οὗ οαποηίοαὶ 
ϑογιρύατθ ὑμ8π τ μαῦ ἴΠ6 σοθΏΟΙΪ οὗ ,δοάϊοοδ μὰ ἀροϊατοὰ ἐο θ6 γβοοῖνθα δπὰ γεδὰ 
ζογ ϑιιοὰ ἴῃ Ὑ86 ΘΒΌΓΟΙ Ὀοίογα {6 1 τπλ6.᾽ ἢ 
6 σδῃο.Β οὗ 86 σουπο}} οὗ Ἰῳδοάϊοοδ οοπηθοα ἴο Ὀ6 ταροϊ γα 885 ὈΟΠΕΜΟΥ ἴον 

ἸΏΔΩΥ Αὐ τα ἴοσ. Ζουασαβ, ἃ σοῖς σοϊηηθηΐδίοῦ Οἡ ἐπ ΟΔΠΟΩΒ ἴῃ (86 ΘΑΓΪΥ ρασὶ οὗ 
186 π  ἼΒ δα ζΌΓΥ, ἢ σοι π ηρ Οἢ {ἢ 6 ὑὐθη γ-δαυ θη ΟΔΠΟ ΟΥ̓ ἴῃ6 οουποὶ! οὗ 
Οδυίδβαρα, τϑίοσβ, διλοηρ ΟἿὮΘΡ δυιΒοΥ 168, ὕο {Π6 σου 0}} οὗἩ 1,δοάΐοσβ, ἰῃ οτὰοσ ἰὸ 
ἘΒῸΝ ΤῊΝ 18 ὧο Ὀ6 γοδὰ ἰῃ 186 ομυσοι, ταθδηϊηρ 86 αβύθγη Ομ υγ Ομ 68, ροης πο ἢ 

ἱνρὰ. 
Ιὴ οὐδοῦ ἴο δνϑᾶθ {116 ροβίινα ουϊάθηςα οὗ ἰδ 1,δοάϊοοδη σουπῃοὶ ἀσαϊηβὲ {16 

ΘΛΏΟΠΙΟΔΪ δυο μον οὗ [86 Θροοσυρ 8] ὈΟΟΚΒ, δἀνοσδίθβ οὐἩ {μ6 τωοάθσῃ Ομυγοῖ οἷ 
Πλοπθ ΒΑΥ͂Θ δβϑϑοσίβα ἰμδὺ ἰῃ688 Ὀοοῖϑ μᾶνθ {86 δυϊβογιΥ ΟΥ̓ ὕγγο ΟΥΠΟΡ δποϊθηῦ 
ΘΟ }0118 ἴῸΣ ὑμοὶσ σϑθοθριίοι ἰπίο 86 σδθοὶ οὗἉ ϑεγίρίυσθ. Α τίν δχϑηνπαίοη, 
μον νοῦ, οἵ ΟΠ ῚΡ δββου ϊοιδ 071} ῥσονα {Ππ|δῦ ὉΠ6Υ ἀγὰ αἰίουϊγυ υπίουμπάοά. 

1, Οδγάϊμαὶ ΒΟ] συ πλη6 αβῆσι5 [Βδὺ {86 ῬΟΟΙ οὗἩ Φυάτ Ὠδὰ ἃ βίῃρυϊανς (θβυ πιο Υ 
ἔτοπι {π6 ἢσβι σϑηθσαὶ οοῦηο!] οὗ ΝΊοΘ οὐ Νίοθαδ (πὶ ΒΙ ΒΥ πα), μο]ὰ α.υ. 825. 

Τὸ (818 δϑϑουζίοη 1 18 σρ] θα Ὁπαὺ πὸ σπου οὗ (πα Νίοθηῃθ σοῦποὶ] (τλιϊοῖ σουποῖ] 
158 ΧΘΟΟρηΐθθα ἃΒ ἃ ζΘΠΟΓΑΙ σουποῖ!, Θαυδ}]γ Ὁγ Ῥγοίοϑιίδηϊβ δῃὰ Ῥδριβ8ι9) 888 ὕθϑῃ 
ἤουπα ὙΒΊΟ βου 68 ΘἈΠΟΠΙοΙΥ ἴἢ0 [86 Δροογγρίδὶ Ὀυοκα,. ΟἹ ἴμ6 σοπίγατΥ, ἰῦ 8 8 
γτηλίίον οὐ Ὠἰβίογ!οαὶ σθοογὰ [δδὺ [6 Ποσοϑγ οἱ Αὐὶὰβ γγὁ8 οπαθιηηθα ἴῃ ἰδ6 ΝίσθηΘ 
ΘΟ ΠΟ] δο] 6] 7 ὈΥ (86 δυϊάδποθς πᾶ δυύπουυ οὗ ϑβοιρίυγο ΤῊ Τοποϊι βίοι οὐ 
1 πάδηυβ, ΒΙΒΒΟΡ οὗ Βυγοπιοηα δῃηα ὁπ6 οὗὁἨ 1Π6 πιοβὺ βύγθηυοιβ Ἀββουίοῦβ οὗ ρδᾶραὶ 
ἀοούγ68, 18 ἈΠΒΏΒΉΘΓΒΌΪ6. “1{ 84γ8 δο, “ τ΄6 Νίσθηθ οουηοὶ δοίἃ (86 ὈΟΟΚ οἷ 
θυ ἢ τῖτ οὐμοσ ὈΟΟΚΒ " (πηϑδηϊηρ [86 Δροογυρίναὶ ὈΟΟΪΚ8) “ ὕἤο θ6 σδποιΐοα!, ΜΕΥ 
ὙΓᾺ8 1ὑ οὐχ δα ὈΥ {πΠ6 οουποὶ! οὗ 1υΔοάϊςθα ν]ιοὰ νγὰ8 6] οἰσλέν (116 δῃου!ἃ αν 
βδ ἃ )ογίψ) γϑᾶτβ δϊογσσασαβ ὃ Βιιῖὶ [μα΄ [86 ΝΊοΘηΘ σου 611} ἀοἰθγιηϊηθα ποι Βῖηρ 'π 
1818 τηλίθου, 1 δὰ ἱηάυμορα ὑο Ὀ6]᾽θν ; Ὀδοϑυβα {Π6 βἰχύδ σζόποσγαὶ οουποὶ! οὗἩ Οοπβίδη- 
τίπορ!6 ἐπ Τγιΐο ἀρργονϑὰ ὅδε οιποη οὗ [,.δοάϊοθδ, τυ Βίοῖ Ὁ ΠονΟΣ πουἹὰ Βανα ἀοπθο, 
1 τὰ6 ἴὔγοα Βυπαγχρα δηὰ οἰσμίθθη τηοβὺ ἰθαυ πο ἀπὰ μοῖγ Δ θη ἔμ μο 8 μδ δἰ μον 
το]θοϊοα οὐ τα ]αῦθα {86 οδηοῇ οὗ ΒΟΙΥ ϑουὶμίυτο," ὅ 

ῷ. Βαυϊῖ (86 ἘΠΡΟΡΕ, ΔΌΪΠΟΣΥ οὗὨ τ6 Βα 8 αἰνῖπο8 οΘοινοποα δὲ ΤΥοηΐ, [ὉΓ Τα- 
ΤΟΥ ΒΕ (16 ΔΡΟΟΥΥΡ ΔΙ Ὀοοΐκβ διηοπρ {86 ᾿ἰηβρ᾽γοὰ ὈΟΟΚα οὗἩ ϑδογίρίυτο, 18 ουπᾶ ἰπ 
{6 ἴο ὙΜΊΒΕ ΤΟΥΟΥ “βου η(Ὦ ὁδηοῃ οἵ δ6 [δἰγὰ ῥγονίμοῖαὶ οουποὶΐ Βοϊὰ δὐ Οδγίδασο, 
4.Ὁ. 397. ᾿ 

ὕδῃοη 47. ““Μογθονον, [Ὁ μαι βοοιηοθᾶ ρσοοί [0 υ8], ἐμαὶ, Ὀδ6β1:4695 186 οδποηϊςοδὶ 
ϑογίρίυγοβ, ποι πίη Ὀ6 τοδά ἴῃ {86 οὔυτο ΒΒ ὑπᾶον [86 πδηια οὗ ἀϊνίπα βου ρίυγοδ. 
Νον, 186 σδηοηῖοδὶ δουρί Γο8 ἀγα {686 : --- ἀΘηθ68515, Εχοάμβ, [ον] ου8, Ν᾽ ΠΙΘΓΒ, 
δ ΟΓΟΏΟΙΩΥ, “96809 Νανο τον δοββυδ)1, δυᾶρεβ, αι, ἔοαν ὈΟΟΚΒ8 οΥὨ 186 Κίηράοπμ, 
ἴνγο ὈΟΟΚΒ οὗ Ραγδιροιῦθηα [ΟΣ ΟἸγοη!. 168], οὉ, 86 Ῥβαϊίον οὗ Πανὶ, ἄἅνβ ὑοῦ οὗ 

186 Β5ΔῊ οὗ Απροοῖ 18 οεἰϊοὰ νογθδιπὶ (ΔΕ δηὰ (οββασί, ἰν. 627.); δηὰ ἴῃ ἐπ οἱ ονυθηΐῃ, 
δοίώοη, ἡ ΘγΟ 106 βιχύθο ἢ δ ἃ Βουθηΐθοη ἢ ΘΔ ΠΟἢ8 οΟὗἨ Απροοῖ ΔΥῸ οἰϊοα δὲ ἰοησίὰ (ἰυϊα. 
691.), 85 1.6 αἰμοῖγ- ἢ δηὰ πἰμ ον «ΙΧ Β, ΒΊΟΣ, 1 16 ΠΌΤΟΙΣ οὗἨ Ἄὁδῃοηβ οὗὨ ἴΠ6 σους 8 
δῦονο παπιθὰ ὕὸ δά ἀϑὰ ἱοχζοίμοτ, [67 111} θ06 ὐαπὰ ἴο 6." Ῥοζοουδὶ) Ἐοτϊηδὴ ϑ' 0 ίδι 
ῬΡ. 52, 53. 

Σ Οοβίμ 8 ϑοβοΐδδ, Ηΐδβι. οὐ ὕδδοῃ, ὑ. 123. 
5 Βονογορὶὶ Ραπάροϊθθ Οβηοηῦχση, ἴομῃ. ἱ. Ρ. 542. 
8. “7 ργαιλ διά ἢ ορμτορίθπι ὑδβοϊπχοηϊυτῃ ΠαῦσΘΓΘ ἃ ϑ'υποάο Νίοβθηδ ῥγίπιϑ, ΟΠΙΠΙ ΤᾺ 

ϑυποάοιαμ ο6] 6 θοστί πηι, οδίδξυΣ ΗἰΟΓΟΊΥΠλιΒ, Ῥ͵ροῖ, 'ὰ Φυ1 ἢ.᾿" 6 Ὑ οΥΡο 1)οἱ, 1ϊὉ. ἱ. ο. 12. 
4 ΤΒοοάογ Ηἰδιυτία ΕοοΙ 5 αβιίοα, 110. 1. 6. 7. ΡΡ. 236. 27. Οδηιϊδοτγίρα, 1720. 
5. 8] Νίσειδ ϑγποάυβ ἤσγιπι Φπά ἢ (Θαπὶ 8}118) ἴῃ σδπόπθι σοδορεγαῦῖ, συγ δηηΐβ οοΐο- 

᾿δὐμα Ῥοβῖ σπι| ΠΟῚ δοοοηῃδιῖ ϑυποίπβ Νίοββηδ ὃ... Ψογαμ ὨΪΠ1] ἤδο ἀθ τὸ ἴῃ σοποΙ ο 
ἰοδθηο ἔπιδ8β6 ἀεβηϊαπι τὖ οχίβεμηοια, ἰην δῖ, ααὐὰ Βαπο Ι,δοάϊοοηυτα ἀὸ ϑογιρίωγίδ 

ΘΕΠΟΙΟἾΒ ΘΔΠΟΠ ΘΠ), Ὡηὰ Θυπὶ ΓΘ]. 18, ϑγηοάυ8 ΟΟπβίδης ποροϊδηα ΨΙ. ἴῃ ὙΓΏ]]Ο ἀΡρτγο- 
Ὀάνὶϊ ; ᾳυοὰ πιἰηϊπιὰ νἹἀοἴα ἔδοίιιγα, 81 ἀδβισηδίπιη ἃ 318 1}}18 ραϊσ θὰ ΝΙοΘηΐβ, ἀοοι βοὶ πιῶ 
λυχία 86 βδ} οἱ ββίτηΐβ, 1Δο Ἰοεηΐ δῦ ΟΠ ΤοΟΘρ ββθηΐ διιῦ ἀοουγίδιδοης Βδογασαπη ΘΓ ΡΕ ΓΑΓΌΠΩ 
οὐ οῦθ. 1 ἰπάδηὶ ῬΔΏΟΡ] δ Εν δηρο] θα, Ἰ1Ὁ. 111, ο, 8, : 
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ϑοϊοιιου [πδὶ ἴδ, ἱποϊυἀϊηρς (86 Ὑ͵ϑἄοπι οὗ «“}6δτ8 (π ϑοη οἱὐὁἁἨ Θγδοῦ δηὰ ΕΟ θεῖα β- 
εἐἰοι87, (86 θοοῖΚ8 οὗ {86 Ὑποῖνο Ῥγορδοῖβ, [βαϊδῃ, ογθηνίδι, ΕἸΖΟΚΊοΙ, 1)λδη16], ΤΟΌΙΪΕ, 
Φυάϊξῃ, Ἐβίμον, ὑτσο ὈοοΚ οὗ Εζτα, ὕνγο Ὀοσῖκα οὗ {π6 Μαοοαῦθοβ" [Τ6 δ᾽ οὗ 1.8 
ὈοΟΚΒ οὔ ἐπα Νονν Τοδίδιηθης ἰδ 15 οὶ ὨΘΟΘΒΘΑΓΎ ἴο γϑοὶτβ.] } 
Ηον ἰυ16 1818 οδποη τηδκοβ ἴῃ ἔδνουν οὗ δαἀπιϊ εἶπα 186 Δροογυρμδὶ Ὀσοῖκδ ἰηίο 

186 οοἰ]οοίΐοπ οΥ̓ ἀν 6} ἱπβρίγοά ϑογρίαγθα, ν1}1 06 δυϊάθης ἔγοια {μ6 20] ον 
ΘΟΠ 5: ΘΓ ΙΟΉΒ. ν ᾿ 

[1.7 Του οἸ]οὰ 8. σϑῆδγαὶ δουποῖ!, [86 ἐμτὰ οουηοῖ οὐὗὁὨἨ Οδγίμαρα γγα8 ποίην 
ΤΆΟΓΟ [Π8Π 8 ρτγονϊηοῖδὶ δγῃοᾶ οὗὈ ἔογιγείουν Αὐτγίσδη Ὀϑῃορβ. [18 δυϊμβουῖγ, {π6γ6- Ὁ 
ἔυΓα, 8 ΥΘΣΥ ᾿ποοηϑίἀθγα 8. [Ἃἢ ἔδοῖ, 86 δ μου οὐὗἁἨ [86 ἔογγ-βανθηία οδησῃ οἶ 
(818 σαν μασι ηἰδη βγποὰ 18 ποῦ σΘΠΘΓΔΙΥ Τοσορηβ6α Ὦγ {ἰπ6 δΔἀνοοκδίεβ οὗἩ (86 τπιοάοτῃ 
Οδυγοῖ οὐὗὁἨ Βοπιθ. Οδγαϊΐϊηδὶ ἰβαγοηΐϊαϑ δοκηονί θῆραι, (μα “ ηοὺ 41} [δ6 σβῃοη5 
Θηδοιοα ἴῃ {818 ϑγποὰ ἴα δ᾽ ουγοᾶ ; Ὀπὺ {Π6Υ τὸ δοπνϑᾶ ἴῃ σαγίουβ οὐμβοὺ οουηο}}8 
οὔ Οαγίδαρο, [ὋΣ ᾿πϑίδῃοο, ἰδαὺ σδηοη ἴῃ τ] οἢ [86 οογίοϊπ Ὠυ πη ΌΘΓΥ οὗὨ 186 δβδογοὰ 
ὈΟΟΚΘ 18 ἀαβηρά." 3 Α βἰπι} 8 Ὁ δοϊςπον δαρτασηῖ ἰθ τη Ὀγ 6 1 Βίμηθ (ον Βἰπἰ 8), 
δὴ οὐϊίοῦ οὗἩ (86 Οουποῖδ; τοὺ 88 γ8 ὑμαῖ “186 ΑΓΓΥ σΔΏΟΠ8 ΤΟΥ͂Θ ποῦ 81} οὗἨ (ῃ6πὶ 
ΔἰΠοτσοα ἴῃ {818 δυποά, Ὀαὶ τγοτα ἈΠ] ουσοὰ, μανίηρ Ὀδθὴ οηδοιοα ἴῃ νδγίοιϑ οἵ (δ γα. 
τιασὶπίδη σου ποῖ, απ διηοηρ ἴμδπὶ {86 πἰαούθοηί, ἐπ γι ϊθῖμ, πὰ ,ογίν-δευεπίν,," 
ὙΓὨΙΟΝ Ιαβῦ 18 ὑΠ6 ὁδῇοη ἴῃ αιθϑιίοη.ὃ 

[1.1 Ἐπ ίΒοσ, ὑπ6 ργοοδοάϊηρδβ οὗ {π6 ὑμὶν οουηςὶϊ οὐὁὨἨ Ολγίδαρο, 88 στεοογάρα ἴῃ 
186 οοἸ]δοἰίοτιϑ οὗὨ σουηο 118, ἀΓ6 ΘΟὨ ΓΔ ΙΟΙΟΓΥ ἴο Θοο] οβἰαϑίῖοα] ΒΙΒΌΟΓΥ : Σ “ 1Γ" {πα 
“ὁ ΘΟΏΠΟΙ1 ποτα Β6] ἃ υηάον (86 οοπδυϊαῖα οὐἁἨ (ἰβοϑαυϊυβ δηὰ Αἰευβ τ (86 γᾶν 397 
(45 016 ᾿ρϑοσ ρου ΟΥ {1016 οὗἩἨ [μδῦ Θουπο}} ἴῃ 811 οορίθβ 18 σίνθῃ 1τ18)., ἵβοσθ σϑὴ Ὀ6 0 
Β οὗ οΆποη ἰῃ 1{. ΕοΥ Βοηϊΐδοο, ἴο ποτὰ (18 ὁδηοη σοίθγσγοί, νγγ88 ποὺ αὖ [δύ {1π|6 
Ῥορο οὗ Βοπιθ, ποῦ τζοσα ἔβδὴ ἐιοοηΐῳ ψεαγα αἴϊοσ. Απὰ ἴἔ (86 σδποῦ ποχῦ [Ὁ] σης 
18όγο Ὀὸ ἴσα (πδίοι τοίδυτοί ἰο Ῥορθ ϑίἰγίοϊ 8), {818 σδῃσῃ {παὶ σοοβ Ὀεΐογα ἴὃ 
ταῦϑὲ Ὡροάβ Ὀ6 αἰξοροίδον ἔλ]8α ; ἔοσ, Ὀθύνθθῃ Θ᾽ γί δὰ ΒοηῃιίἊδοθ, ἴμ6ΓΘ ΟΓΘ 0 
1688 ἔπη ἑῆνοο ῬΟρδβ, δὰ ὁπ απᾶ ἐισοπὲν ψοαγ8 ἀἰθίαποθ. 80. ἐμαὶ ἤχίηρ (δὶ8 οαποπ 
(αθους τοι Ῥορο Βοηϊδοθ γγὰδ ἴο 6Οη 8164) ροὸπ {π6 ἰμίγα οουποῖ! οὗ 
Οδτίδαρα (τ βοσοΐῃ οὐὰοσ ἯΔ8 (βοὴ ἴο οοηδαὶς Ῥορ δϑιγίοἱ 8) ἔβσθ 18 Ὀπὺ 1106 
οτοάϊέ ἴο Ὀ6 σίνος ἴο 11.. 4 

[1.1 Ν᾽ εἰἰῆες ἄοσβ ἴα (δϊνὰ οουηοὶϊ οὗὨ Οδυεμαρα ἀεθβῳ ἐπαῖ δι βου πο {116 
Ἐοπηδη β8 ἐμβιηδοῖνϑβ ργθίθπὰ : ἔογ, τυ βθη {}}|8 ΟΟΌ ΠΟΙ γγ88 ὐροϑα δρβὶηδὶ μ6 μεβὰ οὗἉ 
1ποῖς βοοίίοῃ οὗὨἉ [86 υηϊνογδαὶ Ομυγοῖ, Οδγαΐη8] Βο]] γυῖα τορ!!οὰ {παὺ “ὁ (818. »γο- 
οἱποῖαὶ σου 61}} οὐσῆξ ποὺ ἴο Ὀϊπὰ {6 Βίδμῃορ οἵ Βοιμθ, ποὺ 86 Ὀϊϑιορβ οὗ οὐδεν 
του 668. 1 τα ὀρροβα δραίηβῦ ἴῦ (Π6 οουηοὶ] οὗἩ 1,δοάΐοθα, νι μοι ἀθογθϑαὰ {Π 688 

Κα ἴο Ὀ6 ὙΡῸΡ αἱ, Βα] αγπιΐμθ δθῆγπιβ {μαῦ “186 σουῃς}} οὗἩ Οαγίπαρο 18 οὔ 
τοδίου δι ΟΣ ἴμδη {δαὶ οὗὁἩἨ Ι,τλοήΐϊοοα Ὀθοϑυβα ἴΐ 18 ἰαἴθσ, δὴ Ὀθοϑῦβθ ἰὺ νγ88 
παξοπαϊ, απὰ Ὀδοδυ86 [ἢ 6 σουποὶ! οὗὨἩ ᾿ζδοάϊοοθα 88 Ῥγονίηοΐδ!. 6 [Ι͂ῃ [08 ΟὯΘ Ο886, 
ΒΘ ἰΐ ΒΟΘΙΔΙΏΡἾΥ τ 68 707 Ὠΐπλ, Ἀ6 ὑοῦ πη δ ἃ παδίοπαΐ Θομ 61} ; ἴῃ {86 οἴποτ, τ θη 
1Ὁ Ρ]ΔΙΉΪΥ τλδῖκο8 δραϊηδβὺ πῃ, ἢ6 ὑθσιαδ 10 ὑγουϊποϊαΐ, 

1 ὦ Τρου ρμἰδοαϊξ, πὸ Ῥυίου ϑοσίρίυγαθ οδῃοηΐοα8 πἾ811 ἰῃ ΘοοΙ οβἰᾶ ᾿ϑραίαν δὰ Ποημΐηθ 
ἀἰνίηδιτιπὶ βογὶ ρίπσασιπ, δαηὶ δυΐθπι σαποηΐοθο δου ρύσγε : ---- Οομθ8ἷ8, Εχοάυ, Ιου σα, 
Ναυχηοτί, Πεπτοτοποτσαίαπι, δθδὺ8 Νάνο, Ψαάίουπι, Βα, Βορπογομι 1ἰδγὶ ααδίαοσ, ῬΆΓΑ] 1" 
Ῥοιωθποη ᾿ἰσὶ ἀπο, 70, Ῥεαϊουίυτῃ Παυϊάΐσαιπ, ϑδ]οσποηΐβ ᾿ἰ τὶ ααΐηαπο, 1 τὶ ἀποάεοῖπι 
τΟΡΒοίασαμι, 18αΐα8, 7 γοπΊῖ88, ΕἸΖοϊκί6], Πϑδηΐεὶ, Το δίδβ, δα, Ἐϑίμοσ, Ἐδβάγε ᾿ἰρσὶ ἀυο, 

τὐεδα φόφευς ἸΡτὶ ἀπο. ΤΙδϑδέ εἰ (οββαγῖ, Οοηςο δ, τοι. 1. ο0], 1177. 
3. ὦ Ἡδλιᾶ ΟΠἸΤΏΘΒ ΟΘΔΠΟΙΘΒ 'ἰῃ δ ΒΥΤΙΟΔΟ Ββαποῖτ ῬγοῦδηϊοΣ, βοὰ αἰγογαὶβ 1118 ΘΟΠΟ 5 

αν μβαρίπἰοηβίδυθ, ὩΣ ἱπίοσ αἱΐοβ 1116, πὸ βδογογιτι ΠἰὈγόστιπὶ οογῖαβ ἡστηθιτιθ 6 ἤη οτ.᾽ἢ 
ΒΑγοϊ ΑΠΏ 8168, δῆ. 397. Νο. 56. ἴοτῃ, Υἱ. Ρ. 249. Το, 1740. 

8. « ΟἜΠΟΠ6Β αΑὐϊηααδρίπία, φαογαπι {{{0}} Ὠὶς ἀδβὶ σδηταΓ, ΠΟῚ ΟΙΏΤΘΒ ἴῃ 56 Βγποάο, 86ἃ 
ἀϊνουβὶβ 8}1}18 οοποὶ 8 δι μαρίηἰοηβῖθπι5 βδηοῖοὶ Ῥτουδηίασ." Βίπίυβ ἰῇ Οὐποὶ!. Οδσι, 
8. 1,δὐδέ οἱ Οοεξδβατί, (οηςοὶὶ, ἴοι. 11. ο0]., 1182. Ὁ). 

4 Βρ. Οοβίῃ βΒ ϑοδβοϊαβὶ. Ηἰδί. οὗ Οδποῃ, Ρ. 112. 
δ ΟἾὟς οηΐπη σΟΠΟΙ ππὶ μου ἢ [8εἰϊϊοεῖ, Αγ βασι πίθηδο ΠῚ. οβϑη. 26.} Ῥγουίποῖὶθ ἢο- 

τηϑηῦη ροπιίδοομι, δαϊ δἰίαγαπι Ῥγουϊποίβγατ δρίβδοοροβ, ΟὈἸ χασο ροίογαὶ," 106 Βοιῆδηο 
Ῥοιπείβοο, 110. 11. 6. 381. Τλιϑραΐ. ἴοπι. ἱ. 60]. 704, Ο. ΟοἸϊοπίδ, 1619. 

4 “« (ομποϊυτη Οαγι παρ 6 Π86 6886 Τηδ᾽οτί8 δασίον 8.18 4πδη, Τδοάϊοθηππι: ἔππὰ αὐΐα 
Ῥοβίοεϊαμ, ἱπτὰ οἰΐδπι αυ͵α πδιίοπϑθ βαΐξ, ορίδοοροόσιπὶ χ]ν." Βο)]ασγιῖη. Ῥυηπι Οοηΐγου 
γοσβία Θομογαὶβ ἀθ Οομοΐ 18 οἱ Ἐκοϊοδία ΜΗϊδηῖο, 110. 11. ο. 8, Τδραΐ. ἰοτα, 1]. 60}. 69. ἢ), 
70. Α, 

:12 



484 ΟΝ ἐδ Αροογγγλαῖ Βοοῖξ 

[1ν.1 ΑἸδουσὰ Αὐραβίϊηο, Ὀΐδῆορ οὗἨἁ Ηΐρρο, νγαὰβ οὔβ οὗ [86 ὈΙΘΒΟΓ8 ργοβοῃς δὲ 
[Π6 δου ῃο}] οὗ Ολγύμασα, Ἀπα ΒΌ Ὀϑου θα ἢΐ8 ἤδῖὴθ (0 ἰΐϑ οί μες γοῖ δὶ5 δβυῦ- 
βουϊρίίοη ἴο ὑπδὶ σοῦ Π61] τη8 Κ68 ποίησ ἴῃ ΔΥῸ ΟΥὗἩὨ [Π6 τἀ οηϊη6 οδδοη οὗὨ βουρ- 
ἴωγα ς [Ὁ Βα ἀϊὰ ποῦ Δ]|1|οὸνγ [ῃὴ6 ὈΟΟΚΒ οὗ Δυάίί, οὗ ΝΥ Ἰβάομι, οὗἨἩ Επο] οβϑἰαϑίίουδβ, δά 
186 Μροοαῦθοβ ἴο Ὀ6 σϑῃοηΐκΆὶ, 811} ΒΟ ὙΘΤΘ ΟΧΡΥΘΒΘΙΥ ἀρογοοὰ [0 Ὀ6 σδῃΟΏΪοΑὶ 
ὈΥ {86 {πὶγὰ οουμο!] οὗὁἁἨ Οδγίμαρο. 

70 18 ἴσας ὑμαῦ ὑπο γα 88 8ῃ δοοεδὶαδίϊοαΐ σαπΟΉ, ἴῃ ὙΓΒΙΟΝ 811} οὐ ταοβί οὗ {86 θοοΐκ5 
ΠΟΥ͂ ΓΟδά ἴῃ ΟἿΥ ΟΠ ΌΓΟΒ 65 ὙΘΥΘ ΔΠΟΙΘΉΓΥ τοδὶ “ ῸΓ δχδηιρία οὗ 118 δῃὰ ᾿πβιγαοίΐοπ 
οὗ πιληῃογθ,," δπὰ ἰδβογοίογα ΠΟΥ ῬΟΓΘ ΟΟΙΏΤΏΟΪΙΥ ΟΔ|16α οαποπῖοαϊ; δῃηὰ ἴῃ {μϊ8 
ἸΔΔΠΠΟΡ Αὐριυβίη6, βροδακίηρ οὗὨἨ (86 ὈοΟΚΒ οὗὁἨ Μβοοβθθθδ, βᾶγ8 ἰμδὺ “186 σδυγοῖ δὸ- 
οουηίρᾷ {8686 ὈοΟΚ5 [0 Ὀ6 ΟΔῃΟ 08), τυ Βἰοἢ [Π6 6 ν)ν)78 αἀἸὰ ποὶ. 5 Αραΐη, ἰμ6γθ τ 
8 αἀϊοῖπο ολΏου (σαποπ αἰοίμ8) τ ὨΙΟΝ νγὰβ μο]ὰ ἴο Ὀ6 [86 Γ0}6 οὗἁἈΙ ἢ, 'η τ ἢ το τα 
ΠυπηοΓθα ΟὨΪΥ {86 ὑποπύγ-ῦτο ὈΟΟΚΒ οὗἩ δοτίρίαγα οοπιτιί θὰ ἰο {86 96) 718; δηὰ (818 
ὁδῆοη Αὐρσαϑί! (ΟΡ 86 δαῖμον οὗἁἨ [86 ἰγαδίιβα [)6 ΜΙγδθΙ θυ.8 ϑογρῦαγεο, π80.8}}γ 
ΔΒΟ 61 ἴο 1), πῆ ἰουτηθα (Π6 ὈΟΟΚΒ οὗ Μδοσαρθθθ οδηοηΐοδὶ, ἀἰβιϊη συ 88 65 
ἴτοπι 86 6οο] οβ᾽αβιϊοαὶ σδηοῃ ; δηὰ Β6 ᾿ΠΠυϑίγαῦθϑ 818 ἀἰϑυϊηοι οι. ὈΥ τοίογτίηνσ ἴὸ {86 
ὈοΟΪΚΒ οὗ ΜΙδοσαθοοβ. δ 

[ν.] [μηβῦϊγ, [Π6 Ἰπίοσταϊχίυτθ ΟὗὨ Δροοῦγρμαὶ ὈΟΟΚΒ πὶ ὑμ6 ἀϊνίπο!υ ἱπερὶτοᾶ 
ῬοΟΚΒ οὗ ϑογιρίαγα, ἴῃ ὑμ6 [ΌΓΓΥ “8θυθηῖ ἢ οαηοη οὗ (86 (μἱτὰ σοιηοὶ} οὗ ΑΝΝΑ ὐλβόα 
ἸΏΔΥ 6 5815|80ΓΟΥ]}} δοοοιηϊθα ἔοσ. [Ι͂ἡ {Π6 Ἰηδηυβογὶρίβ οὗ {Π6 ϑοριυαρίηὐ γ7ὲτ- 
ΒΊΟΩ ἔξογα 8 (Π6 8816 ἰη ογπι χί ΓΘ ΟὐὗὁἨ ΘΔΠΟΙΪΟΑΙ 8Π ἃ ΒΡΟΟΥΥΡὮΔΙ ὈΟΟΚΒ 88 ἴῃ (86 
ΤΑΔηυϑογρίβ οὗὨἩ (86 1ζδιἱη Ὑ δγβίοι ἢ δἰ που ἢ νυ 08 ϑοιμθίϊπηθβ οσσὰῦ ἴῃ ἰδ6 
ῬΑΥ ουΪΑ ἀγγαηροιηθηΐ οὗ βίησὶα Ὀοοκβ. “Νον, {818 δρτοοηθηΐ Ὀοΐπτοθη δα 
Οτοοῖκ δηὰ (μὰ Τ,αἴη Ὑ ουβίοηϑ ἄύοϑα ἵἴγοῃι (86 οἰγουχηδίδποο, ἐπαὺ (86 οἷ Γ, Αἰ 
Ψεγβίοη οὗ ὑμ6 ΟἹ 'Γοβϑίδιηθηΐ νγὰβ ποίησ ἴθογο {Π|8Π 8 ὑγδηβίδίίοη οὗἩ (86 ατσθοὶς 
Ψοεγβίοη. [Ιηἀορά, [6 ἩΘΌΓΟΥ οτἱρίη8] νγὰβ αυϊῦθ ᾿μδοσθββ Ὁ ]6 ἰὸ 1, αὐ ὑγαηβ δίοσϑ 
ἴθ ΕΌΓΟΡΘ δηὰ Αἰτίοα ἀυγίησ [86 ἔπτθο ἃσβί οθῃΐυσίθβ. [Ιἢ 8086 δ6Ὸ: [86 δον8 
{πη θιηϑοῖγοβ, 80 ἱῃμαρίοα ἄἀτοθοα, 1ἰἀἰγ, δὰ Αὐτῖοα, τοδὰ {86 ΟἹὰ ᾿Γδβίδιηθης ἴῃ 
[πὸ ατοοὶς ογθίοη. ΤΒυβ, (86 ατοοκ ΒΙ0]6 Ὀδοδῦλα ἴο ἐμ 1,81 ΟἸγβιδη8 ἃ Κὶπὰ 
οὗ οτἱ βίμαὶ, ἴσοπι πο (μου ἀογίνοᾶ ὑπ 6} ΟὟ ἰΥΘΏΒ] αἰ οη8 οὗὁὨ [86 βογιρίυγοβ." 4 
Ἀοοοσήϊΐη Ἶγ, Αυρυβίῖηα ἰΏΙΌΣΠΙΒ 8 {ὑμαῖ, ἴῃ {π6 ὈΥΪΠιϊ ἶνα ΕΠ Π|68, 88 ΒΟΟῚ 88 ΔΩΗΥ͂ 
οη6 (ἰο ὙΠΟ 1, ταϑ [86 ὙΘΓΠΘΔΟΌΪΔΓ ἐμπε σέο) ΟὈϊδποα 86 ατϑοκ τηδηυβογίρί, 
απὰ ἱπιασίποὰ (μα 6 Κηθν 8 [1016 οΥἁἨ θοΙὮ Ιδησιιαροδ, Β6 δἰἰοιηρίοα ἃ ἰγδηβἰδἑίοι 
ΟΥ̓ τι. 

[π τ86 Δ οοπίυτγ ἰπ6 ΟἸμγβι δα ΟΒυΣΟΝ τγδ8 ᾿πυπάἀαίοα τ} ἀἰβρτδοο} ἔοτ- 
ϑονῖαβ οὗ δβδαογβὰ ὈΟΟΚΒ, βουλθ οὔ ψΒΟΝ ὄνθη ὈΟΓΘ {86 πδηι68 οὗ “96808 ΟΠ γί ἀπὰ ἢΐ5 
ϑροδέ]θ8. [πὶ ΟΥ̓ΘΥ ἴο οἴθοῖκ (μῖ8 δΌυΒ86, (ο]αδίιαβ 1. Ὀΐϑθορ οὔ Βοιηθ ͵β βαϊὰ ἰο ματα 
σοηγοηθα ἃ βΒγποά οὗἉὨ βϑυθηΐυ ὈΙΒΏΟρΡ8 δῦ Βοιῃα (τ ιϊοῖ ὉΥ δυΐμοτβ οὗ [86 Ἐοιϊδῆ 
σομηπηαηΐο 18 ΘΟΙΩΙΩΟΉΪΝ ἰογι)θα [6 ΕἸΒΒῚ ΟΟΥΝΟΙ͂Σ ΟΣ ΕΟΜῈ), δῃπὰ ἰο Βανα ἀγανῃ 
ὋΡ ἃ ἄδογρο, ἰὰ πθΐοἢ, δον ἀθοϊασίησ Ὑπδῦ ὈΟΟΚΒ οὗ (86 ΟΙα Ταοβίδιιοπὶ ττογα 
τεοοϊνοᾶ Ὀγ {Π6 Εοπιδη Οδυγοῖι, ἃ στοαῦ πυμ Ὁ. οὗ ΔρΟΟΥΥρ αὶ (ΟΣ σαίβον οὐπάυμον 
ὈΟΟΚΒ τγ88 ϑιγρρθα οὗἉ ὑμ6 τορυϊαἰίου τ ἢ ΤΠ6Υ δα ἈΣΓΠΟΤΟ 80 ἸΤΩΡΓΟΡΘΤΙΥ ΘΠ])ΟΥ 
ΤΠ ργοίθη θα ἄθογθα ἢδ8 Ὀθθη ὑτροὰ Ὀγ δ νούαίοθβ οὗ ἴ86 τωοάογῃ Ομυτοῖὶ οὗ Βοπια 
ἴῃ ἵάτουν οὗ [Π|6 ΒΡΟΟΓΥΡ 4] ὈΟΟΚ9, σοὺ δαὶ βοοίίοῃ οὗ (86 ἀῃίνογβα] σμυτοῖ μ88 
ἰηἰοτιηϊχοα τὰ (Π6 Ἰηβρίγοὰ ὈοΟΪτ5 οὗἩἨ (86 ΟἹὰ ᾿ΤΙεβίαπιθηῖ ; Ὀὰϊ πιὰ μον 1116 
νοὶ Μ}}} ἀρροᾶῦ ἔγομπι ἴ86 ϑυ)]οϊη θα βἰδίθηιθηῦ οὗ ἔδοί8β. ΤΠ6 (Ὁ]]οννίηρ 18 16 

1. 8560 [Π6 ΟὈϑογνΔ 08 Οἱ [.6 ἐοδι ̓ ΠΙΟΩΥ͂ οὗ Αὐγσαυδίΐηθ, πη ΡΡ. 497---499. ἐπ) ὰ. 
5. ὁ Ἠρβ 1ἰῦγοβ ποὴ υάεὶ 864 φοο]οβῖ8 παροὶ ὑγοὸ οδηοηὶοὶβ. 86. Οἰν[ϊδῖο θεῖ, Ἰ. χΥ 

ο. 86. 
8 Τη ΜΑΟΠΑοσαμι 11 γῖ8, οἰδβὶ αἹ χα! ἃ τηϊγα ὉΠ] απ ἢ ΠΙΘΤῸ ἰπδοΓ ἢ ἀπὶ ΘΟΠΥΘἢ 6 η8 ἔπι 1556 

ογάϊη! ἱπνθηϊδίαγ, ἀθ ἤος ἱδληθη π1}}18 οἴγα ἔδυ  ΔὈϊπηΣ : Ὥδτὰ ἰδηϊιπ, δζοῦο ῬΧΟΡΟδυϊΠλ 8, 
εὖ ἀθ αἰυσὶπὶ σαποπὲβ ταὶ ΓΔ ὉΠ] 068 οχίψιιδπι φυδιαν δ ̓ηροη οὶ οδίτὶ τηοάυ]υχῃ οχἰϑιθηΐετ μὶδ- 
τοτίσϑιη ΟΧΡΟΒ᾽ ΠΌΠΟΙ. ΟΧ Ρᾶσίο 8]141ἃ ἰΔηροσγθηθβ. 1)6 ΜΙγϑΟΙ ἑ .8 βοτὶρί, ᾿ὲ . ἦν, ς. 53." 
(Ἰ᾿Ἰοναγὰβ τ[ῃ6 6π4) Ορ. ἴοπι. ἰϊϊ. 752, 753. Βαβί!οβο, 154]. 

4 Βρν. Μαδιβὴ᾽5 Οοχηραγαίίνο γον οὗἩ τἢ6 ΟἸμυχοῖεβ οὐ Εηρδηά δηὰ Εοτηδ, Ρ. 99. δπὰ 
ποῖθ. ΤὨΪϊτα φα ΠΙΟΗ, 

δ « Ουἱ οηἶπὶ δου ρίαγαθ οχ ἨδΌγα ᾿ἰπαῦδ νοσίοσαηϊ, ΠΠΠΊΘΡΓΕΓΙ Ῥοδϑαπὸ : Τιαὐπὶ δαύθτη 
ἰῃτογρσεῖοβ, πὰ}}ὸ πιοᾶο. ὅτι οπίπι οαΐᾳυθ, ὑχπιΐὶ ἢ οὶ τοι ρογίθη8, ἴῃ πιϑηῖδ νοι οοάεχ 
Ογθουβ, οἱ δἰ᾽αυδηθι]πι δου 118. Βἰ Ϊ αἰσίπδαιθ ᾿ἰηχυθθ Βαθογο νἱἀοῦθδίιγ, δι δι1ι8 68ὲ 11)" 
(ογργοίατ." 1200 Βοοίσίηδ ΟὨσίβι. 110. 11. ο. 11. ΟΡ. ἴοχῃ. 1}, Ῥδτὶ 1. Ὁ. 26. 
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οδίιδϊοσυθ οὐὁἩ Ῥοοῖβ οὔ (ς ΟἹ Τοὀίλιοης οοηίαϊποα ἴῃ {Π6 ἄφογοο τ οὗ ὈΘ 88 [86 
Ὡδῖο οὗ (ἀο] δι. ἢ 

 (ἀδηρβίϑ, ὁ ὈοῸΚ. Εχοάυδ, οθθ Ὀοοκ. 1,ονϊουβ, ὁπ6 Ὀοοϊ. ΝυϊΌΘΓΘ, ΟΠ. 6 
ῬοοκΚ. ουϊογοποιην, ΟὯ6 ὈοοΚ. Φοβῆιδ, [π6 βοὴ οὗ Ναῃ, οὔθ Ῥοοκ. Βα δ, ΟὯ6 
Ῥοοῖϊ. ΕὐυΣ ὈΟΟΚΒ οὗ {πΠ6 Κἰηρσάοτη8. Τ το ὈΟΟΚΒ οὗ Ῥασδὶ!ροπηθηα [ον ΟἨἩτοπίο]68]. 
Ομα δυπαγοα δὰ δ Ῥβαϊπιβ, ὁοηβ ὈθοΚ. ΤὮγοα ὈΟΟΚΒ5 οὗ Βοϊοπιομ, Ῥγονυθγῦβ, Ε)6- 
οἸαβ᾽ αϑίθϑ, δῃαὰ ὑ86 ϑδοηρ οὗ ϑοῆρβ. Αἶδβο, Ἦ Ἰβάοτῃη, οπθ Ὀοοκ. Ἐοοϊοβι δι οϑ, ΘΟ. 6 
Ὀοοϊκ. ΑἾδβο, {86 ογάοὺ οὗ (6 Ῥγοριεῖίβ. [1βδἰδῃ, οπα Ὀοοῖ. Φ6γϑηΐβι, οὔθ ὈΟΟΚ. 
ΟἸποίδ, δαὶ 18, ἷἰ8 1,δπηοηϊδίίοπβ. ΕΖοκίοὶ, οπο Ὀοοῖς.Ό Ἐδδοδ, οὔθ Ὀοοϊ. ΑὔἴλΟΒ, 
οὔθ ὈοοκΚ. Μίοβδ, οὔα Ὀοοῖς. Οδβάϊαῃ, οπβ Ὀοοκ. Φοῃδ, οθο θοοκ. Να απ), ΟΠ 6 
Ῥοοϊ. ΗδθΑκΚΕυ, οηα ὈοΟΚ. Ζαερ ιδηΐαὶ, οὐο ὈοῸΚ. Ηδρραὶ, οπα θοοκΚ. Ζοομβαγί δῇ, 
ὁπ Ὀοοΐς.. Μαϊδοδὶ, οπα ὈοοκΚ. Αἶϑο, ἰδ6 ογάδν οὗ (86 ιἰβίοσθβ. Φοῦ, οὔδ Ὀοοκ. 
Ἐβάγβδβ, οὐδ Ὀοοὶς.Ό ἘβίΠοΣ, οὔθ Ὀοοὶς. Φυάῖ, οὔα Ὀοοκ. ΜαἼοοδῦθοβ, ὁπό ὈοοΟΚ.᾽ 
“1 (86 ργθοθαϊηρ οδίδιοσαθ 1Ὁ μι}}] θ6 οὐϑογυθα, ὑπαὶ [π8 δροογυρῃδὶ ὈΟΟΚΒ δΓὰ 

δηππλογαῖθα 88 ρᾶτὺ οὗἉ [886 ὁδηοῃ οὗ δογίρίιτο ; Ὀαϊ, ἴῃ ἰσαῖῃ, (ἢ6 ἀδογεθ Ὀδατίηρ [86 
Ὡϑῖηθ ΟΥ̓ (οἸαβῖ18, Ὑ Ββογ ἢ ΠΟΥ ΔΓ 80 Θῃηυτηδγαῖθα, 18 οὐὗὁἨ πὸ Ὀδίοσ δι βου Υ ἐπ δη 
ἴπ6 βρυγίουβ τσ 8 τ δίοἢ 10 δ ΒΘ ΘΠΓΠΥ οοπάἀθιημθα. ΕῸΣ, ποΐ ἰο ἄτ6}} οῃ ἐπα 
δοῖ, [δὴ 16 ὀχ Ὀ᾽15 86 ῥυάρτησηϊ οὐ ΟὨΪΥ πα οδυτγοῖ,, νῖΖ. {πὲ αἱ Ἐοιηθ, δπὰ ποῖ 
τ υάσπιοηΐ οὗὅὨ 841}} ὑπ ἔμθὴ οχίβύηρ ΟἾὨγί βυϊδῃ ΠΌΤΟΝ 6Β, --το ποῦ ΟὨΪΥ ἀοθθ {ἰ18 
ἄδογθα 81: Ὀ8Οα ΘΠ ΟΙΥ πιρητοι βοπιθ ὈΟΟΚΒ Ἡδὶοΐ ΓΟ ποῦ οχίδπῇ ἴῃ {πὸ {ἰπη6 οὗἨ (6- 
Ἰαβίιβ, δηα οοπίδϊπ βθη ἰπιθηῖβ δια ΔΥρυ ΤΩ ἢ 8 ̓μαῦ Βανοῦγ οὗὨ 8 Ἰδί [ον ἀρρ, "αἰ 18 
ποῖ χυοίοα ὮΥ͂ ΒΥ ἩΤΙΡΟΥ δε Ογ6 ἴΠπ6 ὨΙΠῚ οοηΐατγ. “ὙὙΠ18 ἀδογοο᾽ (Βιβθορ Οοβὶπ 
ΤΟΙΏΔΥΚΒ) ὁ γὁλ8 ἢσϑὶ μοασὰ οὗ Ὑποη βιάοτο᾽ [ΒυΓπαπιοα Μοσγοηΐοσυ, ΟΝ 186 ποσοβαηςξ 
Ὀορδη ἤγϑί ἴο νϑηΐ .ιἷ8 ΔΡΟΟΥΎΡ ΑΙ ὑγΆγ68 ἴο {π6 του], απὸ τῆοπ (ἀο᾽αβϑῖυϑ δὰ Ὀδοη 
ΔΙΓΟΛΥ ἴθγοα Βυπάγοα γϑϑὺβ ἴῃ 8 στάᾶνθ. Ετοπὶ Ἀἰπὶ ΒΌΓΟΒΑΓα (Δηπηο 10]4), δπὰ 
ἴνο (δῆπο 1117) τοοοϊνϑα ἰξ ; δπὰ ἀγϑίδη (8δηπὸ 1160) ἴσοηι ἴῃοτ 411.} Βα ἴῃ (Π6 
οορΐ68 τί οἷ {6 Υ Ὀτίπρ υδ ουὐ οὗ (86 ργοϊοπάβϑα οὶ σίπαὶ, ἰΒ6γα 18 80 ὅτθαῖ δΔῃ ὉΠΟοτ- 
(δἰ γ ληὰ αἀἰδαρστοοτηθηῖς Ὀοίνελχὺ ὑπ, ὑμδὺ [186 Εοτηδη οπηοηαίοτ ̓  οὗ αταιλη 
τὨθιηβοῖνοβ ΚΠΟῪ ποῦ ΠΟῪ ἴο ἰγιιδὺ 1. ΕῸΓΣ, ἴῃ ΒΟΠῚΘ ΘΟρ᾿65 ΠΟΥ ο8η πὰ ποῖον (Πα 
Ὀοοκ οὐὗἔἁἩ Φυάπ, ποῦ ὑπ βοοοηαὰ ὈΟΟΚ οὗἩ ΜασοΔΌΘΘΒ ; ἴῃ Οἴδο δ (ΠΥ αν Ὀὰϊ Οη6 
ῬΟΟΚ οὗ ἴα Κίηρβ, ππά οπα οὔ {πὸ ΟΒγοη ο 68 ; βογμοίλπιθα [ΓΘ 6, δηα βοπηθὶ  Π|68 ἔτγο, 
πὰ ΟἸΠΟΥ  ἢ1168 ἔνα οὗἁὨ ϑοϊοηιοη ; 80 (δῦ 0 τηδῃ οδη [6}} τυμαῖ (ἀο]αβίυϑ Πογοΐῃ 8814, 
ἸΓ [6 βαϊὰ δὴγ ὑδίηρ δὲ 8}1. Βυΐ Ἰδοῦ 18 Ὀ6, ἐπαῦ βοιὴθ βυ οἷν σαί δ] οσιιθ νϑ8 ἀϊροϑίθα 1 ἢ18 
ἴἶτη6 ; 4}1 ΠπαὉ 8 σαϊηοα ὮὉΥ 10 ἀσαϊπδβῦ 08 18 88 ροοα 848 Ποίδίπρ ; [ῸΓ Ὁ 8 Ὀὰαὶ ἃ σαΐ8- 
Ἰοσια οἵ δοοϊεείαδίϊοαΐ ὈΟΟΙΚΒ ταϊχοὰ Ἡ}Ὼ [Π6 οΒποηϊοαὶ. Απᾶ ὑπὸ ὉΠ|16 οΥὨἁ 04 ὕθαγβ πὸ 
ἸΠΟΓΘ ὑπ 8Π ΜΘ τι8018}}γ σὶνϑ 1Ὁ Ουγβαῖνϑθ; ἴο βρη, ὑπαὶ {0688 στ γα (88 ὈΟΟΚ8 πο ἢ 
ὙΓΟΓ6 ὙΤΙ(ἰ6η πη {Ππ|6 ὕϊπη6 οὗ ἐδλ6 Οἱά Τεεδίαπιεπέ, ἀπ αἴνουσαγὰβ σοοοϊνοὰ Ὁγ (δ 6 
οἰνατ οΣ, ἰῸ 6 ῬῈΘ]ΟΙΥ στοὰ ππῖο ὑπ 6 Ῥϑορ]ο; τπουρἢι, ἰπ 8 βίτίοῦ δη ἃ ὄχδοῦ ΠΙΒΠΉΘΥ 
οὗ βροακίηρ, γχὰ ἰπίθη ποὺ ἴο 048}} ῃ8πὶ 8}1 δἰ'ἴκα ὁδιοηΐοαὶ, ὯῸ πηοῦθ [ΠΥ ΤΩΟΓ6] 
1μδὴ Οεἰδβιιβ δηὰ δῖ5 ὈΪ5ΒΟρ5 ἀ1ἃ.' ὃ ΤῊΘ ὑδβιπιοηυ, {ΠΟ ΓΘΌΣΘ, τ δἰ οἢ ΒΟπ ἢ ἶβῖ5 δὺς 
ἰοπιρῦ ἴο ἄγαν ἴγομῃ {π|8 ργοϊθπάθα Βοιθδη βγηῃοα, Ἰη ἕμβνουῦ οὗ (Π6 ἈρΡΟΟΥΥΡἢ 4] ὈΟΟΚΒ 
οὔ ΟἹὰ Τοβίδιμρηϊ, 5 οὗ πο οἴϊρβοι υλδίθνορ. Μοίομίονυ δι 89 βϑεογιοα ἐπ αὶ 
[86 Δροοῦυρῖδὶ ὈρΟΐΚΒ τ σα ἀο]νεσοὰ ἴο (6 ΘΒ ΌΓΟΝ, 838 βαογθ, Ὀ. {6 οουποὶΐ 9 Εϊο- 
γΘΉΘΟ, 88 ὙὋ6]1] 88 ᾿ {πόο86 οὐὁἩ Οδγί παρα δπὰ οἵ Ἰτοπῦθδ; δη Οδγγϑηζα, ἴῃ ἢ 8 8ι1Π}- 
ΤΩΔΥῪ Οὗ ΘΟΌΠΟΙ]8, ἢὰΒ ῥυϊηίθα ἃ ἄθοσθα ρυγρονιίΐησ ἴο Ὀ6 πιδάθ Υ 1Π6 σουῃοὶ! οὗ 

2 Τιαῦδέ οἱ Οσοκβαγί, σους. ἴοτ. ἷν. οο]. 1260, 126]. 
3 Οταιίδηϊ 1)οογοῖατῃ, Ὀ18ὲ. 15. α; “ δαποία Βοιϊηδηδ.᾽ 
8 ἐ Ἐπησπακαίογοβ Ἐοσηδηὶ, ἴῃ ποία δα οαπάοτλ ΓΑΠΟΠΘΤΩ, γοῦῦ. Μαπᾶδηυϑ. ΑἈο σοτίο ἴῃ 

οἷο Πος οδρὶϊο ἴοῦ τηοα 8 ἀἰϑογεραηῦ ΘΟ] ]ΘΟΙ 0.68 δῸ ΟΥ̓ ΊΠΔΙ:, αὐ 58ι18 σοτιὸ ϑιδίτιὶ ΠΟῸΠ ΡοΒ- 
Βἷξ, σι υεγα εἰ ρηγα 8ἰἐ (ἰεἰαδὶὶ ἰδοίο: ὭΘΟ ΤΑΆΡΉΟΡΕΓΕ δὲϊ σαϊγδηπτη, βὶ ὨΟΠΠῺ]]8 βίης ατ188 
ἀἰ δου] αίεπι ἰδοϊαης. [Ιἴοτὰ, δὰ τεγῦ. Ομῳίοση. Ηΐπο ἀβαῖο δα ἤποτῃ ᾽" [ποῖ γϑοθηβοη τοῦ 
Ἰθτὶ βογρίαγο σδποηϊοὶ οἱ δος] οβἰβυϊοὶ ἰἰβάθπ ἱπηπιϊχεῖ,7 “ ποαπ6 πη ςΟἸ]δο οη6 15] Δοτῇ, Π6- 
4π6 ἰπ υἷϊο νοϊοσὶ οοάΐϊοα αταιδηΐ θοῦ 4π|88 ο0]]αΐδ δβαηΐ, ἱπνθηϊπηίατ." (Οοδίη, β.ιιοἶαϑί. 
Ἡΐϊδι. οἵ σδηοη. Ρ. 128. ποίε σ. 

4 “Ο0χάο ἐΐδγογιαν Ῥείεγὶ Τοδίαπιοπίΐ, αθοτα 5δηοίδ οἵ σλο  οα Ἐοτ δ ηΔ βιιβοΐρ!ς οἱ σθηο- 
ταῖν δοο] βία, ἀἱρσεδβίαβ ἃ Ὀδαῖο Οο]αβϑίο ρᾶρα 1. ουπὶ βορίπαρίηΐα ορίβοορίβ.᾽ [Ικμθδό οἱ 
Οὐοβεβασί, Οοησι!, ὕοτῃ. ἷν. 00]. 1260. 

δ Οοκῖη, Ηἰδι. οἵ ὕδῆου, ὑρ. 128, 124 
4 “ (οποϊ] πὶ Οδειμαρίπίοπθο, Εογεπείπμηι οἱ Ὑτ ἀρ ὔππτη, ΠῸΒ ᾿ἰΌτοβ ἰδῃαθαπι βρςτοβ 

οσοϊοβία ἐσ! ἀοσαηϊ. (Οὐππὶ Ι,οςοἱ Οὐπιπηπηο85, Ὁ. 1. α. 11. βοοῖ, Αἁ ἰοσέλιπι, 
118 



486 Οηἡ ἐδε “ροογνρῆαϊ Βοοΐϑ 

ἙΊοτθποσ, ἰῃ ἢ! οἢ 086 β μοι ὑκρὶ ὈΟΟΐΒ δὰ βοϊϊὰ 89 ρματί οὐ ἰδ οδποῦ οὗὨ βοτὶ 
ἴυτο, δηα 88 Ὀσΐηρ τυ θη ΌΥ͂ ὨΟΙΪΥ τηθῃ οὗ ἀοά, 88 (ΠΟΥ͂ ὝΟΓΘ πἰρ μὸν θα ὉΥ {86 Ηοϊγ- 
Βριγο.Σ ΔῸ κυσὶ ἄθογοϑο, ᾿οισθΌθν,, ἰδ 0 ὃό γοιπα ἴῃ απ οὐ ἰδ6 οοἰϊοσίίοπε οΥ ΘΗ ΣΙΝ 
φἱοἢ μάνα δἰ ποσί Ὀθοη ΡΠ 64," ““ Μοὶ Καῖ, Οδσσϑηζα Βδα 10 ἔγοτῃ βοῦϊο 'πὶ- 
Ῥοϑβίοῦ οὐ οἵβον, ὑμαὺ τωϑάβ {18 ἄθογθθ οὐ ἰδ οσσῃ 6, ΒΘ ὕπογα 0γχᾶ8 ὯὨῸ ΟΟΡΥ͂ οὗ 
πὸ σουποὶ ἴο Ὀ6 ἰουπά, ἐπα Πα {π6 11Κ6."32 Μογϑονϑῦγ, (86 80- 8116 σουπο! οὗ 
ἘἸογοποο γ8 Ὡοΐ δὴ Ὁϑου Π ἢἶ αἱ] ΟΥ̓ σΟΠΘΓΆΙ ΘΟᾺΠΟΙ]: αὖ ἴδ ὑπο ἰ 6 1]ἀ 16 ἀ6] 106 γ8- 
εἰοη ἴον Ῥσγοουτίηρ ἃ πηΐοη ψῖτ [π6 ἀτεοκ ΘΒΌτοΝ, ὑΠ6ΥΘ νγ88 8 γἶναὶ δοῦηοὶ} δἰ την 
αἱ Β4516, τιῦϊοῖ ἀοροβοὰ Επρσοηῖαβ ΓΥ. ἔσο πὸ Ῥάρδου. ΤῈ ρῥγοἰθηαοᾶ ἄθεσθο οὗ 
(6 οουποῖ! οὗἩ ΕἸογθποα ἐμογθίοσθ 88 ἢῸ νδ]ὰ δχἰβίβῃοθ. 

(2.) Ῥρουβ ὕγοπι 1λὸ Ἑαίλογε 9.7 ἰδλε ΟἸλγίδίίαπ Ολιγοῖ, οὐ ἰδὲ Ἑδοϊδεὶαδέϊοαΐ 
Ῥργίϊοτα οΥ ἐλ ἥγοί οι Οεπέμγίοα, ἐλαΐ ἰδ Αροογυρλαὶ Βοοὶϑ σοῦ ποτ αὐἀπιϊεα πο 
ἔνε (αποῆ οὗ αἰυϊπείν ἱπερίγοα ϑογίρέμγε. ᾿ 

Τὴ {86 Δββοι Ὁ 168 ἴογ ρα Ὁ] ς πουϑδὶρ {π6 ἢγβί ΟἸ τ βυδη8 τοδὰ ἔπ ΟἹ δὰ Νονν 
Τοδίδιηθηίβ δηἃ πὸ οἵμοῦ ὈΟΟΚδ. «Γ050}π 086 τιατίγε (το τοῦθ δθουΐ δἰ χὺν γὙ68Γ8 
δίϊον (86 ἀοδλ οἵ δι. Φοἢη), ἀθβου! ἷπρ (οἷν ΟΥΑΙ ΏΔΓῪ πουβρ ἴῃ Αἰ θδίϊμο, Β8Υ8 :. 
“Οὐ {86 ἀδγ ὙΒΙΟΣ ἴθ 4116 4 Θυημάαγ, {ΠΘΓΘ 18 ἃῃ Δ8ΒΘΙΩΌΪΙΥ ἴῃ ΟὯΘ Ϊδο6 οὗἉ 81}} 
τ απο }1 οἰ ὙΠπ|6ν ἰῃ ὕον 8 ΟΥ ἴὴ {86 ΘΟΙΠΙΥΥ ; πα {Π6 τηθπιοῖγβ οὗ [88 Δροβίϊοθ οὐ 188 
ἩΓῚ  σβ οὗὁἨ ὑπ6 ργορἢοῖβ δγὰ τοϑα 88 Ἰοῃηρ' 89 {86 [ϊπλθ Ῥϑυτῃ 8." 8 ὍῈ6 τηϑλοἷ ΓΒ οὗ 
18 Δροβί]οβ ἤθῦα ουἱ θη!  τηθϑῃ 186 (0 (ΟΒΡ618 ; δῃὰ {Π6 ττιτηρθ οὗ [86 ργΟρΒοΙΒ 
τθϑῃ ἰδ ΟἸἹὰ Τοβίδπιοηί, ἀπ η0 ΟΠΟΓ ὈΟΟΪ8 ΟΣ ἩΥΣΣΏΡΒ; δηὰ ἴθ 18 ἃ ΓΘΙΔΔΓΚΔΌΪΘ 
ἴδοι [μα Φυπίίη Ηἰπι86}} Βὰ8 πθνον οἰ {}16 Δροογυρῆδὶ Ὀοοϊκβ, δ πουρὶι δοιμα οὗ δῖ8 
πού οηβ τϊσαῦ οὔθ Ὀ6 σοηβτγπιθα ὈΥ αυοίδίϊοη8 ὅκα (μοιη.6 ΟἸοτηθηί, Ὀιβθορ οἴ 
Βοπιθ, δὰ 8 [6]]ὁν -ἰδοῦγον ἢ Κι. Ῥ4μ]} (ΡΒ]]. ἰν. 8.), 18. Θα 81} 81:16 πὖὺ ΘΟΠΟΘΓΠΙ ΠΩΣ 
ἴμι6 ΔρΟΟΤΎΡἢΔ] ὈΟΟΚΒ. Ηδ Ἔχμοτίθ ὑμ6 Οογμ 8 Π8 ὑο “100 Κ ἰπίο ἴμ6 ΗΟΣῚΥ 56 5:»- 
ΤΌΒΈΒ, ἐδ εἶτα ΔΙῸ [86 τὰ πογὰβ οὗ {86 ΗοΪγ ρίτιι. Ὑ8 Κηον "ἢ (86 ε΄42) ἰμαὲ 
“ ποιϊδίησ πη᾿αδὺ οὐ οοπηΐοιυ οι! 18 γι ἴδῃ ἴῃ ἘΠ τὰ." ὅ 
Τα ἐλ ἢ. οὗ [Π6 δηοϊθηΐ οὔἱϑηΐαὶ σὨ ΤΟ 65 6 Γ6 [86 ἢγβί τὴδο [610 (86 ΠΘΟΟΒΒΙΥ͂ 

οὗ οοίαἰ πη τον δοουγαίθ ἱπίοντηδιΐοη Θοποογηίηρ ἴῃ “6 νἸϑ οδηοη οὔ ἴμε ΟΙα 
Τοβίαπιθηῖ Ὁ οείρέατου: 8Δηα ΒΕ νοΓᾺ] οὗἁἩ {θη αν ἰδ. οὐ γϑοογὰ οδίδϊοριιϑ οὗἁ 188 
οδηοηΐοαὶ οὐ ἱπϑρίγοα Ὀοοῖκα, το ἀγα οὗ ρτοδῦ ἱτηροσγίδῃοα ἰῃ ὑσουϊηρ [λϑΐ (86 ΔρῸ- 

" Βορίίηο ἀδοοσηίταῦδβ: ὕὕπυτι δία οαπάθμι Τοῦτα Ὑ᾽ οἰοτίδ δὸς Νονὶ Τοβιδιηθηιὶ, πος 
οϑὲ, ἰορῖβ εἴ Ῥγορβοίδσγιτῃ οἵ ουδῃρο! , ΡῬγοβύθυΓ δυῦποτοη, Οποηίδι, οοάσῃ ϑρίγιδα 
ἱπορίγδηΐθ, αὐτΐαϑαιθ ἰοδίδπηθη( βαποῖΐ Ἰοσαϊὶ βαπὶ: ἀπθοτγαπι ΠἰΌγΟδΘ δυβοὶρὶς οἵ ὑπ ΥΒίῸΣ 
Θοοἰοδἷα, 4} {1{1|}}8 Βα ΠΕΡ 8 οομτ πο αγ. Ουΐπαιο Μογϑεὶ, ἰὰ οδί, ἀἰθποεὶ, Εχοάο, οἷς. 
1Π6 σδίδ!ορτθ οογτοβροη ἀΐηρ γ1 ἢ τηδὲ ΟΥ̓ [86 σουποὶ! οὗ Οαγίμαρο, Αἰγοδαυ κίνθη ἴῃ Ρ. 482. 
ΟδιταιΖρὸ διηπια Οοηο]Ἰογιη, Ρ. 270. Ῥαγίβ, 1650, ϑνο. 

2. Βρ. Οοβὶπ᾽ 5 βομοϊδβί. Ηἰβί. οἵ σπου, Ρ. 186. [Ι͂ἢ ὑρ. 188----188., Βο δ85 μίνϑη δ [{}]} 
δοοσοουηὶ οὗἉ ([Π6 σοπῃοὶὶ οἵ ΕἸΟΓΘΠΟΘ, 

8. Αροἱ].]. α. 87. 
4 Ζαεβῖγαι, Ὠβϑουίδεο ἀθ Φιυδεπὶ Μαγίγείο δι 118 ΒΙὉ]1οΐ8, Ρ. 25. ἘΝ ται δίανί, 1831]. 
5 ἘΊβι16 το (ἢὩ6 ΟΟΥπιΐδη5, ὃ 45. ϑόηθ Ἐοιηδηἶδῖθ ἤανθ δββογίοα {πδὶ ΟἸθθηὶ τὸ- 

σορηϊθοα [Π6 ΘΑΠΟῊΟἰ ΤΥ οὗἉὨ [6 Δροσγυρῆδὶ ὈΟΟΚ οὗ πᾶ ἰτἢ ἴῃ [6 τοίογοησο τ ἢ Π6 στη κ68 
ῃ 8 δ5ὅ. Οὗ 1ῃ18 Θρ͵5:}6 [0 μοῦ Ἔβχροειῦζε οἵ Πδγεθ!  ἴὸ ἀδῆροῦ ἴον (ἢ6 Ἰοτε δῇ ὕοσο [Ὁ δ6σ 
ΘΟΌΠΕΓΥ 8πά το ἢδγ ρθορίθ ψῆο νοῦ Ὀεβίοροα. Βαϊ ἰδδὺ ρβδββρο, 1ῦ 48 Ἰοπρ βίποθ θθθ ἢ 
ΤΟΙΩΔΙΚΟΩ͂, 18 δὴ ἱπίογροϊδιίϊοη οὗἁὨ ἃ ᾿δίος δῃᾷ ἀπκι1 1] μδηᾷ, Όπλ ἴδ6 Τοῦτ ὈοοΚ οὗ ἴ86 
Βιτοπιαία οἵ Ο]θ πιο π8 ΑἸοΧβπάτίπι8, πο υγοῖθ οὴ6 δυαπάγοα ΥὙ6 818 ἴον ΟἸοπιθηΐ, ὈΒηΟΡ 
οὔ ἴ[Π6 ΟΒυτοῖ δὲ Ἐοπηθ. “ Οὐηΐον ἢ (88γ8 Ὦγ. Βογπαγὰ) “ Ο]οτηθηΐομι ΑἸθχδηάσγίπαπι, Ρ. 521. 
σ. 1. Οοἰοπία, 1688], δ᾽ σοπδίδοίτ 110 δἰΐφιοπὶ Ἰππίογοπλ ἰπάθ ἔδος 4086 Ὠἷἴςο ἰορίβ ἀ6- 
ΟΥΠΊ8886, Π66 14 απίάοτῃη ρμοτῖτο." (Ρϑῖγοβ Αροϑβιο]οὶ, θὰ. (οι γι οἱ ΟἸογιοεὶ, ἴοπι. ἱ, 
Ῥ. 119. ποῖο 5.) Βαυΐ, βαἀτηϊοῖηρ τπδὲ 0Π18 Ῥάδβεαρο 8 σοηυΐπα ἱπβίθδα οἵ θοΐηρ ἱπιογροϊδίοᾶ, 
1Π6 Τοίθσχοῃοο [ο ἴΠ6 ΠΙΒΌΟΥΥ οὗἉἩ πᾶ} αἴλοσ {ἰκὸ Ὄχϑιηρ]68 ΟὐἨ ραπογοῦβ ἀογοίθποβ8 ἴο {Π6 
Ὑνο Άγο οὗ {Π6 Ὁ σουηῖγΥ, ΘΧΒ δ ἃ ὮΥ ΠΘΔΙΠΘηΒ, ΠΟ ΤΟΣΘ ῥσόνοϑ [δὲ ἴο 06 8 οδποηΐοαδὶ 
ὈοοΚ οὔ δοτγίρίυγο, (πδπ 851. ῬϑᾺ] 8 χψυοία τ οηΒ ἔσομ) Αταΐπβ οὐ ΟἸθδπίθοβ (ΑΛ οἱβ χυΐὶ. 99.), 
ἴτοῦλ Μοπδηάοσ, γῆ0 ὈΓΟΌΔΟΙΥ ἀοτίνεα ἰδ ἔτοπι Ἐπτσὶρί4οθ (1 Οοσ. χν. 88.), οὐ ὅοπι Ἐρὶ- 
ταθηϊάο8 (ΤΊ, ᾿ἰ. 12.), ῥγονθ (86 ψυυϊπηρβ οἵ ΤΏοβ θαι ΒΘ ροθῖβ ἴο Ὀ6 οδηοηΐοαὶ. Τὴθ 
4υοιδιϊοῃβ οἵ δ᾿] 8 0η8 οὗ ρχίναίθ ἱπάϊν᾽ ἀι1818 ἃγο ποὲ ρα Ὁ] τορι! 018, ΠΟΥ 8ΓΘ ΒΟΥ ἴδ0 
ορἰπίοῃ οὗ [6 πηΐνοσβδὶ ΟὨΌσσΟΝ, Α ὍΟΟΪΚ ΤΔΥ 6 εἰϊοὰ πιίΐποιι ἐξα θαοοχηΐηρ; σαποιίοδὶ 
θη (δαὶ δοοουηΐ, ᾿ 
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ΟΡ ΑΙ ὈΟΟΚΒ [ὈΓΙΘ πὸ ραγτὶ τμαύευον οὗ ἐδωὲ σδποη. ΪἿπ (δι Ἔχ  Ἶησ 1116 
ἡυδρταοηῦ οἵὗὁἨ 186 ῥΥἱπι να ΘΠ ΤΟ 68, νγγα ταὶσθί πον ἤγϑι “ Ῥγοάμποσ Π6 σΆΠ0}8 ΟΥ̓ ἐπ:6 
ΔΡΟΒΆΙ6Β, δὸ οδ Ἰδα; ποῖ, Τῃουρσῃ ἴτ Ὀ6 πὸ σοηνίποὶπρ ΔΡσυτηθηΐ οὗὨ 1861}. (δἴποθ 
1086 οδῃΟΠ8 ὝΟΓΘ ΠΟΥΟΡ ΝΥ ΟΥ̓ (ἢ6 Βροβί[6β οὗ “6δὰ8 ΟΠ γἶϑί, Ὀυὺ δγὸ 186 ὑγὸ- 
ἀυοίίομϑ ΟΥ̓ Βο6 ὩΠΚΉΟνΤ ΘΟΏΡΙΪΟΣ οὗἉ 6 ὑπτὰ [ΟΣ Ῥουμαρθ ονθὴ οὐ {86 ἐουτίῃ]ιὶ 
ὁοηζυΥΥ, ὙΠῸ ΙΒ. Υ ἀϑογ θ6α {Ποῖ ἴο (Π|6 8ΘρΟΒ[168,) “ γαῖ ἰξ ἰ8᾽᾽" [ἃ σοηνί ποίησ ἃγρὰ- 
τη6 007 “ ἴο (86 δάνθγξαυίθθ υπίο {818 ὑγαϊῃ, γ80 ἀ0 80 δοῃθπεν δθῖγπι [ἢ 6 Ἀροβί]ο68 
Ἐβοηιβοῖνοβ ἴοὸ Ὀ6 6 Δι Πογ8 οὗἩ ἴδηι. ΕὉΤΣ ἴ|686 ὙΘΤΥ ΘσΔΏΟΠΒ ἀὁ Πα Θ᾽ Πα ὈΟΟΪΚ8 
οὔ τς ΟἹὰ Τεβίαμηθηῦν αἰζον [06 88:6 ΣΔΠΠΟΙ ὑπδὺ πα ἀο, αἰ ἴοτῖπρ' 'ῃ ποϊμὶπρ δας 
16 ἰἄγθθ Ὀροκβ οὗ Μαδιύβῦθοθ, δῃὰ Ἰθανίηρ ουὖὐ ΕΖτγα. Βυϊΐὶ 84]} [86 οἴμον Ὀοοϊκ, 
τ οἷκ δο 6 του] ποῦν ὈΓΙΠ σ᾽ [Π 88 σδῃοη 6 Α], {ποὸγ ἰοῆ, οὐδ 85 ΔροοΥυρ 6 ]."32 Τηγον- 
ἴησ ἴῃ6 οδίαϊορυσ οὗἁἨ [86 ρϑϑυ 4ο- 8ροδίο]ο σδηοηϑ, ἐπογοίογο, ἰηῦο ἃ ποῖθ 8, ̓ οὲ τ18 ΟῪ 
ΘΧΒΠΉη6 ὑπ 6 σδίλ]οριιθ8 οὗἁὨ {Π6 β8δογθὰ θοοΐζϑ, τ βίο μὰν Ὀδθη ἔγαπγθὰ ὈΥ ἐπ6 τηοϑῖὲ 
οιηϊηθηῦ ἐΔύΠοΓ οὔ (μ6 γοῦ ὍΣ ΟΘὨ(ὈΓΙ68, 

(..) Αἴτου (6 ἀροβί]οβ, ΜΕΒΏΣΤΟ νγὰ8 ὁη6 ΟΥ̓ {86 ΘαΥ  οϑὺ ΒΊΒΠορβ οὗἉ ἐλε ολυγοὴὶ ἵπ 
ϑαγαΐ (Βν. 11}. 1.} ἴῃ Ὡωγάϊα, 4 ἀἰδιϊ σα βῃθα τυ 6 ν, πὰ οὗ στοαῖ ᾿ἰηδιθηςσο διποη 
{|ιὸ ΟἨ γι βιϊαη8. Τοναγὴβ {Π6 οἶοϑθο οὗ ἴῃ βεοοη δϑηΓΌΓΥ, Ὠ6 ἴοοὶς ἃ ἸΟΌΓΠΘΥ ἰπ|0 
Ῥα!οβεῖπα, ἔοσ ἔνθ Ὄχργεβθ ράγροβα οὗ ΟὈ δἰ δοσυγδαῦδ ᾿ΠΙΟΣτη δ΄ ΟΠ σΟΠΟοΟΓη 
16 Ὀουϊο οὗὁἨ μα ΟΙὰ Γοβιαπιοηῖ, οΥὗἩἨ τοῦ ᾿6 πιδάθ ἃ σδίδίοσυθ δηὰ βοϊ θοῦ οῃβ ἴοὸγ 
τ86 ᾿πξοττδίΐοη οὗ 818 ἰγτομα Οποδιπχυϑ; 80 δὰ γϑαυοδβίεα ἃ βοϊδοίίοιι ἴο Ὀ6 πιδι1 8 
ἴον εἷπὶ ἔγοπι {ππ ἰὰνγ διὰ [86 ῥσορ οῖβ ΘΟ ΟΟΓΠΙ ΠΡ ΟἿΣ ϑϑυ] οΟ δηᾷᾶ ἴθ το ]6 οἵ 
οὖν (δἢ. ΜοΙῖῖο οοπιτηυηὶοαίοα {πΠ6 τοβυϊῦ ΟΥ͂ ἢ8 ἰπαυϊγίθβ ἔο Οποδβίπιυβ, ἰπ 8 
Ἰοεῖοῦ Ῥγοϑοσυθὰ ὈΥ ἰῃ6 6οο]οβίββίδαὶ ᾿ἰδίοταη ΕἸ ΒΘ Όι18, ἴῃ ὙΠ ΠΙΟΒ τὰ πᾶν {Π6 
ΤΟ] ον την σδίδϊορια οἵὗἩ 186 ὈοΟῖ5 οὗἩ {86 ΟΪά Τρρίβηιοηῖ, τοῖν ὈΥ 86 σουμμσοοῃ 
οομδβοηΐ οὗ 8]}. 

“ Ῥερατγίϊπρ ἰΒεγοίοσα ἰμίο 86 Εἰαϑί, απ μανίην αυυϊνθᾶ δ {86 ρἶδοα σβαγὸ {8688 

1 866 Ρ. 71]. ποῖρ 1. σεργὰ, ἴοτ ἃ ποίΐοο οὗ τὴ Ρ861:10- Δ ῃοβίο 5 ΘΔ ΠΟ 8. 
5 ΒΙΒῃοΡ Βονοσϊχοβ ὝΟΥΚΒ, γο]. ἱχ. ὑρ. 221, 3222, (Ἰωοπάοπ, 1824.) Οπ 186 δβἰχίἢ 

ΔΙΡΊ1Ο]6. 
8. Αροεί. ἴδῃ. 85. “1 εῖ δυο Οη6, ὈΟΐὮ ΟἸΟΥΎΤαΘη πὰ Ἰαυτηθη, παγτα ὈΥ͂ πἰπὶ (Π6 γ ΠΟ Γ- 

ΔΌΪΟ δπὰ Ηοΐγ Β΄δ]ο, νίν. ΤΊ ΟἹὰ Τοδβίέδτηθηϊ, σοη δ ἷηρ (6 ὅνο ΒΟΟΚΒ οἱ Μοβοϑβ; οη6 
οἵ Φοδβαβ [ΨΦοβιυδ17 τῃ6 βοη οἵ Νανο [Νυη}; οὨ6 οὗ ἴπ6 Φυάροδ; οὔθ οἵ Βυι ; ἴΟΌΓ οὗ 116 
Κιπράοχῃηθ; ὕπο οὗ [16 ῬαΑσαὶροσηθηδ [Οπχοηΐς 68}; ὕνο οὗ Εδβάσδαβ; οὔὸ οὗ δβίϊοσ; [1 γῸ6 
οἵ Μδοολῦοα8]; οπθ οἵ Φοῦ; οὔθ δυπᾶάτοα δηὰ ΠΥ Ῥβδὶπιβ; ἴἤγοο οὐ ϑοϊομπιοη, ἴΠ0 Ῥγο- 
γοΓθ8, Εοἰ οἰ αδίοβ, ὅοπρς οὐὁἨ ϑβοηρδβ; ἔνγοϊ γο οὗ ἴπο [168860] ῬτοΟρΡἢοῖΒ; οὔθ οὗ [βδίϑῃ; ὁπ οἵ 
Φογοσηϊδα; οη6 οὗἩ 1) δηϊο] ; ὁπ6 οὗ Εζοκίοὶ, Βαΐ ουὲ οὗ [τὴ6 ΒΙΌ0]6 --- ἐξωθεν, [Πδὲ 18. ποῖ Ὀ6- 
Ἰοησίης ἴο ἰ{7], 1οῦ Ὁ Ὅ6 Ταυπλοτη δυτοὰ τμδὲὴ πουΐοεβ Ὀ6 ἐδυχῆῦ [86 Ἦ ἰδάοσὰ οἵ ϑίγδοι. 
(Βονογορὶϊ Ῥαηάοοίϑ Οδποηῦ), ἴοι. 1, ἢ. 56.) 

Οη {ῃΐ8 ῥὑβοιι40- Δ Ροβίο 8] σδποη ἰδ ᾽88 Ὀ6Θ ΟὈϑογνεά (δῇ, 18 ὑπ0 στ ΟΣ οὗ Ἐοπιο ἴῃ 
δηοίοηϊ Ὀπη68 ἀϊὰ ποῖ τϑοοῖνθ ἴ[Π6 ΤΠ ΪΤΊΥ- νο ἰαδὺ ΘΔΏΟΠΒ, 80 [06 πχοάθοτῃ ομαγο ἢ οὗἩ ΟΠ ΒᾺ8 
ατοδῖοσ σθᾶβοη 8.}}} ἴὸ το)θοῦ δηὰ ὀρροϑθ ἴδηι, οβρϑοΐδ ἢν ἔοσ ἴπ6 58Κα οὗἨ [18 σδῆοῃ, ψ ΒΙΟΒ 
ποῖ ΟἿἹΥ Ῥοττηΐι8 Ὀαΐ 6Ππ͵οΐη8 [86 ΔΙ τΠ6 186 οὗὁἨ ἴ[Π6 ΗΟΙΥ͂ δογίριιγα; δηὰ ἔασι μοσ, Ὀδοϑιδ6 
[Ππ6 ὈοΟΚΒ οὗἩ ἴΠ6 ΟἹ] Τοδβίδταθηϊ ἤθτο στο γϑθὰ ἀγῸ [Π066 ΟἸ]Υ ὙΠ Οἢ ΔΓΘ Τοοοϊγοα 88 σ8Π0- 
ὨΪο Δ] ὉΥ͂ ὕ8 γῃοπὶ 8.16 68118 ΠΕΓΟΙΪΟΒ: [ῸΓ 41} [6 ΘΡΟΟΙΥΡὮΔΙ ὈΟΟΚΒ ἀΥῸ οπιὶ θὰ ς ΕΟ] οβἰαδβίϊς 8 
Ὀοΐπς ἜΒρθο δ ν ποιςοα 848 τὶ δβουῦῖ, οὐ ἑογι ρ; πῸ ρμαγὲ οὗ [Π6 σδῃοηἶο 8] ὈΟΟΚ8. “10 ἰδ ἴγὰθ 
ΠῚ 06 Ὀοοκ οὗἩἨΘ δυάῖτῃ ἰδ τηϑηοηδά ἴῃ ΟΟὐδ] οσ α8᾽8 οἀϊίίοη, δῃὰ ἐΐγεε δοοῖδ 9. ασοα- 

᾿" [δγ0 πῃηθῃῃοπθα] “ δοιὰ ἰη ᾿ἷθ ΘΟΡΥ͂ ἀπά ἵπαϊ οὗἨ Βίδῃορ Βονοσίαρθο. Βαυΐ (οὐδ οτῖμδ, 
τυουρἢ ἃ Ραρἰβῖ, ΔΉ ΚΙΥ ἀνοννθ ἴμδὲ Φπα 0 18 πηθηϊοποα ΟὨ]Υ ἰπ ομδ οἱ τηδηπβοτὶρί, δπὰ 
οὔκ! ἐοἃ ἴῃ 411 186 τοϑδῖ : δηὰ ἢθ Οὔδοῦνοβ [δῦ ΖΟΠΑΓΆΒ (Δ ΟΥΘΏΓΆΙ σδποηΐβίέ οὗ ἴδ6 ἡ ἢ 
ΘΟΏΓΙΓΥ) ΘΧΡΙΟΒΘΙΥ ὈΘΩΓΒ ἩΠΠΟ88 ὑπαὶ [6 ὈΟΟΚ οὗ πα! ἢ 18 ποῖ σοηίαϊποα ἴῃ τῃς ΔρΟΒίο] Ια 
οδίδϊοσθ. (Ρεΐτοβ Αροδίο]οὶ, ἴοτὰ. 1, ἡ. 452.) Ὑ1} τοραγᾷ ἴὸ 16 “ ἐἦγεε δοοΐε ὁ 
ἡΜΜΗαεσοαδοοα," ἴποσὸ 18 ἜΥ̓ΘΥΥ͂ Γοϑϑοη 10 Ὀ6Ι ον τπὰϊ [8680 ΟΣὰΒ ΔΙῸ 8ῃ ἱῃιογρο  διίοη ἢ ἃ8 
ΚΦ ΊΠΟΥ ἃ. οχηϊτοὰ ἴῃ [6 τηοδὺ δηοίομι ἰγδηβοῦρὺ ἰμᾶὶ 18 ΔΎ ΠΘΓΘ οχιδηῖ, --- δὲ οὗ 
Φοδπηθβ Απιϊοοοηπβι δηὰ ἰὸ ἰδ οσηδά {Ππᾶΐ, ἴῃ [ῃ6 ἀϑὸ ἰπ ᾿ΠΙΟἢ ἢ6 ᾿ἰνοά ({Π6 κθνθηι 
οοπίυτΥ), 186 Οατοοῖς ομυσοῖ π8ὰ ποῖ τερον [06 ΜδοοδΌΘαΒ ἰηἴο ΓΠοὶΡ οδποη οἱ ϑογιρίατα; 
ὙΠ] Οἢ ΠΟΥ σΟΥΓΔΙΠΙΥ͂ νου ἃ ἤδνθ ἄοῃο, ᾿8ἀ ΠΟΥ Ὀ6Θη τηρῃϊοποα ἴῃ [18 οδήοη ; ΜΒΙΟΝ 
1860 Ὀα]ανο ἰὼ δυο Ὀδοη [γαιηθᾶ ὈΥ [Ὧ6 δροβί!οβ [Πϑιηβοῖνοθ, υρίῃ ᾿πζΘΠΙΟΟΒΙΥ͂ ΟΥΤἢ ὁ, 
[δὶ τ1Π6 ὀᾶποη ΠοΙῸ τηθηϊοηρα 18 δρτθθϑῦΐα ἰο τπδὶ οἵ Μοϊΐο" (Νο. (1.) χίνθῃ δρονϑ), 
“ αηὰ ἴο δαὶ οὗ [Π6 ΗΘΌΓΕΟΥΒ, δ ἃ ΘΟΠΒΟαΌΘΏΓΥ ἴὸ οὔτ. (Φομηβοῦ ΒΒ ΟἸοΥσὙτηδη ἡ δὰο 
Μοοαμη: οοπίδι πίῃς ἴΠ6 Δ ΠΟΏΪοΔ] οοάο8 οὗ [πὸ Ῥγϊχηἰἶνο δηᾶ πηΐνοσβαὶ Ομ γοῖ, ὅζο., γο]. 1]. 
ΡΡ. 38, 89. Οἱ Όΐη8᾽ε Ποτηδη ΕΌγροΥο8 δὰ Ἐδ ββοδύοης, Ῥασι 1. Ρ, 118. Θυυ]η, 1844, 
ὃνο.) 
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{πϊηρε᾽" [[86 ἐγβηδδοίίοηβ στοοογά θα ἴῃ Θοτὶρίιγο 7] “ποσὰ ῃσοοϊα! θα δηᾶ ἄοπο, 1 Δλ6- 
συγαΐο]γ ἰοραγποὰ {}|6 ὈΟΟΚΘ οὗ ἐπα ΟἸἹὰ Τοβίαιηθηΐ, ν᾿ Ὠσἢ ᾿ ἤδνο ὐγδησοὰ ἡπηὰ βοπὶ 
ππῖο 66. ὙΤΏ6 ΠΑΠΊ6Β δΓ6 88 [Ὁ] ον : ΟΥ̓ Μοβοβ ἤνθ᾽" [ὈΟΟ0Κ8], “ (σδπο8:8, Εχοάι8, 
1, ον υίοιιβ, Ν ὐπλΌογ8, θυ ογοποιην. Φ68ι8 Νανο"ῦ [Φοβῆσδ (ἢ βοὴ οὗ ΝΠ], “ διάσοβ, 
ΒΆ1, ΤΟυγ [ὈοοΚ87 “ οἵ Κἴπρβ, ἵἔντο οὐ Ῥδγα! "Ροπιθπδ " [ον Οἤγοπ οἾ65}]. “ΤΠ Ῥββϑί τ) 
οὗ θανίά, (86 Ῥγονογῃβ οὐὁ δοϊοιιοη (80 οδ δὰ ΤΥ 18ἀοπι), ΕἰοοἸοβἰαδῖθϑ, (η6 ϑοηρ οὗἁ 
ϑοηρθ, θοῦ. ΟΥ̓ {πὰ Ῥγορποῖϑ : [βαϊδῆ, Ψεγοιαῖ, δὰ ὕποϊνα ἴῃ οπα Ὀοοϊ,, Ὠδηϊοὶ, 
ἘΖοκίοῖ, Ἐδβάγαβ. ΕΎοπὶ (686 1 ἤαγα τηδθ βο]θοιίοπβ, αἰνίἀϊῃσ (ποτὰ ἰηΐο ἔνεῖνα 
Ὀοοκϑβ." ἢ ; 
118 [οβ ἀπ οὗ λ16]10 18 ὙΘΥῪ νδ] Δ Ὁ]6, ἔγοπι {ἢ 6 σλγῸ δηὰ ᾿ὩθΟῸ Ὑ] ἢ 6 Ὀ6- 

δίονοα ἴπ ΟΥ̓ΘΥ ἴο ῬΓοΟῦΓΟ δοσυγαῖδ ἸηὈγπιδιίοη. ΑἸΟου ἢ (Π6 πιο ν οὗ ὈΟΟΪΚ 15 
186 84πι6, νδὶ {Π6 “76 νν 18} τηοάβ οἱ γϑοϊκοῃπὶηρ {Ππὸπὰ ναγιθ. Με]ο Δρρβϑασβ ἴο βανθ 
ςοηδιεἰογοὰ τ1π6 ἴπγθα ὈοΟκΒ οὗ Ἐδβίμογ, ΕΖγα, δηὰ ΝΟ θη 8} 88. [ΟΥΤ σ ΟὨΪΥ͂ ΟΠ, 
ἴσοι {π6 }} πο πιαῖθ ςοπποοίϊοῃ, δπιὶ ἤοπὶ (Ὠοῖγ ᾿πτη θα ἰδ οἷν (Ο]Π]ον σ᾽ ἴῺ ΟΥ̓ΩΘΥ, 86- 
οοτάϊησ ἴο ἴπ6 δποίθηῦ δυσδησοπιθηΐ οὗἩ [ἢ6 6175. ὙἼΠ6 οὈ͵δοίου οὗ Βοπιδη σίβ, 
{πᾶι ὉΥ “πο Ῥγονογθα οὗ ϑοϊοπιοη (4180 σα! ] θὰ ΥΥ 13ϑἀοπι). ᾿᾿ Σαλομῶνος Παροιμίαι ἣ καὶ 
Σοφία, [π6 ΔρΡοοτγρἧδὶ ὈοοΚ οὗἉ Ἦ᾽ Ἰϑάοπι 8 Ἰηϊαπάἀοὰ Ὀγ Με] το, 18 αὐτου στουπά 658. 
Ἐυθηυ8, ὑγδπβιδιϊηρ [Ὠ656 νου ἦβ οὐ Μο]ο 88 τοοογαθὰ Ὀγ ΕΒ Όϊ 5, ΓΟ 6 ΓΒ ἱμοῖα 

ἰς Ῥγουεγδῖϊα, φιῶ εἰ ϑαρίεπίϊα; [ππ8 ταακίηρ ΥΥ ἰβάομῃη ἴ0 θ6 βυποηυπιοιϑν ἢ 
Ῥγονοῦῦβ, ἔντγο Πδηη685 οὗἨ ἔπ βδῃ!θ ὈοΟκ : δηὰ ΕΒ ὈΪ8. Εἰ )86 1 1148 οἰβον όσα διὰ 
1Πδ΄ ποῦ Οὔ]γ Ηοροϑρρυδ, Ὀπὺ αἶβο “ ἰγτϑῆβουϑ δὰ (86 γγυ!ο]6 ΘΟΙΉΡΔΗΥ οὗ {πΠ6 δηοϊδηία, 
ολ] θὰ {π6 δον τὸν οὗ ϑοϊοιηοῃ παναρέτον' σοφίαν, τ ͵]δάοτ) ΘΟ ΡΓΟ ΟΠ ἶ ΠΣ ΘΝΟΤΥ 
νἱγίι 6." 8 “Μο]100 τηθδηβ, {6 Π, ΠΙΘΓΟΙΥ [0 580, τπᾶὶ 06 ψοῦκ οὗ δοϊοιηοη, σδ]]ο ἃ 
παροιμία!, Ἰλὰ 4130 86 Ὠδπια οὗ σοφία. Τἢ6 Ργοπουῃ ἥ 8180 ἱπιρονίβ (18. Ἧγ)ὲ οδη- 
ποῦ ἰοῦ ἴπ6 δοοοηϊαδιΐοη δηα πγαῖτα ἰΐ 81} δυίιοὶα : [Ὁ ἰο ἃ {1116 οὗὨἨ ἃ Ῥοοὶκς ἐ}16 δγιϊοὶθ 
οο8 ποΐ ἴῃ 800} ἃ οδεα Ὀοϊοῃρ." ὁ 

(2.) Τμθ ποχῦ [βϑδυϊσροηυ οὗὨ {μ8 Οτθηίαὶ Ομ υγοῖ 8 ὑθ80 οὗἩἨἁ Οβιαεν (Α. ν. 280), 
ὙΠῸ ΜᾺ53 [ὉΓ ΠΟΥ (μὴ ΕΘΠΙῪ ὙΘΑΤΒ ἃ σλἰΘΟ ἰδ οὗ [ῃ6 Ἑοδυγοὶ δ Αἰοχδηάγία ἴῃ 
Ἐκγρί, δπὰ δου ναγὰβ ἃ ῬΡΥΓΟΒΌΥ ΟΣ οὐἉἩ 1Π6 συτγοῖ δὲ Οββαγοα, δηὰ ΠΟ μὰβ πο ἴῃ 
{πὸ δ ρηθβὶ δϑύθεπι [ῸΓ [18 ᾿θαγηΐηρ δηὰ ρῥίοῖγ. Εἰ αβθδῖα85 ἸΏ ΟΓΤΩΒ τι8 τ1μαὺ Οτίρεπ, ἰπ 
Ηἷ8 Ἔχροβί(ἴοη οὐ (6 ἢγβῦ ρβϑῖπι, ᾽88 ρίνθη 8 Ἵδίδίοριβ οὐ ἴπ6 ὈοΟΚΒ8 οὗὨ (Π6 βδογοὰ 
βου ρίυΓο8β οὗ ἐμ6 ΟἹ] ἃ Τεβίαπιθηΐ, ἀδβου δίησ {πδιΣ ἴῃ {6 (]]ον ἐπ᾽ τηϑηποτ. 

“Ὗγ6 πιυδὲ ποί Ὀ6 ἱχπογϑηΐῦ ὑπ ΘΓ ἃγὸ {ποηίγ-οῖνο ὈΟΟΚΘ τῇ {Ππ6 σονοηδηῖ, 864 
{06 Ηοῦγον 8 ἤανο βδαπάρα τπ6πὶ ἄοπτῃ: ΠΟ 8 ὑπδ6 ΠΌΠΙΌΟΣΡ οὗὉὨ ᾿Ἰοξίογϑ ἴῃ {ἰοῖν 
ΑΙρ δ οι." ὙΤΆΘη, δΠῸῸΓ δοηθ σϑδιῖκβ, 6 δι ἀ8: ---- “ Μοόγθουοῦ 86 ἱὑπθηίγ-ῖτσο 
ὈΟΟΚΒ8 δοοοταϊηρ (0 {80 ΗΘΌΓΟΥΒ ΔΤ6 (686 : --- ὙΠὲὺ ἱπι 16 ἃ (ὐδη 6815 ὮΥ α8, θὰ ὉΥ 
{δ 6 Ἡθῦγεν 5 Βτγθϑί ἢ, ἔτοπὶ {π6 Ὀθσηηΐπο Οὗ [η6 ὈρΟΚ, τ ἢ πλθδΠ8, ἴῃ {86 Ὀοσὶππίης. 
Ἐχοάυδ, Οὐδ᾽ ϑπιοίῃ, τ ϊοῖ Τη6 808 ἔλέδο αγὸ ἰλο παπιδβ. 1,ουϊτίοιι5, Οὐ κτα, απα ἂα 
οαἰϊοά. ΝΟΠΌΟΥΒ, Αι οϑῃῃοκοάϊπι, δας οτοποιιγ, Ε}]6 Προ ατγῖτα ἐλρδο [τὸ] ἐλδ 
τὐογάδ. «1658 ἴ᾽6 δοη οὗ Νανθ, Φοδῃβς Ὀθπ Νοιῃ [ογ Νὰ]. Δυάροδβ [ἀπὰ} ΒΝ, 
ψ (ἢ (θπὶ ἴῃ οπα [ὈΟ00Κ], ϑορποῖῖπι. ΟΥὨ Κίημβ, 86 ἤγβι [8π4} κοοοπᾶ, υἱτ {Πθηὶ 
ους [ὈοΟΪ], ϑ'δηλοὶ, [Π6 ο4116ἃ οὗ ἀοά. Τῆια τμἰγὰ [4π4}] ἕουτ οὗ Κίπρά, ἴῃ ὁπ 6 
[θοο ὴ Ουδτιηπιοϊεο Πάν, Ἡΐοῖ τηθδη8 πα σοῖσῃ οὗ αν ἃ. ὙΒῈ ἔγβυ [πα] 
Βοιοπὰ [Ὀο0Κ] οὗἩ Ῥαγδὶροπιθηβ, ἰπ οηθ, ὨΙΌγα Ασδιηίη, τὶς πλοδηβ ἰῃ6. ποτ) 8 οὗ 
ἄδγβ [οὐ γϑοογὰϑ οὗ (Π6 {ἰπ|68]. ΕΖγδ βγδῖ δῃὰ βεοοπὰ, ἴῃ ὁπ; ΕΖιη, τ] οἢ πηθδπϑ 
μεῖροσ. Τα Βοοῖκ οὗἩ Ῥβηϊιιβ, ϑορθον ΤῊ. ὙἢΘ Ῥγονοσθθ οὗ βοϊοπιοῃ, Μί βίοι ἢ. 
Ἐπσοϊοδἰαείοα, Κομείοίῃ. ὍΒα ϑοηρ οἵ ϑοησβ, δὶν Ἡδβοϊνΐπι. [1ϑ5ϊδι, 9 65818. Φογο- 
το ΐδ πεῖ ἢ 1μπιοη αι Β δηὰ {Π6 ὀρ͵8116 ἴῃ ὁπ6, Φογοηίομ. ΠὨδπηίοὶ, Ὀδηϊοὶ. ἘΖοκιοὶ, 

1 ᾿Ανελθὼν οὖν εἰς τὴν ἀνατολὴν, καὶ ἕως τοῦ τόπου γενόμενος ἔνθα ἐκηρύχθη καὶ ἐπράχθη. 
καὶ ἀκριβῶς μαθὼν τὰ τῆς παλαιᾶς διαθήκη: βιβλία, ὑποτάξας ἔπεμψά σοι ὧν ἔστι τά 
ὀνόματα' Μωσέως πέντέ' Γένεσις, “Έξοδος, Λευϊτικὸν͵ ᾿Αριθμοὶ, Δευτερονό- 
μιον" Ἰητοῦς Νανῆ, Κριταὶ, Ῥοὺθ, Βασιλειῶν τέσσαρα, Παραλειπομένον δύο" 
Ψαλμῶν» Δαβὶδ, Σολομῶνος Παροιμίαι ἢ καὶ Σοφία, Ἐκκλησιαστὴς, Ἄ σμα ἀσμάτων, 
Ἰώβ, Προφητῶν, Ἡσαΐου. Ἱερεμίου, τῶν δώδεκα ἐν μονοβίβλῳ, Δανιὴλ, Ἰεζε- 
κιὴλ, Ἔσδρας" ἐξ ὧν καὶ τὰς ἐκλογὰς ὀποιησάμην, εἰς ἐξ βιβλία διελών. Ἐπιδο 4, Ηἱἰδὲ. 
Ἐκ οἱ, 1. ἱν. ας. 96. 

2 Ταϊπγαὰ, 404 Βαίδτα, [Ὁ]. 14. οο], 2. Ηξνογηῖοξκ, Μέϊδηροβ ἀ6 Τπέοϊορὶε Ε[οστέο, 
. 238, 

᾿ 8. ἘΒΟΌϊαδ, Ἐςο. Ηΐ δὲ. 1. ἦν. ο. 92. ἤπο. 
4 διευασί᾽ β Ηἰξὲ. δαπὰ ᾿οίδηςε οἵ [ὴ6 ('Δηοη, ἢ. 369. 
5 Ἐρο, Ηϊϑβι, Ἰ. νἱ. ς. 25, 
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ΤοζΖακῖοὶ. Φοῦ, Φοῦ. Ἐπίδον, Ἐβίμοσ, Βαβι οβ 8686, ἴβογθ ἂγ ἰπὰ Μασοοδδο 8 
ὙΠΟ ἀγα ᾿ἰπϑοσ θὰ ϑαυθθίἢ, ϑυσῦδπθ Ε]᾽ [μὲ ἴδ, Ῥγοῦδῦϊγ, ἰΒ6 Η βίοΥ οὗ ἰδ 
Ῥυΐπορβ οὐἁ 8:6 βοῃ8β οὗ (χο(].] 

Τὶ νι} Ὀ6 οὈβογυϑὰ {π8ΐ, θὰ {πΠ6 ργϑοθαϊηρ 1151, δ βουσὶ Οτΐσϑη βίαι ὑμδὺ {Π6 
ῬοΟΚκ5 οὗ ϑογιρίυγα γα ἔπη -ἴνσο ἴῃ ΠΌΤ ΌΘΓ, γοῖ πα ρῖνοβ [Π6 πδηι68 οὗ ΟὨΪγ ὑνγθηΐν 
οὔθ Ὀοοκα, ἐμ6 ὑἐμνοῖνα Μίποσ Ῥγορμοίβ (ἴπ πα ὈΟΟΪ, 88 δ᾽τσαγδ ἴῃ δηοίοηΐξ {ΠΠ168) 
Ἰνεΐηρ οὐ οα. Βιυιῦ {Π6Γ6 σδπ 6 πὸ ἀοιθὲὺ {παῖ {Π|8 18 ΔῊ Θστὸῦ οἰ πο Γ οὗὁὨ ΕἸ ΒΘΌϊιιΒ 
δι π]86 1} ΟΥ̓ ΠΊΟΓΘ ΤΟΙ οΥ̓͂ Βοῖηθ ΟὗὨ 8 ἸΥΔΠΒΟΙΙΌΘΙΒ ; βίπος Ευβηιι8᾽8 ὑγαπδίαἰϊος 
οὗ Οτίψοπ ρμῖνοβ ἴῃ6 πιϊβϑῖπρ ὈΘῸΚ δηὰ γϑβίοσοβ (6 Μίποῦ Ῥγορθδίδ ἰο {ΠΕΣ ῥγοΟροΥ 
μἶδοθ. [0 Ἰια8 Ὀθθὴ βαρροβθα {μαὶ “86 δρίβι] 6," πΒ Οτίζοηῃ ᾿πθη Ὁ] 08 ἴπ οοη- 
ἡπποιίίοη πὶ “ Φογθτηΐδι τὴ [,ἀπιθη αὐ! ΟΠ 8," ΤΘΔἢΒ {Π6 ΔρΡΟΟΓΥΡαΙ δορὶ ϑῦ]α οὗ 
ΔΡΌΘὮ : Ὀὰΐδ ἐΠ18 18 νου ἀουθυα]. “ὙΥ Πόσο γολάβ 7 6γ. χχχνὶ. χὶν. ψ}}} θ6 βαἰ18- 

Ποὰ, Θβρβοία!γ ἱΓ μ6 τεῆθοῖϑ ὁπ {Π6 ἀϊϑ) οἰηἰεα σοπάϊείοπ ἱπ τ ΒΟ (86 τυ! ρ8 οἵ {8 
Ῥτγορῃοῦ ἤουτωουν ποῦ, ὑπ [Π6 Ῥογίοη ΟΥ̓ ΨΥ Πα ἢ ̓ 5 ΟΣ 8, τ Ὠϊοὶ ογ πυυι θη 
ἀονη ὉΥ Βαγιοῖ, δηὰ οἱ ἃ βοραγαῖθ ὕῸ]]}, πιϊσιῦ οσοηβίοη {Π6 τα ]βία 6 ΒΘ βυρροβοά 
ἴο Ὀ6 πηδά6 ἰπ 16 οηυπηθγαίίοη. "5. “ὙὍῈ ΜδΟοΔΌΟΟΒ" γα (86 ΟὨΪΥ ΔροοτΥρ δὶ 
ῬΟΟΚΒ πιρηἰοποά ὃν Οτίσοῃ : δῃὰ ὑπθδθ ἢ6 ἜΧργαβδὶυ Θχο]ιιὰθ8 ἔγοιὰ [86 σϑθομο αὶ 
Ὀοοΐκα, βαγίησ ὑμαῦ (ΠΟΥ ἀγα τοίϊλοιι (ἔξω) οΥ Ὀό81:4 68 {μ6 πὶ." 

(8.) Ατηάναβιῦβ, Ὀίβθορ οὐ ραίγιδτοῖ οὐὗὨἨ 088 ςυγοῦ δ ΑἸοχϑπαάγία (τὸ ἤου- 
Υὶδοά ἃ. ν. 826), Ὀοστονίηρ ἢπ6 Ἰαηρύαρσο οὗ δ. Κα δὲ π6 σοπιπιθποοιμρθηΐ οὗ δ15 
ἀοΒροεϊ, ργοΐβοοβ .ἷ8 οδίαϊοσιο οὗ (86 βαογοὰ Ὀοοϊκβ ἴῃ 16 [Ο]ον ἴῃ ἰΘΓΠλΒ, 

τὰ ἜΘΕ π μον μὲ Π6ΓΘ ΔΓΘ 801ὴ6 ὙΠῸ ἤᾶνα υπάογίδ θη ἴοὺ σΟΙθΟΒ6 [ῸΓ ὑμοτηβοῖνοϑ 
ὈοΟΚΘ οα Θὰ ΔΡΟσΒΥΡΗΑΙ, δηὰ [0 πιϊηρία {π686 ἢ πὸ Ἰηδρίγοα βογίρίογο, τοδροοῖ- 
ἐπα σΒ]οἢ τὸ Βανα Ὀδοη {Ὰ]Υ ρογδηδάθα, 85 6γ6- τ] ΓΏΘΕΒΟΒ 8 Π)ΪΠ]Β[618 οὗ {86 πογὰ 
ἴτοπι 86 Ὀαρίπηΐησ Βανο ἀοἰνεγοὰ ἰὸ τ86 ΓἈἴδπογβ, 10 ϑεθιθὰ ροοὰ ἰο τμ6 αἶβο, Ὀθῖ} 
ὀχβογίθα {βογοῖο ὈΥ Ὧν βοῃυΐπο Ὀγοίἤτθη, απὰ παυΐηρ τηδ8 ταγβ6] δοαυδὶπιοα ΠΕ 
{86 δυ δ]οςοῦ, ἴο βοΐ ἌΝ ἔγοια (6 θαρὶπηΐῃς δηὰ ἱπ ἀυ ΟΥΘΣ [Π6 ΘΑΧΟΝΙΟΑΙ, ΒΟΟΚΒ 
τ βοΐ δδνα Ὀδοη ἀοϊ νοσϑᾶ ἴο 18. ἀπα Ὀοϊ:ανοά ἴο 6 ἀϊνῖπεο ; 80 ὑἱμαὺ συ ΓῪ οπ6, τ 6 
18 ἰϑὰ ΔιγαῪ ὈΥ ἀδοεῖξ, πιϑῦ ΙΘαγῃ νγγ6}} (0 ΚΌΠΟΥ [μο56 Ἡ ΠΟ πᾶνε δοἀποεα Βῖπι, τ 116 86 
ὙΠΟ ΓΘΙΔ1Π8 ΡΌΓΒ ΠΙΔΥ Τα͵οΐοα ἴῃ Βανΐπρ 0818 δ οὨ ο ἢ ασαίη τορθαίρα. 

«ΑἹ! {86 Ὀοοκδ οὗ {μ6 ΟἹὰ Τοβίδηιοηϊ, (θη, δα ΤῊ ΕΝΤΥ-ΤῊΟ ; 88 ΙΏΔηΥ, Βοοοτα- 
ἴῃς ἴο ζοροτί, 85 {π6 δρβαθοίίοαὶ Ἰοϊΐοσο οὐ τ1)6 Ἡθῦγονβ. [Ι͂ἢ ΟΥοΓ δπα ΠΆπιΘ {ΠΟΥ͂ 
816 ἴπυϑ: ΕἸἾγδίὶ 6 (ἀθποβίβ, (πο Εἰχούυϑ, ποχὺ 1 ον οι, αἴνον (818 ΝΌΤΟΥ, δηά 
ἤπα}}γ Πουϊοτοπογ. [π 86 βοαμ6] οὗ ἴμ686 δᾶ’ Φοςβυδ οὗ Ναπ, δὰ δυιίρο8, δπὰ 
δον (18 Βα ἢ ; ἀπ ποθι (ΟἹ ον ἐἰ6 ἴοθτιν ὈΟΟΚΒ οὗ ΕἾΠΕΝ δηὰ οΥΓ 686 (86 ἢγϑι δηὰ 
Βοσοπα ἄγὸ πυτοδογοα 85 οη6, Δη {Ππ6 {πἰτὰ δπὰ Τουτὶ 1ἶκονν 86 88 οθθ. Αἰἶον 1Π|6858 
'8 (πΠ6 Ὀοοκ οὔ Ῥβαΐτηβ, ἐὔϑη Ῥσονογῦβ, Εὐος  οβϑἰαβίθβ, ϑοηρ ΟΥ̓ ΘΟΏΡΒ : ΤΠ ΘΠ σΟπλ68 00, 
δηᾶ ἤπα! }γ ἴ[86 Ῥτγορμοῖβ, Ὑσοῖνο οὐ ἴπ686 δῖα τϑοκοηθα 88 ὁπ8 ὈοοΚ ; ὑβθη ΘΟ}68 
15αϊδῇ, Φογοη αι τὰ Βαγιςῖ ἀπὰ [αι θηΐ δίϊοη8 δηὰ {π6 Ερίϑι]6, δἰΐου [8686 ΕΖΟΚΊΟΙ, 
δηὰ Ὀδηΐεὶ. ὙΠὺδ ΓᾺΡ ἅγ6 βεὲ ἔστ (86 ὈΟΟΚΒ οὗ (88 ΟἹ ᾿Ρδβιδυμθην." 

1: “Οὐκ ἀγνοητέον δ᾽ εἶναι τὰς ἐνδιαθήκους βίβλους, ὧς Ἕβραϊοι παραδι- 
δόασιν, δύο καὶ εἴκοσι" ὅσος ὃ ἀριθμὸς τῶν παρ᾽ αὐτοῖς στοιχείων ἐστίν." Ἑἶτα μετά τινα 
ἐπιφέρει λέγων" “ Ἑἰσὶ δὲ αἱ εἴκοσι δύο βίβλοι καθ᾽ “Ἑβραίους αἴδε" ἣ παρ᾽ ἡμῶν Γένεσις ἐπίγε- 
γραμμένη, παρ᾽ Ἑβραίοις δὲ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς βίβλον, Βρησὶθ, ὅπερ ἐστὶν, ἐν ἀρχῇ" "“Ἑξοδος, 
Οὐελεσμὼθ, ὅπερ ἐστὶ, ταῦτα τὰ ὀνόματα' Λενιτικὸν, Οὐϊκρὰ καὶ ἐκάλεσεν" ᾿Αριθμοὶ, ᾽Αμ-» 
μεσφεκωδείκμ. Δευτερονόμιον, ᾿Ἐλεαδδεβαρεὶμ, οὗτοι οἷ λόγοι" Ἰησοῦς υἱὸς Ναυῆ, Ιωσοῦς 
βὲν νοῦν. Κριταὶ, Ῥοὺθ, παρ᾽ αὐτοῖς ἐν ἑνὶ, Σαφατείμ. Βασιλειῶν πρώτῃ, δευτέρα, παρ᾿ 
αὐτοῖς ἣν, Σαμονὴλ, ὅ θεόκλητος. Βασιλειῶν τρίτη, τετάρτη, ἐν ἑνὶ, Οὐαμμελὲχ Δαβιδ, ὅπερ 
ἐστὶ βασιλεία Δαβίδα Παραλειπομένων, πρώτη, δευτέρα, ἐν ἑνὶ, Διβρὴ ἀΐαμιμ, ὅπερ ἐστὶ 
λόγοι ἡμερῶν: Ἔσδρας, πρῶτος͵ δεύτερος ἐν ἑνὶ, Ἔ{ζρᾶ, ὅ ἐστι βοηθός. βίβλος Ψαλ.- 
μῶν, Σφαρθελλείμ. Σολομῶντος παροιμίαι, Μελώθ. Ἐκκλησιαστὴς, Κωλέθ. ἾΑσμα 
Ασμάτων, οὐ γὰρ, ὡς ὑπολαμβάνουσί τινες, ἼἌσματα ᾿Ασμάτων, Σὶρ ᾿Ασσιρμ. Ἡσαΐας, 
Ἰεσσιά, Ἱερεμίας σὺν Θρήνοι: καὶ τῇ ἐπιστολῇ, ἐν ἑνὶ Ἱερεμίας. Δανιὴλ, Δανιήλ. ᾿ἸἸεζε- 
κιὴῆλ, Ἰεζεκιήλ. Ἰὼβ, ᾿Ιώβ. Ἐσθὴρ, Ἐσθήρ. "Ἔξω δὲ τούτων ἐστὶ τὰ Μακκαβαϊκὰ, ἅπερ 
ἐπιγέγραπται Σαρβὴθ Σαρβανε ἕλ." Ἐυδοθῖτ5, ἔς, ΗΪδ8:, ]. νἱ. ο, 25. 

3. Βιπαγια Ηἰβῖ. ἀπά Ποίθησο οὗ (Π6 Οδποη, Ὁ. 264. 
8 ᾿Ἐπειδήπερτινὲς ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι ἑαυτοῖς τὰ λεγόμενα ἀπόκρυφα, 

καὶ ἐπιμίξαι ταῦτα τῇ θεοπνεύστῳ γραφῇ, περὶ ἧς ἐπληφορήθημεν, καθὼς παρέδοσαν 
τοῖς πατράσιν οἱ ἀπ’ ἀρχῆς αὐτόπται καὶ ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ λόγον᾽ ἔδοξεν 
κἀμοὶ προτραπέντι παρὰ γνησίων ἀδελφῶν, καὶ μαθόντι, ἄνωθεν ἑξῆς ἐκθέσθαι τὰ κανονι- 
(ζόμενα καὶ παραδοθέντα πιστευθέντα τε θεῖα εἶναι βιβλία" ἵνα ἕκαστος εἰ μὲν 
ἠπατήθη, καταγνῷ τῶν πλανησάντων" ὃ δὲ καθαρὸς διαμείνας χαίρῃ πάλιν ὑπομιμνησκόμενος, ἔτι 
τοίνυν τῆς μὲν παλαιᾶς διαθήκη: βιβλία τῷ ἀριθμῷ τὰ πάντα εἰκοσιδύο" τοσαῦτα γὰρ, 
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Τπῃ ἴδ ῥγοοοᾶϊπρ 15. ἴ6 τ] θ6 οὈβογνϑ {παῤ [6 ὍοΟΚ οὗὨἨ Εβί ΠΟΥ 18 οὐ 6, ἴον 
ὙΓ|8ὺ ΥΘΏΒΟΙ 1 18 ΠΟῪ ἱπῃηρο 8810 }6 [0 δϑοογίϑιη ; δηὰ {μα Βαϊ 18 γθοκοηθα 88 ἃ ἀϊδ8- 
ἀἰηοῦ ὈΟΟΚ. ᾿ 

“ΤΕΪβ σουμα τ Κα Ὁ 8 ρϑββαρο," Ῥγοῦ. βέυαγι 705} 7 βίδίθβ, “" ραδθβ (88 ὉΟΟΚΑ πΒῖοἢ 
Ὑ6 ΠΆΠ16 ἀροογρλαΐ, τὰ 161} Ῥοβίτίοῃ 88 βϑιϊπιδί δα Ὀν {86 ἔδίμογβ ἴπ βθπογαὶ. ΤΏΘΥ 
ταὶρἣῦ Ὀ6 γεαΐ ἴῃ οΥᾶον ἐο ΘηΪαγρα οἿν ΟἸγΙβιδ Κπονίθᾶρα οὗ τοὶ σίουβ {πϊησθ; αΐ 
ΤΏΘΥ ΤΟΥ͂Θ ΠΊΘΓΘΙΥ βυοταϊηδία βη βαοομᾶάμσυ. Τὴ οαποπίοαϊ ὈΟΟΚ8 ΟΓΤΘ δοραγαιθα 
ἴτοιχ ὑπθῖὰ ὈΥ ἃ σὶὰθ αἰβιϊποιίοη." ἢ 

ΤΒο οδίαϊοραα οὗ βδαογθὰ Ὀοοκβ οοπίδἰηρα ἴῃ 86 “ ΘΥΠορϑβ8 οὗ βογρίυγθ᾽" ὑδΌ 8} 
Ῥαΐύ δΓΓΟΠθοι 8] ν δϑου θα ἴο Α{Πμδηδϑιῖυβ, 15 τσουσιουΐ {{π||6 6186 ἔπδη 8. σορυ οὗἁἨ 186 
Ῥτοοοάϊηρ᾽ 118: εχ ἐγαοίθα ἔτοπι ἢ]8 [6518] ορίβι] 6, 80 (πδὺ 16 Ὑ|}} βυβῆοο ἰο δα ἃ ββοτί 
Ῥϑββηῆρο ἴγοῃ 1ἴ. ΤΟ ΔΠΟΠΥΠΊΟΙ 8 ΔῈ ΠΉΟΥ ΘΟΠΊΤΊΘΠΟΘΒ ΠΒ ΒΥΠΟΙΒΙ8 ΟΥ̓ βαγίησ, “ΑἹ! 
1πὸ δογρίυγα οὗἨ τ8 ΟἸ γι βη8 18 αἰ ν᾿ ΠΟΙ ἱπβρίγαα : δηὰ ᾿ξ οοπίδί Β ποῦ 8ῃ πα θβηϊθ 
Ῥαυΐ γαῖ. ἃ ἀδίθγπλ θα πυ 6Γ οὐἨ οδῃοηΐϊοσαὶ ὕοοκα. Απὰ [1τ8056] οἵ 186 Ο]ὰ Τ6:- 
ἰδηιθπέ ὅτ {Π|686." Ηανίησ τηρηϊϊοηοα {Π6 ΙΓ ΠΔΠ168, αηα ρσίνοη [Π6 ἢγϑί βοῃΐθης ἴῃ 
68. ἢ ὈοΟΚ, ἴΠ6 διιΐῆον δᾶ α8: ---- “ Τὴ σἈΠποηΐοαὶ ὈΟΟΚΒ οὗ {μὸ Οἱὰ Τοβίδιηθηῦ 816 
{ποπἰγ-ἔνο, δοσογῆϊπρ' ἴο {π6 Πα 6 ΟὗὁἨ Τπ6 ΗΘΌτον Ἰούοτϑ : Ὀὰΐ Ὀοβἀθβ {Π)|686 ἐπ. τὸ 
ΓΘ ΟὗὮΟΡ ὈοΟΚΒ8 οὗὨ ἴΠ6 βαπιθ ΟἹὰ Τοβίδιηθηῖ, ΝΟΤ ΟΑΝΟΝΊΟΑΙ,), ἀπώ ἐλόδα αν γοαΐ 
οπῖψ ὃν οαἰφολιπιοηδ, νἱζ. ΥΥ ἰβάοπι οὗὨἨ ϑοϊοιμοῃ, ΥΥ̓ Ἰβάοτῃ οὗ ὅ6δι8 6 ϑὅοῃ οὗ ϑίγηοῖ, 
Ἐμοῦ, δι 8, Τοῦ. Κ0 ΤΩΔΩΥ δ ἴδ ὈΟΟΚΒ οὗ ἴῃς ΟἹ ᾿Γδβίδιλθηῖ, [1 ἢ ἀγα 
ΝΟῚ ΘΑΚΝΟΝΙΟΑΙ. ϑβοπι6 ΟΥ̓Ὄ [Π6 δηξθηῖίβ αν αθήττηθα {πὶ ΕΒΙΠΟΥ 18 ΠΆΠΟΠΙΟΘΔ 
δηηοηρ; ἴα ΗΘΌΓΘΥ : δηᾶ αἷβο ὑμπαῦ Ἀπίἢ ͵5 Ἰοϊποα ψ 1} Φπᾶρθβ, δὰ τοοκοηθὰ ἃ5 θη0 
Ῥοοκ. [Ιῃ {8 ὙγΑῪ {Π6Υ οοτηραΐοα ἐμ6 (.}} πα 6. οὗὅὨ ὈΟΟΚΒ ἴο θ6 ὑπταηίγεῖτο. ΤΏ656 
186 ῃ ἀγὰ {86 σδποηΐο8] δη πποβπο 8] ὈΟΟΚΆ8 οὗ ἴΠ6 ΟΙα Ταβίαπιοηί." 5 

50 ὙΟΙσΉΥ 8. (Π 18 ὑδϑιϊηοην οὐὨἩ 186 δαῖμον οὗἩ ἴῃς ΑἸ γπορδὶβ, ὑπδῦ ὕδηυθ (οπ6 οὗ 
{86 πιοβὲ Ἰϑαῦποὰ δἀνοοβίαβ οὐ ἴμ8 τιοάδσῃ ομυγοῖ οὗ Βου,6,) 18 σοῃδίγαϊποα ἴοὸ δαιηϊδ 
18πδῦὺ Πα γγὰβ ποῖ ΟἿ]Υ οὗὨἨ ουὔγ ορίπίοῃ, Ὀμΐξ αἶβο ἀν ὟὟ ΤΏΔΕ {δ6 0] δη8 δοΥ αἷπὶ ἕο 
1818 ορ᾽ πἰοη. ὃ 

(4.) υβιι, Βίβιιορ οὗἁ Φογιιβαίεπι, α. ». 846 οὐ 860,) ἰπ δἷβ ἔουτβ οαἰθομοίῖοαὶ 
ἀἰβοουγβθ, ἔμ 8 Ἰηϑέγοἶϑ ὑπ 6 ΘΑΙ ΘΟὨ ΠΏ ΘΠΒ :---ὐ Εδδὰ {86 ἀϊνίηο βογρίατα, (86 ὑνοηγ- 
ἵπτο ὈΟΟΚΒ οὐ τπ6 ΟἹὰ Τοβίδυνθης, τς ἢ ΘΓ ἰγδπη]αι θα ὉΥ (Π6 ϑονεπίγ-ἵνο ἰηΐθυ - 
ΤοίθΥ8..... ΤΠ ἤγβὲ να ὈΟΟΚΒ ὅσο οὐ Μοβοϑ, νι ιϊοῖ 18 {86 7 αιὺ ---- (οηοδῖ8, Εὐχοάιια, 
ον ἴσου, Ν ΌΤΑθοτβ, Γ᾿ ΘΓΟΠΟΤΩΥ͂ : ὑπ οοτηθ8 Φοβθαδ ΟΥ̓Ν αν; δπύροβ ἢ Βα, 

ὨΌτ ὈΘΓΘα [ἢ 6 βαυθηίῃ θοοΚ ; οὗὁὨ {π6 στϑπλαϊηϊηρ ἰδίου! δὶ] ὈοΟΚκα, ἤγθι δηα βοοοῃᾶ οὗ 
{πὸ Είπράοιηβ; οὴδ ὈΟῸΚ διιοης [6 Ηθῦτονβ. ΟΠ 8150 18 {86 {πϊ|γὰ δπὰ ἐουγίμ οὗ 
ἴθε ΚΙησάοῃιβ; ὙΠ} 6 πὶ 480 [6 ΟΠγοπῖο 68, γδι δηα βοοοηά, ἈΣΘ ὁπ6 Ὀοοΐ ; ἐμ6 
ἢγϑὶ ἀπα ββοοῃὰ οὗ Εζτα [Ετπγτα δηὰ Νοβθπν ἢ} } ΔΓ6 ὙθοΚοπθα 88 9η6; {16 ἔν 
ῬοΟΚ ἰ8 Εβίδοῦ ; δῃηὰ {8686 ὅτ ἐδ6 βίον οαϊ ποθ. ὍΘ Τοοίϊσαΐ ὈΟυΚΒ 8. ἤνος 

ὡς ἤκουσα, καὶ τὰ στοιχεῖα τὰ παρ' Ἑβραίοις εἶναι παραδέδοται. τῇ δὲ τάξει καὶ τῷ ὀνόματί 
στιν ἕκαστον, οὕτως " πρῶτον Γένεσις, εἶτα Ἔξοδος, εἶτα λον ν, καὶ μετὰ τοῦτο ᾿Αριθ- 
μοὶ, καὶ λοιπὸν τὸ Δευτερονόμιον. ἑξῆς δὲ τούτοις ἐστὶν Ἰησοῦς ὃ τοῦ Νανὴ, καὶ Κριταί. 
καὶ μετὰ τοῦτο ἣ Ῥοῦθ. καὶ πάλιν ἑξῆς Βασιλειῶν τέσσαρα βιβλία" καὶ τούτων τὸ μὲν πρῶτον 
καὶ δεύτερον εἰς ἕν βιβλίον ἀριθμεῖται" τὸ δὲ τρίτον καὶ τέταρτον ὁμοίως εἰς ἕν" μετὰ δὲ ταῦτα 
Παραλειπόμενα α' καὶ β΄, εἰς ἐν βιβλίον ἀριθμούμενα, εἶτα Ἔσδρας α΄ καὶ β΄, ὁμοίως εἰς ἕν, 
μετὰ δὲ ταῦτα βίβλος Ψαλμῶν, καὶ ἑξῆς Παροιμίαι. εἶτα Ἐκκλησιαστὴς", καὶ ἌΑισμα 
{" άτων. πρὸς τούτοις ἔστι καὶ Ἰὼβ, καὶ λοιπὸν προφῆται" οἱ μὲν δώδεκα εἰς ἣν βιβλίον 

ἰθμούμενοι. εἶτα Ἤσαϊας, Ἱερεμίας, καὶ σὺν αὐτῷ Βαροὺχ, Θρῆνοι καὶ Ἐπιστολὴ, 
καὶ μετ᾽ αὐτὸν Ἐζεκιὴλ καὶ Δανιήλ. ἄχρι τούτων τὰτῆς παλαιᾶς διαθήκη 5 ἵσταται. 
ΑἸ δηδδὶ; Ορογα, ἴοπι. ἷ. Ὁ. 961. ἘΠ, Βοηράϊοξ, Ῥαγίβἱβ 1698, 

1 βιευδγι Ηἰδβί, δπὰ Ὀοΐίρθηςο οὔ ἴὴ6 Οβηοῃ, ΡρΡ. 442, 448. 
3 Πᾶσα γραφὴ ἡμῶν Χριστιανῶν θεόπνευστός ἐστιν, υὐκ ἀόριστα δὲ ἀλλὰ μᾶλλον ἀρισμένα 

καὶ κεκανονισμένα ἔχει τὰ βιβλία καὶ ἐστὶ τῆς μὲν παλαιᾶς διαθήκης ταῦτα... ... Ὁμοῦ 
τὰ κανονι(ζόμενα τῆς παλαιᾶς διαθήκης βιβλία εἴκοσι δύο, ἰσάριθμα τοῖς στοιχείοις τῶν Ἑβραίων. 
Ἐκτὸς δὲ τούτων εἰσὶ πάλιν ἕτερα βιβλία τῆς αὐτῆς παλαιᾶς διαθήκης, οὐ κανονιζόμενα 
μὲν, ἀναγιγνωσκόμενα δὲ μόνον τοῖς κατηχουμένοις ταῦτα' Σοφία Σαλομῶντος, Σοφία 
Ἰησοῦ υἱοῦ Σιρὰχ, Ἐσθὴρ, Ἰουδὴθ, Τωβίτ. ἘΤοσαῦτα καὶ τὰ μὴ κανονιζόμενα, τινὲς 
μέντοι τῶν παλαιῶν εἰρήκασι κανονίζεσθαι παρ᾽ Ἕ βραίοις καὶ τὴν Ἐσθὴρ, καὶ τὴν μὲν Ῥοὺθ μετὰ 
τῶν Κριτῶν ἑνουμένην εἰς ἣν βιβλίον ἀριθμεῖσθαι, τὴν δὲ Ἐσθὴρ εἰς ἕτερον ἕν, καὶ οὕτω πάλιν εἰς 
εἴκοσι δύο συμπληροῦσθαι τὸν ἀριθμὸν τῶν κανονιζομένων παρ᾽ αὐτοῖς βιβλίων. Καὶ τὰ μὲν τῆς 
παλαιᾶς διαθήκης βιβλία τά τὰ κανονίζομενα καὶ τὰ μὴ κανονιζόμενα τοιαῦτα καὶ τοσαῦτα. 
Βυπορδὶβ βϑογοὸ βοσίρίαγρ, ἰῃ ΑἸΒδηδβίὶ Ορογα. ἴομι. 1]. Ὁ. 126. 

δ ΑΝΟΩ 8ΔῸὺ ἢδο δοηίθηϊτ ἔπὶξ δ] οπ 8 Πλαιηδβοθηυδ οἱ Αἰμβδηλβίαβ, απο8 ἐμοοϊοχὶ τηῸ}} 
βεςσυϊὶ δυηι. Οδηὶ Τ,οεἱ ΤΠεοΙϊορσὶςὶ, ΕὉ. 11. ς. 10. 



Οἔίλε Οἱ Τεείαπιεηΐ. 49] 

νἱὶζ. “οῦ, (86 Ῥοοϊκ οὗὁἨ Ῥβαϊπιθ, Ῥτονογθβ, Ἐος δἰ αϑίθϑ, δῃὰ {86 ϑοηρ οὔ ϑοηρε, εἰ: 
δβαυθηίθεῃῃ ὈΟῸΚ. Τὸ ὕπεβο τηυϑὺ Ὀ6 δὰἀἀθᾶ ἤν Ῥγορλοίϊο οπιβϑ; ἔμιθ ἐνσεῖνα ργο- 
Ῥδβαοῖβ, οὔθ Ὀοοΐζ ; 0ῃ6 8180 οὗ 1588; οὐ ογοιιίδῃ ἢ Βαγυοῖ, 1,διηοηϊδιϊοηβ, δηὰ 
16 ορίβι]α ; ἔδθῃ ἘΖοκίεὶ; διὰ ᾿δμίεῖ, 6 ὑπθηΐγ-βοοοηὰ ὈοῸΚ οὗ (δ6 Οἰὰ 
Τεδίδιηθης.ὔ 
ΑἸΓΒουσ [86 ὈοΟΐζ8 8Γ6 δοιμοναΐ αἰ ἜΛΘ ΠΟΥ ἀττδηροθα ἔχοιμ [86 ΟΥ̓ πβίοἢ ἀρ- 

ῬΘδΓΒ 'ῃ Οὐν ΕΠ σ]]βὲι Β10]68, γοῦ (86 ὈΟΟΐκΒ ἅτ [88 βᾶπιθ; δχοθρίϊηρ [μὲ Βαγυοὶ ἴβ 
δαάοὰ ἴο Ψογθίνδη. Βαυΐῦ 0818 ΔΥ 6 δοοουμῃύοα [ῸΣ, Ὁ υπάἀογβίαπαϊηρς [8086 Ῥᾶτϑ 
οἵ Φεγουμ δ} 8 ργθα οἴ οηθ ἴῃ 86 ττὶτηρ’ οὗὨ πίον Βαγιοἢ νγὰ8 σομοοσηθὰ : ἴον δ νγὸ 
ὉΠαοτβίδηα ΟΥΣῚ] 88 σείογτίηρ ἴ0 {116 βδραγδῖθ Βροοῦυρθδὶ ὈοοΪὶς, ΠΟῪ οἰ θὰ Βαγιοὶι, 
186 ΠαΠΙΌΟΣ οὗ ἐπθηίγοεῦνσο οδηου σαὶ ὨοΟΪκ9 πὶϊ γο ἐχοθοάθά, “"Νον, ἱἢ ΔΏΥ β[}}}} 
δῆτ παῖ πονου 6 1688 ἔθ ΤῈ 8.6 ΟἴΘΥ σδϑῃοηΐοαὶ ὈΟΟΚΒ Ὀοβί 68 {μ686, Ουεῖὶ σὴ! 
χοίαϊο Πῖτῃ πὶ ἢ 18 δροηαϊα ΘΙ  ΈΕΡΕσΝῚ Σ 9... " ἯΥΒο τ ἴδου, (δῦ βου βου αοϑὶ 
ΣΩΔ Κα ἴμ686 ὈΟΟΚΒ ΟΘΠΟὨ6 8] ἢ [ΓΘ Δροβί]θβ, (86 ἀποϊθηϊ Ὀϊβῆορβ, {86 ζονθσμουβ οὗ 
186 σ υσοῖ ΘΓ ΤΌ Οἢ 1567 (ἤδη ἰδοὺ ατ, 80 μάνα οομμιδηάδα μόδα ὈΟΟΪΚΒ δ]0η6 
ἴο τ.ι5 88 σδῃοπίοδλὶ, ΔΠα 20 Οὐδ οσβ.᾽ 

(ὅ6.). ΗτΑβυ, Βίσπον οὗὁὨ Ῥοϊοῖῖογβ (Α. "ἡ. 860), ὀχ ὈΪ8 ἐπ 6 σοηβοηΐ οὗ ἐπα 1,αἱΐπ 
ον γ εβίθσπι Ομαγοῦ τι ῃ ἴμ6 ΟΥθμίαὶ οὐ ασθοκ ΟΒΌΤΟΒαβ ἴῃ [86 ἔρυσι ἢ οοηίυγγ. 
1η δἷβ ῥγοϊοριιδ οὐ ργϑείμβοα ἰο ἴμε Ῥβαϊπ)δ, ἢ6 βδΥ8 ὑδαῦ “186 σϑάϑοὴ ΜἈἘΥ ἴμε [ἂν οὗ 
1868 ΟΙὰ ̓Γοδιδιμδηῦ ἰ8 αἰν 66 ἰηἴο ἐπα ὑυὴς 18, ὕδαῦ [ΠΟΥ ΠΙΔῪ 8ΕΤΘΘ τ] 016 
ΠΌΠΙΌΘΡ οὗ Ἰοίίοσβ. ὙΒῖοἷ [Ὀ00Κ8]., δοσογάϊηρ ἴο [6 ἰγδαϊ οι Οὗ ἐμ δποίθιϑ, ἃσὸ 
{8 τοοκοπο. ΟΥὨ Μοβϑθβ {Πθγ8 ἃγα ἔνθ Ὀοοκβ: 6808 Νανο ΠΡ] [86 εἶχι; 
διάσοθ δηὰ Βα, ἰῃ86 βανϑπὶῇ; 86 ἢγβὲ δῃὰ ββοοπὰ οὗἉ ἴ86 Ειηράοιηβ [1 δπὰ 
2 ϑαιλα6}1, [86 οἰ ἢ ; 86 τΒϊγα δηὰ ἐουτί οὗ (86 Εἰ ηράοηιθ [1] πα 2 ΚΊηρ8], [86 
πη ; ὉΠ6 το ὈυΟΪ8 οὗ Ραγα! !)ροαθπα [ΟΒχΟΠ ο1681, 86 ΘᾺ ; ΕΖτγα, Π6 δἰονεηίας 
Ῥᾳα]π|8, {86 ὑπ ἢ ; (μ6 Ῥτονοσῦβ οἵ ϑοϊοϊμοῃ, Εἰ οἰ δι αβίθβ, [8η} ϑοηρ οὐὗἨ 01.585, 
86 {μϊγιοθηϊῃ, αγίθθηιἢ, δηὴ ἤθη; ὑμ6 Ὑπαῖνα Ῥσορίιοίβ, {Π 6 βἰχίθβαμι : 
τΠθη βϑί ἢ, δπα “ αγθμιΐδ ἢ λυ {πΠ6 1, δπιθη δι οη8, δηὰ (μ6 ΕρΙ8ι16, Πδμῖ6ὶ, ΕΖοκίοὶ, 
Ψοῦ, δὰ Εβιμασ, πηᾶϊζα ὮΡ 86 πυμθΟΣ οὗ ὑχεμῖγοῖνο ὈΟΟΚΒ., “ΤῸ βοιηθ, μοσχονοῦ, ἰδ 
Β6ΘΏΙ8 φὈΟΙ ἴο 204 ΤΟὈΪὶ δηαὰ ΦΌΜΠΒ, δηὰ ὑμ5 τθοίζοη ὑπθηιγ-ίουΣ ὈΟΟΚΒ, δοοογὰ- 
ἴῃ ἴο (86 πυμ ον ΟΥὁἨ [86 ατροκ 1,οἴιογ8.᾽" 5 

Ὧ.13 οφαἰδοριθ ἈσΤΘ68 ὙΘΥῪ ΟἸοβοὶγ τὴ {πὶ οὗἉ Οτίροη ; δηὰ ἐπουρῇ δοπιθ ῬΟΥΒΟΠΒ 
ὉΠπουρ ῦ Ρτοροῦ ἴο δα [86 ΔροοΥυρ.8] Ὀοοϊκβ οὗ ΤΡ δηὰ Φυ ἢ, γοῦ ᾿ς [8 ονυϊἀθπὶ 
τα ἐδ ἢ Ὑ88 ποῦ {86 Ὀγϑοῖοθ οὗ ὑμ8 ΝΥ Θβίθγῃ Ομ υσο ἢ ΘΘΏΘΓΘΙΙΥ ἴῃ {1:6 ὑὔπμα οὗ 
ἩΠΑΡΥ, ΠῸΓ ἀοεβ δ Θχ ρυθ88 ΒΥ ΔρΡργοὈδίου οὗ βιιο δ ἀἰϊθοη. Ηἱ8 ὑθβυ! ΠΠΟῺΎ 18 50 
αἰθαγ σοποδγῖηρ (86 ὈΟΟΚ8 ΒΟ γατα μθη ἀδθιμθὰ σδημοηΐοδὶ ΟΥ ἱπβρίχοι, {Πα 
Ολγαϊη8] ΒΘ]]δυπῖπο οου]ὰ ποῦ οχοθρύ δραιηϑὺ 1ζ, δηα ἰμογοίοσε μ οἱδββθβ Η ΠΈΓΥ 
διηοησ ἴΠ086 Δηοίο 8 γΠ0 (ΟΠ οσσοὰ (86 Ἡοῦτγονν ὕδπου οὗ ἴμ6 ΟἹα ᾿Τδϑιαπηθης 4, ἴο 

1 ῬΑναγίνωσκε τὰς θείας γραφὰς, τὰς εἴκοσι δύο βίβλους τῆς παλαιᾶς διαθήκης, ταύτας τὰς 
ὑπὸ τῶν ἑβδομήκοντα δύο ἑρμηνευθείσας" . . . Τοῦ Νόμον μὲν γὰρ εἰσὶν αἱ Μωσέως πρῶται 
πέντε βίβλοι, Γένεσις, “Ἔξοδος, Λευϊτικὸν, ᾿Αριθμοὶ, Δευτερονόμιον" ἑξῆς δὲ 
᾿Ιησοῦς- υἱὸς Νανὴ, καὶ τὸ τῶν Κριτῶν μετὰ τῆς Ῥοὺθ, βιβλίον ἕβδομον ἀριθμούμενον. Τῶν 
δὲ λοιπῶν ἱστορικῶν βιβλίων ἣ πρώτη καὶ ἡ δευτέρα τῶν Βασιλειῶν, μία παρ᾽ “Ἑβραίοις 
ἐστὶ βίβλος, μία δὲ καὶ ἣ τρίτη καὶ τετάρτη, ὁμοίως δὲ παρ' αὐτοῖς καὶ τῶν Παραλειπομένων 
ἢ πρώτη καὶ ἡ δευτέρα μία τυγχάνει βίβλος, καὶ τοῦ Ἔσδρα ἡ πρώτη καὶ ἡ δευτέρα μία λελό- 
γισται" δωδεκάτη βίβλος ἣ Ἐσθήρ. καὶ τὰ μὲν ἱστορικὰ ταῦτα" τὰ δὲ στιχηρὰ τυγχάνει πέντε, 
Ἰὼβ, καὶ Βίβλος Ψαλμῶν, καὶ Παροιμίαι, καὶ ᾿ΕἘκκλησιαστὴ», καὶ ἾΑισμα ἀσμάτων, 
ἑπτακαιδέκατον βιβλίον. ἐπὶ τούτοις δὲ προφητικὰ πέντε᾽ τῶν δώδεκα προφητῶν μία βίβλος, 
καὶ Ησαΐου μία, καὶ Ἱερεμίου μία, μετὰ Βαροὺχ, καὶ Θρήνων καὶ Ἐπιστολῆς", εἶτα 
Ἱεζεκιὴλ, καὶ ἡ τοῦ Δανιὴλ, εἰκοσιδευτέρα βίβλος τῆς παλαιᾶς διαθήκης. ΟΥτΙ], Οδίθοῃι. ἱν, 
ς. 88. Ρ. 67. Ῥατγίδβ 18. 

2 ΒΑ ΚοσΒ Ὀἰδβρυϊδίίοη οἡ ϑετρίατο, ἰγαηβιαιο ἃ Ὦγ Μν. ΕἸΣ οτα], ἢ. δ8. 
8 ἘΠ 6ἃ 8,888 68ῖ, νί πῃ υἱσίηϊ ἀτο8 1ΙΌΤΟΒ Ἰοχ Τοδίβιηθηϊ  οἴοσ8 ἀοραυϊοίατ, οἴ οἴ 

Ἰ ογασιπη ΠΌΓΠΘΙΟ σΟὨγοΠγοηϊ. Οαἱ ἰΐδ βΒοοιιη πὶ ἐτϑαϊ οπ68 νοΐοσυτὰ ἀσραϊδηῖηγ, αἱ 
Μοεῖβ βἰηῦ ᾿δγὶ φαΐηααθ ; 9685 Νϑιιο βαχίπϑ; [πἀΐσυτῃ οἵ στ βαρ 8 ; ὈγμαυΒ οἵ βοοι- 
ἀπ Βδρποταχῃ ἴῃ οοἴδπππι, ᾿ογι18 οἱ αἀπδτῖτβ ἴῃ ΠΟηστΩ, ῬΑΓΑΙ ΡΟ Θηοη ἀπο ἰῃ ἀδαϊταπιη 
δὶηί, ΒΟΣΙΏΟΠ68 ἀΐοταπι ; Εἰβάγρ ἴπ ντἀθοϊμηθπι ; ΕἰὔΟΥ ῬΒδὶ λογαπὶ ἴῃ ἀποάαδοίϊπιαπι ; 86]ο- 
τηοηΐβ Ῥγονοσγοῖα, ἔρος οβἰδβῖθ, Οδπεουτη Οδητοογιτη ἐπ [ογτίαπὶ ἀσοϊπηιπ, οἱ φαδτγίη 
ἀοφείϊπηυμ, οἱ φαϊπζυπι ἀδοίπηαπι; Ὠποάθδοϊπι δαῖθῃλ ῬΥΟΡΠ οἵδ ἰῃ βοχίθαπη ἀδοϊπηησῃ ; Εδβαΐδα 
ἀοϊηᾶο οἱ Ιογοσαΐδϑ σαπὶ ἰἀτηθηϊδίοπο οἱ Ερίβίοϊα ; δε οἱ Τϑδηϊοὶ, οἱ ἘΖϑοῃίοὶ, οἱ [οὐ οἱ 
Ἡδδίοσ, νυἱχὶπε οἵ ἄσυπι ἢ ὑγοταπι ὨΌΠΊΘΤΌΠῚ σΟΠδυτπΊθης, Οαἰθαδβάδπι δαϊαπι υἰππὶ οδῖ, 
δααϊιῖα Τοῦϊα οἱ [αὐ νἱρίε αἀαπδίθποῦ ᾿ἰΌγοδ βοοιηάυπι ΠπτΔΘσι τ ΣΙ ΟΔΓΌΙ, ΕΠ ΕΓ ΒΥ πὰ 
ΠΟΠΠΙΙΏΘΓΑΓΟ." ἨἩΗΠ]Ιδγ Οροτα, Ρ. 9. δι δ18, 1698, [0]. 

4 ὦ ΜΠ γοϊοσια, αἰ Μοϊῖιο, ΕΡΙ Ρδηλι5, ΗΠ Δτι8, ὅς. ἴῃ σάποπο Υ᾽ οἱογβ Τοβέδιηθηιὶ 
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ὙΓΊΟΝ (48. δα δἰιη56]  δαπι 8) {Π6Υ δοϊκπον]οᾶροα δαὲὺ ποπα οὗ {μ6 οοπίγονοσγίοα 
Ὀοοῖκα Ὀοϊοηρ.} 

(6.) ΕΡΙΡΗΑΝΙσΒ, ἃ πδίϊνα ΟΥ̓ Ρα]θϑίῖπο, τῆο γγ88 σῃοβοη Ὀϊδδορ οὗἨ ϑ Οοηδίδηϊία ἱπ 
ἴ6 ἰδἰαηιὶ οὐὗἩἨ Ογρτγυϑβ (Α. ἡ. 868), 88 βροίϑη οὗ ἴ[ῃ6 ΒΟΟΚΒ οὗ ἰδς ΟἹ Τδείδπιοπὶ ἰπ 
ἴῆγοο ἀἰβογθηῦ ρμαγὶβ οὔ 8 τυ πρ8; οπ6 ΟΥ̓͂ 686 10 ν1}} Ὀ6 βιβοϊεπέ ἴο δάάαςθ, 
ἔγοτι ΒΊΟΝ Ὁ Μ1ΠΠ ἀρροᾶν ὑπαὺ μ6 πο} δ ἀ8 6 πηογῈ ἴο ἔῃ 6 βδογθὰ Ἵβῆοῃ, ΠΟΥ 
βιιθ τ δοίβ ἔγοτι ἰξ Ο.6 τῆοτγο ἴδῃ τὰ ἀο : --- “Νοῦν (π6 6 νν8 δὰ ἰδ686 ὑσορποῖβ δηᾶ 
ὈοΟΚδ οὗ ρῥσχορίνοῖβ ἀπε τθ6 τοΐυση ἴσου ἴΠ6 Βανγίοηϊδιῃ σαρίϊνιγ. 1. (ἀοποβὶβ. 
2. Ἐχοάυ8. 8. 1 ,αν!ἰσυ8. 4. Νυπιῦοῦβ. δ. Πουτογοπογ. 6. Τῆς ὈοοΚ οὗὨ 6βυ8 
{6 δοη οἵ Νανο. 7. Τὸ ὈοῸΚ οὗ ΦυάροαθΒ. 8. υϊ. 9. Φ4οῦ. 10. ΤῈ Ῥβδιίοσ. 
᾽1. Τῇε Ῥγονοτῦβ οὗ ϑοϊοπιοη. 12. Ἐοοϊοβίαδίθβ, 18. ΤΠ ϑοπρ οἵ ϑοπζβ. 14. 
ἼΒ6 βγδύ [Ὀ00Κ] οἵ 186 Κιίησάοπιβ. - 16. ΒΘ ϑροοπά [βρο οὔ 186 Κιπγάοπιδ. 
16. Το (ἐνὰ [Ὀοο0Κ7 οὗ ἴπ6 Κἰησάοιμα. 17. Ἴδα Ὀυγι [001] οὗἨ 1π6 Κιησάήσοαπιβ. 
18. Τα ἄτϑι ὑοκ οΥὗἩἨὨ Ῥαγαὶ!ροιηθηα [ΟὨγοηΐο]68)]. 19. ΤῊΘ βοοοπὰ [Ὀοοϊτ] οὗ 
ῬΑτΑ] ροπιοπα. 20. ΤΏ ὈοοΚ οὗἩ ἴπ6 Ὑ οἶνο Ῥγορμοίθ. 2]. Τα Ῥχγορβδοὶ 1βδιδῇ. 
22, Τα Ῥγοραὶ «Θγοπλδὰ πὶ τη6 1, δπιοηίαίίοπβ δηὰ μἷ8 Ερ 8.168 δαπὰ Βασγιοβ. 
28. ΤΊια Ῥτγορῃοῖ ΕΖοκίοὶ. 24. Τῆς Ῥγορδβοὶ Παηῖοὶ. 26. ΤΊια ἤγβι [Ὀ00Κ] οἵ Επ- 
ἄτδβ. 26. Ἴμὸ βοοοη Ὀοοῖ. 27. ΤΒ6 ὈΟΟΚ οὗ Εδϑίμοσ. Απὰ ἔδ686 ᾶἃγὰ 86 ἔσῃ 17- 
ΒΘΥ͂ΘΠ ὈΘΟΚΒ, ἣν ἢ οἷν τγοτα ρίνοη ὈΥ Οοά ἰο {Π6 6 νυν ; {βοιρῇ ΠΟῪ Δ΄6 Τθοκοηθὰ ΟΠΪΥ͂ 
ὑπϑηϊγ-ῦνο δοσογαϊῃσ ἴω {86 Ἰοιίογβ οὗ {π6 Ηθῦτγον Αἰριδθοῦ ; ἴθη οὗ {86 Ὀοοίκα 
Ὑἰοἢ ἀγα ἀοιυῦῖα Ὀοῖρ τοϊυσοα ἰὼ ἄνα... ... .. ΓΠΟΤΟ ἀγὸ δἷ50 ἔνοὸ οἱοῦ Ὀοοΐκδ, 
τ ὨΙΟἢ ἀτὸ ἀου δε], {Π6 ἥγιράοια οὗ ϑίγδοι, δηὰ οἵ ϑοϊοιηοι, δοϑὶδβ σογίδὶη οἵμον 
θοοῖκβ υγῃ οι ἀγα Δροσγυ ἢ 4].᾽᾽2 

(7.) ἀβκαοκυ, Βίββορ οἵ Νασξίδπζυμ (Α. ἢ. 870), ἴῃ δἴ8 {πϊγ γ-τϊγὰ ροοπὶ {ππ8 
ΘΠ ΠιοΓΑΐ68 {ππ6 βου γα] ὈρΟΐκ5 οὗἉἩ [86 ΟἹὰ Ταεϑβίαπιθηϊ : --- “ ΑἸ] ὑπ6 μιἰβίογιοδὶ ὈΟΟΚα 
8ΔΓ6 ὑποῖνο, οὐ 86 πιοβῖ δποίθης Ἠοῦτον πβάοτῃη. ΕἸἾἸγϑὶ (ἀθηθβϑὶθ, ἔθη Εχοάυ, δὰ 
Ι,οντἴσιιθ, ἔθη Νυπιθογα, ἰΒ6 πη Πουϊογοπογ. ΤΈΘη Ψοβδυδ, δπα διΐίρεβ: αι ἰα 
{6 οἰσῆτῃ ; [86 πἰπίῃ ἀπὰ θη ὈΟΟΐκα ἅτγα ἰδ δοίβ οὗ Εἴηρβ; ἴθ ΟΠ ΓΟ οἾ68 : [ἢ 6 
Ἰαϑὶ ἰΒ Εζγα. ὙΠΟΓα δρο ἔνθ θοῦ ἴῃ πιοίτο : {π6 ἤγϑὶ οὐὗἁὨ το 8 Φοῦ, ἰΒθη αν 
[Ῥβαϊπλ8], ἑἴσχθα Ὀδΐοπρ ἴο βοϊοπιομ, νἱΖ. ΕΟ  οϑἰδβίθβ, Οδηιοἶθβ, Ῥγονογ 8. [π Κα 
ΤΏΔΏΠΘΓΙ ὕἴμοτα ἄγ ἔνα οὗἩ [Π6 ρῥτγορδμοῖῖς ϑριτιῦ; ὕνγεϊνα οὐἁἩἨ [Π686 8τ6 δοτηργίβοα 'π 
ΟΠ6, γνἱΖ. Ηοβοα, ἀπιοβ, ΜίἌοδῃ, ἰπθη 406], Φομδῃ, ΟὈδά!αὶν, Ναί, ΗἩΔΌΑΚΚκαυκ, 
Ζορθδηΐϊδῃ, Ηδρρσαὶ, Ζϑοπασίδῃ, δπὰ Μαϊδοδὶ : {π686 τῆῦκα οθθ. ΤῈ δβοοοῃμὰ 
18 ἐβαίαν, (θη Φαγοπιδῖι τ ὮΟ τγᾶ8 σα] ἤῸπι (86 ποτηῦ, ἘΖΟκΙαΙ, δηὰ {δ6 στϑςβ 
ΟΥ̓ Ὠδηΐθὶ. 1 βανθ Ὄχι ἱἑθὰ ὑπσοπίγ-ῖνσο θοΟ ΚΒ, σογτοβροηάίηρ σπῖτι {π6 ὑπθηΐγ- 
ἵνο Ἰοίϊοτβ οἵ (86 Ηθῦγονβ" 5. ΑἿοῦ δηυμηογαίϊηρ ἴ(Π6 ὈΟΟΚΒ οὗ ὑ᾿Πὸ Νοιν Τοδίδ- 

ἐπ  οωνωι δοουξὶ δυης ΗΘΌγΟΒ, πο ἀτθοοβ. ΒΒ ]]αστηΐη, ἀ6 Ὑοσῦο 1) οἱ, 1. ἱ. ς. 20. ςο]. 

Ὁ Ιοϊ ἃ, 1. 1. 6. 10. οο]. 81. Β. “Εἰ ΙἰὈτῖ β΄ πὶ] οἴηπε8 (ἸΤοδίω, δ ααΐ ἢ, βαρίοπείε, Εκο]θ- 
Βαβι! οἱ, οἱ Μδοοδϑβογῃπι) τγοὐϊείυσηξαν δὸ ΗΘ γεοΐβ." 

2 Ἔσχον δὲ οὗτοι οἱ ᾿Ιουδαῖοι ἄχρι τῆς ἀπὸ Βαβυλῶνος αἰχμαλωσίας ἐπανόδου βίβλους τε καὶ 
προφήτας τούτους, καὶ προφητῶν βίβλους ταύτας. Πρώτην μὲν Γένεσιν, δευτέραν δὲ Ἔ ξοδον, 
τρίτην Λευϊτικὸν, τετάρτην ᾿Αριθμοὺς, πέμπτην Δευτερονόμιον, ἕκτην βίβλον Ἰησοῦ 
τοῦ Ναυὴ, ἑβδόμην τῶν Κριτῶ ν, ὀγδόην τῆς Ῥοὺθ, ἐννάτην τοῦ ᾿1ὼ , δεκάτην τὸ Ψαλτή- 
ριον, ἑνδεκάτην Παροιμίας Σαλομῶντος, δυοδεκαιδεικάτην Ἐκκλησιαστὴν, τρισκαιδε- 
κάτην τὸ Αἰσμα τῶν ἀσμάτων, τεσσαρεσκαιδεκάτην πρώτην Βασιλειῶν πεντεκαιδεκάτην 
δευτέραν Βασιλειῶν ἐκκαιδεκάτην τρίτην Βασιλειῶν ἑπτακαιδεκάτην τετάρτην Βασι. 
λειῶν, ὀκτωκαιδεκάτην πρώτην Παραλειπομένων, ἐννεακαιδεκάτην δευτέραν Παραλει- 
πομένων, εἰκοστὴν πρώτην ᾿Ησαῖαν τὸν Πιροφήτην, εἰκοστὴν δευτέραν τὸν Προφήτην ᾽Ἴερε- 
μίαν, μετὰ τῶν Θρήνων καὶ Ἐπιστολῶν αὑτοῦ τε καὶ τοῦ Βαροὺχ, εἰκοστὴν τρίτην ᾿Ἵεζε- 
κιὴλ τὸν Προφήτην, εἰκοστὴν τετάρτην Δανιὴλ τὸν Προφήτην, εἰκοστὴν πέμπτην τὸ πρῶτον 
βιβλίον τοῦ "Ἐσδρὰ, εἰκοστὴν ἕκτην τὸ δεύτερον βιβλίον, εἰκοστὴν ἑβδόμην τὸ βιβλίον 
᾿Εσθήρ. Καὶ αὗταί εἰσιν αἱ εἰκοσιεπτὰ βίβλοι αἱ ἐκ Θεοῦ δοθεῖσαι τοῖς Ἰουδαίοις" 
εἰκοσιδύο δὲ ὡς τὰ παρ᾽ αὐτοῖς στοιχεῖα τῶν Ἑ βραικῶν γραμμάτων ἀριθμούμεναι διὰ τὸ διπλοῦσθαι 
δέκα βίβλους εἰς πέντε λεγομένας". . .. εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλαι δύο βίβλοι παρ᾽ αὐτοῖς ἐν ἀμφιλέκτῳ, 
ἢ Σοφία τοῦ Σιρὰχ, καὶ ἡ τοῦ Σαλομῶντος, χωρὶς ἄλλων τινῶν βιβλίων ἐναποκρύφων 
Ἐρὶρῃδηΐαβ δάνογθιυ Ηοσεβ. ρῃ. 18,19. Οοϊοηΐα, 1682. 

: Ἱστορικαὶ μὲν ἔασι βίβλοι δνοκαίδεκα πᾶσαι, 
Τῆ: ἀρχαιοτέρας  βραικῆς σοφίης. 
Πρώτιστα Γένεσις, Ἐξοδος, Λευϊτικὸν, 
Ἔπειτ᾽ ᾿Αριθμοί, κᾷτα δεύτερος Νόμος. 
Ἔπειτ᾽ ᾿τησοῦς", καὶ κριταί" Ῥοὺθ ὀγδόη" 
Ἡ δ' ἐννάτη δεκάτη τε βίβλοι, πράξεις Βασιλήων, 
Καὶ τὰ Παραλειπόμεν᾽" ἔσχατον δ᾽ “Ἔσδραν ἔχεις. 
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τηθηΐ, ΟΤΘΡΟΥΥ 8108, “ 1 ἸΒΘΡῈ ΔΓῸ ΔΏΥ Ὀοβία 68, ὑΠΟῪ ΔΙῸ ΝΟῚ διηοης ἴ86 σοηυΐηῃθ 
ὈΟΟΚΒ]." 
[ (8.) ΒΕ ΣΙ Βίβμορ οἵ Ἰοοπίυπι (Α. ΡἈ. 880), τυϊησ ἰο δῖ5 Ττἱοπὰ ὅ86- 
Ἰδυσιβ, σῖνοδ ἃ οδίδί σι ἴῃ ατσθοῖ νογβα οὐ[ἁ [88 ΘΔΠΟΏΪΟΔΙ ὈΟΟΪΚ8, 80 6] οθ6 γ Ἐβτοθίιες 
τὶ ταὶ οὗἩἨὨ ΟΥΟρΟΥΥ Ναζίδηζυπι, (μαῦ ἰδ ἰ8 Ποῦ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ (0 Ὀ6 τοροδίθὰ, Ο]ν Βδ 
κἰδὶοβ δαὶ ἴο {}|636 ϑοῖηθ δ ἃ Εβίῃοῦ: δηὰ δοσζ δηυηθγαίην [ἢ6 ὈΟΟΚΒ οὗ (86 Νὸν 
Ταοβίδιιθηῦ, Βα δά 8, “1μοὺ τμΐ8 "06 [86 τηοβῦ οοσίδί ἢ οδῆοῃ οὗ [86 αἀἰνῖηοὶν ἱπερίγοὰ 
δογιρίιγοβ." 3 

6 ΠΟΥ ἔΧ ἰο (86 ΕΔΙΒΟΙΒ οὐ Εὐοο] δι δδίίοαὶ ὙΥ̓ σ ῦοσβ οὗ (86 1,διη οσ Τ᾽ δϑδίδθσῃ 
ΟΒυτοβ. 

(ϑ.) ΟΥ̓ οἷ! (μ6 6ςς] οβϑἰαβίϊοαὶ ἔίΠπουβ οὗ (μαὶ Ομυτοῖ, τὸ πᾶνα ρίνϑη οδίδϊοριιο8 οὗ 
ἴπι6 1ηϑρ᾽γοα ὈοΟΪΒ8 οὐὗὨἩ ϑογίρίαυγα, ΕΒΟΜΒ (γδο ᾿ἰνεὰ ἴῃ ἴπ6 συγ σϑηςυΣΥ) ἰ8 (ἢ 
τηοϑ δηϊποηῦ. Ηαδ ρογοοϊνοα [86 ὨΘΟΘΒΘΙΥ οὗ Βανί σ ΓΘοοῦΓΒα ἴὸ ἴμ6 7678, 1ὴ ΟΥ̓ὰΘΡ 
ἴο ἀΐβοονοσ {86 γι σαποη οὗ ἰδὲ ΟΙΪὰ Τρδίδιηθηΐ, δηὰ ἐμαὶ ἐλαέ σου]ὰ Ὀ6 1Π6 ΟὨΪΥ͂ 
ΤΏΘΔΏ8 ΟΥ̓ Δδοογίδἰ πἰησ δὶ ὈΟΟΚΒ (Β6 Νδν Τοϑιιπιθηξ σοπῆσιηθα 85 σδηοηΐοαὶ. Η18 
δχϑοὺῦ βίυϊθβ οὗ (86 οτὶρίπαὶ ἰδησυᾶρα οἵ 16 ΟΪὰ ΤΙ δδίδπιοηῖ, ἷ8 ἐγεαυθηῦ οοηνογβα- 
ἀἰοηβ τῖτῃ {μ6 πηοϑῦ ἰοραγηθὰ σαῦὺῦ!8 οὗὨ ἰ8 (πγ6, ἀπ 18 ἰηἀοίαςιρ Ὁ] 6 Ζ68] (Ὁ δἰϊαϊπ- 
ἵπρ 116 οὐ͵οοῦ πθῖοῖι μ6 μαὰ ἐπ νἱδνν, 86 8}} τ 6}} Κῆοση. Νὸο ἐδέδον οὔ [6 ΟΠ υσο, 
ὈΘΙΌΓα ΟΥ δίνουν Φϑγοπιθ, ρογοοϊνοα ὑπ6 ἰγατὰ σοποογπίηρ ὑπ οάποῃ οὗ (6 ΟΙὰ “686- 
ταιηθηΐ ψὶτ 80 τη οἢ ΟἰἸΘΑΓΏ688. δηὰ Ρτβοϊβίοῃ, Ηἱ8 βθμοἰπιδηΐβ οἡ (818 80) 6 οἱ 8.0 
ἀονοϊοροὰ ᾿π 8 ““ Ῥγοϊοριβ (ΔἸ θαῦυδ,᾿ ΟΣ ζϑηθγαὶ ργϑίδοθ Θοποθγηϊηρ 4]} ἰη6 ΒΟΟΚΒ 
οὗ (86 ΟἹ] Τοβίδιιοηϊ ; τι οἷ; τγ88 τυ τη δοουΐ Α.Ρ. 3892, δηὰ νᾶβ ργοῖχϑα ὈΥ Ὠΐπὶ 
(0 ᾿ϊ5 [,δὲη νϑυβϑίοῃ οὔ 6 ΒΟΟΚΒ οὗ ϑδπιθὶ δπὰ Κῖηρβ ἔσομαι [86 Ηδῦτον. 

Ηανίηρ βιδιθα (δύ 1π6 Ηοῦτοντβ να ὑπϑηϊγοῦνο ἰοιῦογβ, Δ ἃ 88 ἸΠΘΏΥ ὈΟΟΪΚΒ οὗ 

Αἱ δὲ στιχηραί πέντε͵ πρῶτος ὧν ᾿Ιώβ, 
Ἔσπσειτα Δαυίδ, εἶτα τρεῖς Σολομώντιαι, " 
Ἐκκλησιαστής, Ἄτισμα καὶ Παροιμίαι. 
Καὶ πένθ' ὁμοίως πνεύματος προφητικοῦ" 
Μίαν μέν εἰσιν ἐς γραφὴν οἱ δώδεκα, 
Ὡση έ, κ᾿ ᾿Αμῴ:, καὶ Μιχαίας ὁ τρίτος, 
Ἐπειτ᾽ Ἰωήλ, εἶτ᾽ Ἰωνᾶς, ᾿Αβδίας-, 
Ναούμ τε, κ᾿ ᾿Αββακούμ τε, χὡ Σοφωνίας, 
“Αγγαῖος, εἶτα Ζαχαρίας, Μαλαχίας" 
Μίαν μὸν οἵδε. Δευτέρα δ' Ἤσαϊζας, 
"Ἔπειθ᾽ ὃ κληθεὶς Ἱερεμίας ἐκ βρέφους, 
ΕἸτ᾽ Ἰεζεκιήλ, καὶ Δανιήλον χάρις. 
᾿Αρχαίας μὲν ἔθηκα δύω καὶ εἴκοσι βίβλουε, 
Τοῖς τῶν Ἕβραίων γράμμασιν ἀντιθέτους. 

ατορς. Νὰ Ορογα, οι. ἵξ, Ὁ. 98. 
ν᾽ (ΟΠ ΘΠ ΡΟΥΔΙΎ τ ατοροτν, ΒΙβθορ οὗ Ναζίδησυπι, γὰ8 ΕΡΗΒΕῈΜ [86 ϑὅ'γτγίδη, 8 ἀ68- 

οοη οὗὨ ἴ80 ΟΠ γι βείδη ἘΠπυγ ἢ δὲ Εάθββα, οἵ τυ βοϑθ ΟΣ 8 ἃ σοι] εἴθ δἰ ΟὉ νν88 ρα] ἰβῃοα 
ὈγΥ Ὧν. Αββοζδηηὶ δὲ Βοιωο, 1782.--47, ἴῃ ϑιγτίδο δηά 1,αἰΐη, δηὰ ἀτγϑοὶς δηὰ 1, διίη. 
ΑἸΠουρὮ ἘΡΆγοιη 888 Ἰοδ ΠΟ οδίδϊοραθ οἵ [Π6 βδογϑᾶ βοοΐκβ, γεῖ ἔγοτῃ ἢἷ8. ΟἿΟΣ ϑ'γτίας 
ἩΓΙΟΠῚΡΒ ἰδ γοιἹὰ ἀρροδῦ τδδῇ Ὧ6 (δηὰ ΘΟΠΘΘΟΠΘΠΙΥ τπ6 δηςσίοης ϑγτγίδη οἴ αγο ἢ) δα 1ὴ6 
ΒΆΤῚΘ σὁΔηοη οὗἩ [16 Οἰὰ Τοβίδιμθης ΒΊΟΝ (6 96» δὰ, δηὰ νοῦ τὸ ᾶγο. Τἢο ἢγοϊ 
νοΐϊστηο οὗὨ πὶ ϑιγγίδη δηά 1,511 σου 8 “ ΘΟΠΙΔΙἢΒ Αἰ ἀνολιραὶι Οοτσηθηταυῖθ8. ΠΡΟ ἴπῸ6 ἢνθ 
ὈΟΟΚΒ οὔ Μοβόβ, δηὰ ὕὑροῦ Φοβῆσθα, ἴπ6 Φυάσοβ, τ[ὴ6 ἔνγο θοοΐκβ οὐ ϑϑπιιοὶ, δηὰ [86 ἴννο 
ὈΟΟΚΒ οὔ [Π6 Εἴηρβ: δηὰ ἰπ 1Π6 βϑοοῃπᾷ νο]ιπηδ οὗ ἴ[ὴ6 ϑ'γτίασ ὑσοσκ8 ἃγθ (ΟΠ ΘΠ ΑΓΟ8 
ΡΟ Φοῦ, 5δίδῃ, «Θγοιηδῃ, [Π6 1,Δπιθηϊδιίοηβ, Εὐζοκὶοὶ, Ὁ δηΐοὶ, Ηοβοα, Ψοεὶ, Απηοβ, 
Οὐδάΐδη, Μίοδη, Ζθομαγίδῃ, δὰ Μαίδοιὶ, Ἐδοάΐοδα " [8 Ἰοασηϑᾶ ϑ'υτίδη τυτϊοῦ ἴῃ [806 
Ἰαίζοσ ρδτὶ οἵ ἴδ {ἰτύθοπί ΟΘΏΓΟΣΥ) “ἰπ ἢἷβ σαίδίοριο (ἀρυὰ ᾿Αϑδοπιδπηὶ ΒΒ] οΕἤ θα 
Οὐ θη δ} 18, ὕοτῃ. 11}. Ρ. 61, 62.) Θπυμηογαίοβ ΕΡΏτο τ 8 ΟΟΣ ΘΠ ΑσῖΘ8 ΠΡΟῚ Ιηοϑὲ ΟΥ 81} [ἢ6 
ὈΟΟΪκΒ οὗ ἴμ0 ()]ὰ Τεβίδτηθης, μασι] ΣῪ 1881 8}, ογοιηίδῃ, Εζεκὶοὶ, Πδηΐοὶ, δὰ [86 ἔννοῖνο 
Ῥτορδθῖβ. Ηδ β8Υ8 ποίῃϊπρ᾽ οὗὁ ΔΥ ΟΟΙηπηθηϊασίοβ οἵ ΕΡὮγΘηΙ ὨΡΟῚ ΔΗΥ͂ ὈΟΟΚ οὗ [86 ΟἹὰ 
Τοδβίασμθηῦ ΔῸΣ [086 : ψῇηϊοῖ ἢ (6 δοοῦταιο Ὦγ. ΓΔΥ ΠΟΥ ΓοΙη ΔΓ ΚΒ) ΚΤ Κ6Β τὴο ἐΠΙῚηΚ ἴπαὶ 
ἘΡΒγοῖη ΒΒ ὀδηοη οὗ τῃ6 ΟἹ Τεβίαπιθηϊ τγ88 τ. βδδγθ τὶ (Πδῖ ΟΥὨἨἁ [0 ὅθννθβ. Μόογθουοσ, ἴῃ 
ἢΐ8 ϑγτίδς ὑψοῦ 8 81}}} τουηαἰ πἱπρ᾽, ᾿6 ἢ88 ΒΟΥΘΓΆΪ {Π}65 ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ οΔ]16ὰ Μα]δοῆὶ [Π6 ἰδὲ οὗ 
186 ῬῬγορμοῖβ, Απὰ ᾿ββοπλδηπὶ οὐγῃϑ (ΒΙΌ. ΟΥ. ἴομι. ἱϊ. Κὅ'γγ. ῥ. 94. Ο. Ὁ., δπὰ ὑ. 815. 6), 
1Πδὲ, 70 ἷ5 ΟΠ ΘΠΙΆΤΥ ΠΡΟῚ ἴΠ6 ὈοΟΚ οὐ Ταηϊοὶ, ΕΡἤγοτα (Δ Κ65 πὸ ποῖϊσϑ οὔ [86 ϑοης οὗ 
1Π6 Τογος ΟΠ] άγοπ, οὐ οὗ [86 ϑιογίϑβ οὗ ϑβαπης οὐ Β6] δῃηὰ {πη ταροη. ἸΒουρἢ ἘΡΉγομλ 
οοτπηθη θα προη ἴῃ6 ὈοΟΪ οὗ Ψογοη δ} 8 [ματηοηΐαιίοηδ, ἔΠῸγῸ ἀοθβ ποὶ δρροδΓ δὴν ὁοην- 
ΤΩΘΏΓΔΥΥ οὗὨ δἷδ προὴ Βαγυοῖ. ... .. ἘΣΡΏσοτα ὀδιθοιηοὰ Μαϊδοὶιὶ τ᾿ 145 οὗ 6 ῬΤΟρἢΟΙΒ ; 
᾿πογοίοσα δ6 δατηϊ 6 πο ἸΑΓ6ΓΥ ττΠ 08 ἰητὸ [16 σοδηοη οὗὨ [86 ΟἹά Τοβιδπλθηῖ," Ιααγά ποι β 
Οτϑά 11 ν, Ῥατὶ 1!. οἢ. 102. 8ὶ ΠΙ,, οὔΚβ, νοἱ. 11. Ρ.. 481. 4ϊο βἀϊξ. 

Φςςςς͵ κανὼν ἂν εἴη τῶν ϑεοπκνεύστων Γραφῶν. ΑἸΩΡἈ]ΟΟΝ, ΕΡ. δὰ ϑο]θασυμα, ἴὰ ατερ. 
ΝᾺΖ. Ορ. ἰοηι. ἰϊ. ». 134. 
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ἀἰνῖπο ἀοοίσίπο ἕν (μ6 ἱπδιγαοίίοη οὗἨ τηληκὶ πᾶ, ποῖ μα αἰνίἀ68 Ἰπΐο ἰὮγΘα οἴ αδδος, 
Ζόγόπιθ ὑγοοθθάβ [0 δηθπμηογαία (86 ὀδΠοΟη 8] ὈΟΟΚΒ οὗ (6 ΟἹὰ Ἰοδίπιηδηϊ ἴῃ {86 
{Ο]οσσίηρ ἴθγπη : ὦ 

ΦἼΤΒ6 βγβὺ Ὀοοὶς ἰθ σΑ]]οα ΌΥ ἴθ Βγοείίλ, νυ οἢ ττὸ 6811 (ἀοηοεῖβ. Τδ6 δβοοοῃά, 
Ῥεοῖϊο ϑεπιοίλ" [ογ Εχοάυ8]. Τμδ ἰμγὰ Μαΐδογα, μαὲ 18, [ον σου. Το ἐουγί 
Ῥαϊεάαδδαγ, π ϊοΟ ἢ μα 68}} ΝΟ τ8. ΤΒ6 ἔγω ΕἸ Αὐἀὐάοδαγίπι, οΥ Ὠ αὐ ΓΟ Ο Ωγ. 
ΤὮ656 ἈΓῸ {86 ἔνα ὈΟρΟΚΒ οὗἩ Μοβοϑ σοι ΠΟΥ 04}} ΤἼλογαῖ, ἐμαὶ ἴθ, [86 1,δνν. 
“Τα βοοοπᾶ [6488] οοπίαίη8 ὑπ 6 Ῥτορδμοίβ; δηα ὑθ6Ὺ Ὀορίῃ ἔγομι 6808 {86 δοη οὗ 

Νανθ, γο σι ῖτἢὰ {Βοιη 18 64}|68 δοδὰα Βεη Ναη. ΤΠ ποχὶ 18 ϑορλοέϊπηε, {μδῦ 18, 186 
Βοοκ οὔ Ψυάρεβ, τὶν τι οἢ ὑπο γ 7οῖη υΐ, Ὀδοδαθα μοῦ ἰβίογυ Βδρρεπϑὰ ἴῃ {86 
τἰτη68 οὗ {π6 Φυάροβ. Τμα υἰτὰ 18 ϑϑιηιθὶ, τυ βίο 6 68}} {Π6 ἔγχε δῃὰ βοοοῃὰ Ὀοοὶς 
οἵ Κίηρβ. ὍΤδ6 ἰουγὴ 18 Μαϊαολίπι, ὑμαὶ ἰ5, (86 Κίηρα, οὐ 86 ἐπϊγτὰ δπὰ ἔουγί Ὀουκ 
οὔ Κιηρβ8. Απὰά [Ὁ ἰβ πυποῖι Ὀούον ἴ0 580 Μδ  δοδίῃ, (μδὺ 18, Καὶ ἱηρβ, (Ὡδη Μαϊαοσλοίλ, 
τ δ 8, Κὶηρίοηβ, Ὀδοῦυδα ΤΠΘΥ ἀο ποῦ οοῃίδίη 86 ΠΙΒΌΟΣΥ ΟΥὨ ΙΩΔΏΥ παίϊοπα, Ὀυϊ οὗ 
1,6 Ῥϑορὶβ οὐ [ϑγϑϑὶ ουἶΐυ, σοῃβίϑιϊηρ οὗ ἔνγοῖνθ ὑσῖϊῦθ. Τμα Β60} 18 ποτὶ ς ἴδ δἰχίδ, 
Ζογοιδὶ : [Π6 δανθηΐῃ, ΕΖΟΚΙΟ] ; (86 οἰσειδ, (86 ὈΟΟΚ οὔἰδ6 Ἱ οῖνο Ῥγορβμοῖβ, τυ μοὶ 
{Π6Υ 411 Τλανο Αεγα. 

Φ͵ΤΠ6 {πιγὰ οἶαδ8 18 {πὶ οὗ {86 ἘΑΑΙΞΕΤΑΡῚΒ  ΓΡΕ βϑοτοὰ τυ Ώρ8]}, “(δ 6 ἢγεῦ οἴ 
νν Ὀ1ο 18 Φοῦ : (6 ϑοοοηά, Πανὶ, οὗὨ νοὶ ΤΠ 6 γ 6 ΟὯ6 νοϊυμηα οδ] δὰ (μ6 Ρββίπιβ, 
ἀϊν!ἀοὰ ἱπίο ἅνα ραγίῖ8β'ι Το ἱρὰ 18 Βοϊοπιοη, οοηϊαϊηΐηρ {ἴγ6 6 ὈΟΟΪΚΒ, --- Ῥγόνονθο, 
ὙΓΙΟΝ ΤΟΥ ο4}} Ζαϑαίοίςλ οὐ ῬΑΥΘΌΪ68Β : ἤῃ6 ἐουγΒ, ΕΟ] οδἰαϑίθϑ οσ (ὐλοζοίλ ; [86 
δῇ, (86 ϑοηρ οὗἁἨ δοημρβ, Αἱ {π6ηὶ 6 16 ,ϑϑὲ» λαδεῖγῖπι, ἴΠ6 ΒιΧ 18 Παπίὶοὶ. ΤῈ 
βϑυθηῖ, δ ιὸγ6 λα)απιῖπι, ὑπα 18, ἴμ6 ΝΥ ογ8 οἵ [8 γ8 (ΌΥ πβίο δρρϑι!δυϊοη γ1θ τη 
ΤΊΟΥΟ δἰ ρηἐβοηη}}Υ ἔδγη (86 ΟὨγοπὶίοὶα οὗ (86 το ]6 βδοσοὰ μἰδέονγ), γον ὈΟΘΟΚ ἰ8 
ὈΥ 8 ο8}16ἀ (μ6 ἢγεῦ δῃηὰ βεοοπὰ οὗ {86 Ῥαγδὶροτλθπὰ [οσ Ἀθιμδαίῃβ8). ὍΤΒ6 οἰρβεμ ἴδ 
ἐὰν τ 108, διαοηρ 86 τοῖα δπὰ 1,δἰϊηβ, 16 αἰν! θα ἱπΐο ἔτο ὈοΟΚ8. ΤῺ πίπι ἢ 

18 ἘΒΙΠΟΙ, 
“ ΤΉ, ἴῃ 411, [86 γ6 ἀρὰ ὑποηγεῖνσο ὈοοΚκΒ οὗ [86 ΟἹὰ [,ᾶνν; (παὺ 8, ἅν ὈΟΟΪ8 οἵ 

Μοϑβαοβ; εἰριῖ οἵ [6 Ῥτορδοίθ, δὰ πῖπο οὔ {86 Ηδρίοσταρηβ. ἸΒουρὴ βοιμς " σθοΐκου 
Βυτ δπὰ Οἰποίλ᾿" [οσ [διμθη δι! 008] “διβοηρ [6 Ηαρίορταρῆδ, δηὰ δ τ Κ6 {86 
ΠῚ ΟΡ ὑπθηνγ- Ὁ. 

“ ΤΊ]ἷ8 ῬΥΟΪορθ ΠΙΔΥ ΒΟΙΡΟ 88 ἃ Βοϊπιοίοα ἰηπἰτοάδυοίίοπ ο 411 {π6 ὈΟΟΚΕ οὔ 

Δ “ὁ Ῥγϊηβ δβραᾷ 608 106 Γ γοσδίαν Βεγεϑίἑ, απθηὶ ἢ08 ΟΘσποδίῃ ἀϊοϊπυ8. ϑοουηάυβ Ρ᾽'δο 6 
ϑεπιοίδ. Τοτιῖα8 Ῥα)έίονα, ἰὰ οδὲ 1ωον] ἰσα8. Ουδγῖιδθ Ῥαυγεάαδδεν, ηποπὶ ΝυΙΩΘΓΟΒ νοσϑπγαβ 
Ουϊηῖυθ ΕἸ δααάοδαγίπι, αὰϊ 1)Θυϊογοποηγῖππι ῥγροηοίδιυσ. Ηἱ ϑυηῖ αυΐπαθο ᾿ἰυγὶ Μοείδ, 
411.08 Ῥτορτία ΤΒογα, ἰὰ οδὺ [ορθπι, ΔΡΡο ἰδηὶ.᾽" 

“Βοουπάσυτῃ Ῥχγορποίδγιπι ογάϊηθῃ ἰδοϊαηΐ, οἱ ἱποϊρί πὶ 80 7688 ἢ11ο Νδνο, ααὶ δρυὰ δοδ 
οεμα εκ Νιωι ἀϊοϊταγ, Τοίηάθ διθίοχπηὶ ϑορμοίω, 1ἃ οδὲ Φυἀΐῇσπηχ ᾿ἰγαπι, οἵ ἴῃ διι- 
ἄστὰ οοτηρίησιης Βα, αυΐϑ ἰῃ ἀΐοῦυ8 ΨΦαυάϊςυπι ἰδοίδ ο᾽1:8 Ὡδγτδαίον Ὠἰδίοσίβ. Τογίαϑ 
δοιφυϊςαν ϑ'διηποὶ, αθοτη ἢο8 Βορζυπ) ῥγϊαχαπι οἱ βοσυηάστῃ αἰοσίπιυδ, Οπδτίυϑ Μαίαολίη, 
1ὰ εβὲ δριιη, 4πὶ ἑογίΐο οἱ αυδγίο Εοζαπι νο]υτηΐηθ σοπίϊποίυσ. Μοὶ υσαιθ τ]ῖο 68ὲ 
}αϊαελίηι, ἰὰ εδὲ Βεχύυμι, ΄φυδηὰ Μαϊίαολοίλ, ἰὰ 686 Ἑορσποστπι, ἀΐδογα : θη 6ἢ]Πὶ τὰ 
επεϊιτ ἀοβου 1 τορπα, δά Ὡηΐπ8 1δγϑοὶ ἰοὶ ρορα]ὶ, αὶ ἐγ θα δα8 ἀυοάδοίπι οοηι ποίῃγ. 
υϊπίυβ εβὲ Εβαΐϊδϑ. ϑοχαβ  ογοπιδδ. ϑορθσημβ ΕΖΘΟΙ 61, Οοὐδναβ ΣΟΥ ἀποάθδοίμλ ΡΧΟ- 
ΡῬΒοίαγα, φαΐ ἀρπὰ 111ο8 γοσδίαν ΤἝεγεαδαν. 

“ Τογ8 ογάο ᾿Αγιόγραφα ροϑδίἀοι, Εἰ ῥτίτηαβ ᾿ἰὈοΓ ἱποὶρὶς δῦ δοῦ. ϑδοουηάᾶπβ Ἢ Ὠδνὶη, 
αυθῖλ ααϊηᾳθο ἱποίβίοηίθι8 θοῦ ππηὸ Ῥβδὶπιοσγιπὶ γοϊαμηΐηθ σΟΙργοΒοπμἀπηῖ, ΤΤογα8 οβὲ 
ϑοϊομηοη, 1Γ68 ᾿ἰῦγτοδ ἢαῦθμβ, Ῥγονογθία, χυθ 11 Μδῖδ, Ἰὰ οδὲ Ῥαγδθοΐαδ, δρρε]]αηῖ: 
Ἐο]οβἰαδίθη, ἰὰ εβὲ Οὐλείρἑ : Οδπιουτα Οδημοογαμῃ, 4πθπὶ {ἰτ}}0 δὲγ “46οἰγὶπι ρυρηοίδηϊ. 
Βοχῖῃβ οδῦ [2816]. δαοριπηυϑ 1 ἐγ πα)απιπιῖπι, ἰὰ εἐδὶ  ογῦδ ἀΐογιιπι, αἰοὰ εἰρσοϊδοιηῖίι8 
Χρονικὸν ἰοἴΐι5 αἰνίηθ8. ιἰβιοσῖδο Ῥοββυσωιβ δρροίαγα, ααΐ ΕἰΌΘΣ δριιὰ 08 Παραλειπομένων 
ῬΓΠῚΠΒ οἵ δοουπα8 ἰπβου δ. Οείαντβ Εταϑ, 4 οἱ ᾿'ρ86 δι μι Ποῦ ἀραιὰ ατῶσοβ οἱ 
1,ατῖηοθ ἴῃ ἀπο ᾿ἰυγοβ αἰνίϑυβ οδϑὲ. Νοπαδ Ἐδιμον. 

“ Αἴᾳπο 8 δυηὶ ραγζον Ὑ οίογίθ 1,.οχίβ ᾿ἰσὶ νἱχίπ ἄπο, ἰά οδι, Μοβίβ φπΐπαθο, οἱ Ῥτο- 
Ῥβοίαγαπι οοἴο: Ηδρίοαταρπογασα πονεῖ. Ουδπαθθη ΠΟΏΠΌΠ πὶ οἵ Ο ποῖ ἰοῦ 
Αγιόγραφα δοτὶριϊοηξ, οἱ ΠοΒ ᾿ἰῦγοβ ἴῃ ϑὰ0 Ῥυΐδηΐ ΠΌΠΊΘΓΟ δαρρυϊδηάοβ; 86 ῬῈΓ ἢος 6886 
Ῥγδορ 1ρὶβ ἰΌγοΒ νυἱρίηιὶ ᾳπαίαογ. . . . . 

“Ἡἰϊς ῥγοίοψζαβ βοσὶρίπγαστση 488] χαϊοδίθτῃ ῥγϊποὶρίαπι οπιηΐ δα [Ὀτῖ8, χαοδ ἀθ Ηοῦγεροο 
ψΟΥ 8 ἴῃ [δ ὨΌ., ΘΟΠΥΘΗΪΓΘ ροϊοδὲ: υἱ 8οῖγα υδ᾽οδησδβ, ασαϊσαίᾷ οχίγα ΠΟΒ οδὲ, ἱπίου 
᾿Απόκρυφα 6886 ροποηάπη).. Ιρἱΐαν βαρίθηιία, απϑ νυϊχο ϑαϊοιηοηΐβ ἰμβοσὶ αν, οἱ δεξα 
811 Βίγαςϊ ᾿ἰθοτ, οἱ σα ἢ, ΤΟῦΐα5, οἱ Ῥαβίοσ, Ποὴ δυηὶ ἰῃ Οδῆομθ. Μδοομδθοογαμι ὑσὶ- 
ταῦτα Ἰἰδγαπιὶ ΠΘΌΓΑΙΟτλ ΓΕροσ. ΘΟ ἀ.Β σγρθουῦβ οδῖ, ατιοὰ 6χ 'ρ88 ᾳφυοαπο Ῥἤγαδὶ Ῥεύίαις 
Ῥοΐοβι. ἩἨἩΗϊογοηγτηὶ Ῥγοϊοριιβ (ἰδἰοδῖαβ, ορ. ἴοπι. '. ρ᾿. 317---322. Ῥαγίβὶϊβ, 1093. 

5. ΑΒ ίἢ6 Μαβογίιθ8 δηὰ Ταϊτη ϊβι8. ; 
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Θογίρί σα, Ἡ ΔΙΟΒ γ᾿ Βανα ἰγαμϑὶαὐθα ἴγουλ ΗΠ ον ἰηΐο 1 εἰΐη : 8ὸ ἐμαῦ το ΤΥ ὉΘ 
ΔΌΪΕ ἰο ἰκονν, {πᾶὺ ὙΠδίθυον ἰ8 ὑαγοπα {δμθβ6, ἰβΒ ἴο Ὀ6 ρυΐ διηοηρ {116 ΔΡΟΟΣΥΡ ΔΑ] 
Ῥοοκθ. ἸΠογοίογο, Ὑ δύ ομ, τ μι οἢ ἰδ ΘΟΙΩΙΏΟΏΪΥ οΔ]]ο ἃ δο]οπηοπ Β, αῃὰ ἰμ6 Βοοκ οὗ 
658 ἴμ6 ὅοη οὗὨ ϑ'γδοι, απὰ Τοῦὶϊ, δπὰ ἴμ6 Βμθρμογὰ αγὸ Νοτ ἴῃ [ῃ6 οῆοπ. 186 
βγϑὶ θοοῖκ οὗ Μδβοοδῦθοβ 1 αν ἔυυπὰ ἴῃ ΗΘΌΓΣΘΥ ; [86 Βεσοῃά ἰ8 (ὐτϑοὶκ, 88 18 δυϊὰθιῦ 
ἔγοπλ (8 ρῃγδβθοϊοργ." 
1 τῃ6 Ῥγοοθάϊηρ οαἰδίορα οὗὨ 186 Θβποπίοδὶ οὐ ἱπβρί γε Ὀοοΐς8, “Θγόσταα ἣ88 αίνθη 

{ποτὶ υ8ῖ 88. ποὺ βίδπά ἴῃ οὔῦ Ἐπ ρ] δὴ Β1Ό]68, ὀχοθρίϊηρ [Βαῦ 6 [88 ἀοβί σπαιθα 
Βοιη6 ΟΥ̓Ὠ ἵμοστὰ ὈΥ {μοῖρ ΗἩΘΌΓΘΥ Πδτη65: (μαῖ 18, 6 8.848 σίνθῃ 86 ὁδηοῃ σϑοορηϊβοα 
ὉΥ αἱ! Ῥγοίοίδηϊ ομγο 8, ηοὶ {Π|ὸ Θδου τππδὰθ ὈΥ {π6 τἸηοάδιπ ΟυτΟοΙ οἵ Βοπθ οἱ 
{86 81} οὗὨἨ Αγτὶ], ἴῃ 16 γοὰνγ 1646, ἐμαὺ ἰ8 ΟὨ]γῪ οἰδνθῃ ἰνυπάγοὰ δηαὰ βΒ.{γ-ΠΟὉΓΣ γοδῦυ 
ΔΟΡ (86 ἐϊπη6 ΟΥ̓ Φεγοίηθ. [Ι͂Ἃπ ΟΥΝΘΟΓ ραγίϑ οὐ 818. ὈΪΌ]1οαὶ Ἰδθουτβ, Φοσοιμα [88 
Θχργοββθᾶ δ18 ἀθ ρεσγαΐὶθ Ἰπάρστηθηΐ τοδρθοίίηρ {Π|| ΔρΟΟΥΥΡΒαὶ ΒΟΟΚΒ ἴῃ Θαυ8}}7 
ἜΧρ] Ἰοῖῦ ἰΘστηϑ. 
μωβ, ἴῃ ὉΆ86 ῥγοΐβοα ἴο εἷἰ8 ᾿ζϑη νοσγείοη οὐ (ἶἴι6 ὈθΟΚΒ οὐὨἩ βοϊοιβοῃ ἤγοιῃ δ 

ἩρΡγον, 6 δΑΥ8 ὑπαὶ 6 ἢδ88 ὈΓΔΏΒ᾽ αἰ θα ΟΠ]Υ “ ΤΏΓΘ 6 ὈΟΟΚΒ οἵ ϑοϊοπιοη, --- Ῥγονοῦθβ, 
ἘΠ οἸ]οδίαβίθβ, Οὐ ὑπ Ῥγθβοθοῦ, δπὰ (δ Βοηρ οὗἨ βϑοῆρβ. Ὑθοτα 18 8180 ἐπα Ὀοοκ οὔ 
6808 (86 ὅ0η οὗ Βίσδοι, δπαὰ 8 ὑβδουδρίρταρἢα]" (ΟΥ̓ {3186} δϑογὶ θ6 4) “ ὈΟΟΚ, σα]]ο ἃ 
ἐπ Ὑ Ἰϑάοι οὐὗἁἨ Βοϊοιλοη ; ἴ[ἢ6 ΤΌΣΙΩΘΡ οἵ νοὶ 1 Βαανα ἑυυπὰ ἱπ Ηοῦτον, δηᾶ οδ]οὰ 
ποὺ ΕοΙοϑἰδίϊουβ (88 1Ὁ 15 Ὁ {86 1,δι1η8}) Ὀμὲὺ (86 ῬαΑΓΆΌΪΟΒ:; 0 ψ ϊοἢ πόσο οἰποα 
ἘοΟ] οϑἰϑίθβ διὰ ἴ6 βοηρ οὗ ϑοηρθ, {παῖ [06 οΟἸ]δοιο τσοὶ ὑπ6 Ὀθεον σοβθι Ὁ] 6 
186 Ὀοοΐ8 οὗ ϑοϊοιηον, Ὀοΐϊὴ 'ἴἢ ΠΌΠΟΙ πὰ βυδ᾽)θοοϊ-τηδίϊογ. Τα βοοοπὰ 18 ποὶ δὲ 
811 ἰο Ὀ6 ἔουπᾶ διαοπρ (86 ΗοΌγον ; δπὰ (ἢ 6 ἐπὴν ῬΙ ΔΙ ΠΙῪ 8θοντβ (πδὺ 10 5 οὗ αγοοῖκ 
ΟΥ̓ Πα] ; 8δηἀ Βοῃη6 βῃοίθηΐ ἩΎΙΟΓΒ δβίστη (Πδῦ ἰξ 15 [86 ποτὶ οὗὁἨ Ῥμῆ]ο {μ6 ὅν. Α8 
{ποτοίοσο ὑμ6 ΟΒυΣοὶ σοϑάβ ὑβ6 Βοοῖκϑ οὗ δυάίίι, δηὰ ΤοΟὶ;, δὰ οὗἩ (6 ΜαἼοοβδῦθοα, 
Ῥυΐ ῬΟΕΒ ΜΌΤ' ΒΒΟΕΙΥΗ ΤῊΒΜ ΑΜΟΧΟ ΤΗῊΗΒΟΑΝΟΝΙΟΑΙ, ΟΒΙΡΤΌΒΕΒ; 80 “Π|Κ  νν186 Ὁ ΤΑΥ͂ 
ταδα {8686 ὕπο ὈοΟΚ8" [{Πππᾶὺ 18, Εοἰοβἰδβίϊουβ δηὰ 186  Ιδάοτῃ οὗὁὨ ϑοϊοπιοῃῇ, “ Ὀμὲ 
ηοί 707 οεἰαδιϊδλίηρ ἰλ6 αὐἱδοντίν ΟΥ̓Ὠ δοοϊδείαδίϊοαὶ ἀορηιαδ.," ἢ 

ἴῃ Ηἷβ ργϑῖλοθ ἴο σϑγουιίϑῃ ἣθ ξωΓΊ ΒΟΥ Β8γ8 εἰναὲ 1ῃ6. Βοοῖ οἵ Βασγιςῖὶ (86 βουῖδο οὔ 
)ογθιδῃ 18 ποὺ γοδὰ ἰη γον, ΠΟΣ σϑοοϊνοὰὶ Ὀγ ἰμ6 ΗΘΌΓΕΥΒ ; Ἡ βογοίοσγο ἢ6 ρϑεβοα 
10 ονοσ.δ [πὴ μἷδ ργοίβοα ἰο Πδηῖθὶ μα δίδίοβ, ιμδὺ {παῦ ὈοΟΚ δα πο ΠΥ [86 ΒἰΒίουυ οἱ 
ϑυβασηδ, ΠῸΣ ἴ86 βοης ΟὔἾμ6 ΤΉγοα ΟΠ] άσθη, πον {)ι6 4068 οὗ Βεὶ δπὰ {μ6 ἤταροη ὁ: 

ΕῚΣ 8 8 σοιμδσκϑῦὶο ἔδοί, [μαι δουρὴ Π6 ΘροοΥΥρ δὶ απὰ ἰηδρίγοὰ ὈοΟΪτ8 ΓΕ ΓΟ ἱη[οΥ- 
ΣΩΪηρ]οἀ δἱ ἃ ὙΘΓῪ ΘΑΥΪΥ͂ ροτοά, γοῖ, ἰῃ 811 [1π6 δηςσίθηϊ τ Δ ΠΌΒΟΓρ᾽Β οὗ (ἰ6 1.6 Υ αἰχαῖο, 
νὸ Πηὰ ἴῃ οΪοβδα ΘΟ; χίοῃ υγΐτὶ [16 ΔΡΟΟΥΥΡΙ ΔΙ θΟΟΚΒ, ἰμοδα ρ᾽οἴλοςδ οἵ Φεγοπιθ ἰῃ Μο} 
[η6 ΔΡΟΟΙΥΡἢ 8] τὶ ἶπρβ δγὸ τεξοοιοα, (Ηοάν, ἀ6 ΒΙδιίοταια Τοχιείδιβ ΟΥἰ ρίπα! θα, Ρ. 662.) 
πῃ 41} τῃ6 φαυ]οῦ ῥσίηἰϊθὰ οἀϊιϊοη5 οὗἩ [86 1,8 ΒΊΌ]6, )γγ. ΗΟΑΥ δάάβ, τῃ6 Βατηθ ὑσγοϊοριιθ8 
(ΟΥ̓ ῥγϑίβοθϑ) αγὸ Τουππὰ. (1014.)ὺ βυὈΒΟΑΌΘΠΕΙΥ ἴο ἴπ6 τεϊοισηδιίοη, ΒουΟΥΟΥ, 8 ΠΟ [ΌΓΤᾺ 
Ὑγ88 ἱπηιγοὰυςοά, δηὰ ἰῃθ86 βου ρίιγαὶ ὈδΓΥΟΥΒ ογ6 σϑιπονοὰ ἢ δ ἢγβι σδατουϑὶΥ δὰ 
ΤΆΓΟΥ; 16, δήοσ [186 ἀξοῦθο οὗ ἴπ6 80- 8116 σοιης] οὐὗὁἨ ΤΥΟΠΙ, τόσα ΤΟΙ δ ἔγο- 
ΔΌΘΠΗΥ; δπὰ δὲ ἰδσηρῖῃ, ππὰοσ Ῥαρα] βαποιίοῃ, ὈΟ]αΪγ δπὰ δἰτηοδῖ ππίγογβα  Υ, ἴῃ ογὰθῦ ἴὸ 
ϑάνδποθ ἔΠ6 ογοαϊί οὗἩ τ1Π6 ΔροΟΟΣΎρἢ ΑΙ ὈοΟΚβ, δηὰ τὸ οὐϊδὶπ (ῸΓ ἴῃοπὶ [Π6 Θδιϊπηδίίοη. οὗ ἰἢ- 
δρίγοὰ τυ ηρθ. Τμ6 ρῥτοοίβ οἵ {1686 ποῖ δγὸ χίνϑη ὈὉγ ἴμῃ6 ον. α. Ο. Θογἤδη), ἱπ ΡΡ. 5] 
--Ἶ8, οὗ τ. Τραηάοσ υδὴ Ἐ388 “ΤΟ Το ΐογβ᾽" δ γοδβοά ἴὸ Ὠΐτη, υνῖῦ ἷ8. “ ΒΟρΙΥ. ἢ 
Ἰοπάου, 1826. ϑὅνο. 

σε τι γος ἐγ] ἀτπιΐ Ορτ8 ποτηϊηΐ τ λίγο σοηϑθογανὶ, ἱπιογργοϊδίίομθπι νἱ δ᾽ σοὺ ἐγατη βου 
ΤΊΟἢΪ8 νοϊατίηαπι; αϑίοίλ, αὰ88 Ηεῦτεοὶ Ραγαδοίαν, νυϊ χαῖα διιΐετη εἀϊιῖο Ῥγουετύϊα νοσδῖ: 
Οὐοεϊοι, χιιᾶτα αταοα Εςοϊοβίαβίθη, Τ.ϑιίηθ ΟΟποϊοπδίοσοιῃ, Ῥοββύσβ ἀϊςοτο; δὲ “5δι τίη, 
ᾳποὰ ἰπ ποβίσχὰ ἱπραᾶ νογιϊ τ (ἰδπιίουπι Οαπίϊοοταῃμ. Ἐδγίιν οἱ Παναρετὸς, 76δι: 11] δὶ- 
ΤΟΙ ΠΙΡΟΓ, οἱ δἰ π8 Ψευδεπίγραφος, χαυὶ ϑαρίοπιία Βϑιουηοηΐβ ἱπεοσι ἰδ γ. ΘυΟΣΌτα Ὀγϊογοπι 
Ἡοδταίοπτη τοροτὶ, πο ΕἰοΙ οβἰαβίσαμι, αὐ ἀρὰ Τδιΐποβ, ϑεὰ ῬασγϑΌοΪδβ ὑσγϑηοίδίυπι, οἰὶ 
ἡαποῦϊ ἐγαπὶ Ἐοϊθβίαβιοβ οὐ Οδηίίουτα Οδη ἸοΟΓΌΠι ; πὶ δἰ πὴ πιά ΐμο πὶ Β]Οσ ΟΠ͵8, ΠΟΠ 50] 0 
ΔΌΤΟΤΌΠΙ ΠΌΙΊΘΤΟ, 86 οὐἶδηλ τηδίουαγι πὶ ροηοΤο, σοραυδγοῖ. ϑοοηθαβ δρυὰ ΗρΌγΙΒΟΒ 
ὨΠΒΑΌΔΙΙ οδῖ, αἶα οἱ ᾿ρ86 βίγ]π8 Οτεροδπ δἰοαπθηκίδπλ τοαο]οῦ; εἴ ποηηα}}} βου ρίοτγιπι γὰ- 
ΤΟΓΌΠ. ΒΌπο 6886 Δυάεὶ ΡὨΙΟηΐβ αϑῆγιηδπῖ. Βίουν ἐγρὸ Φυάϊῃ, εἰ Τοῦί[8], εἰ Μδοβδαθθο- 
ΓΙ 1 γῸΒ ἰοχὶς φυΐϊάοχη ἘςοΪοϑἷδ, δ ἹΝΤΕΕ ΟΑΝΟΝΊΟΑΒ ΒΟΒΙΡΤΌΚΑΒ ΝῸΝ ΜΕΟΙΡΊΤ, δὶο οἱ 
ἢμδο ἄπο γοϊυτηΐηα Ἰοραὶ δά εαϊβοδιίοποῃ ῥ᾽ ἶϑ, ποη δὰ δποιογἰίοσω 606 ]0 51 Β[0ΟΥΊπὶ 
ἀοχπιδίπτη σοηἤιτπιδηάδηι ῬΡγβῖ. ἰπ ᾿ἰΌγοϑ δ οσηο 8, ΟΡ. ἴομι. ἱ. ΡΡ. 938, 999. 

3. ἐὙ ἸὈγαμα δυΐοπι Βασγιςΐ, ποιδυὶΐ οἦα8, αυὶ δραὰ Ηφῦτεθοβ πος Ἰοσί τσ πθο Βδθεῖπι, Ῥγθ- 
τογτηϊβί ηπ.8.") Ῥγροίβιϊο ἴῃ Φογειηίδσα, ΟΡ. ἴοτα. ἱ. Ρ. 6554. Ῥασγίδι!β, 1698. 

4“ Οπὶ [δβ6]]. θεν Τγδηΐο 18] ἀραιὰ Ἠςῦγθοβ ἢθς βαβδηπδ μαραὶ πἰδιοτίδπι, πος Ἡγτηηστα 
ἔτη Ῥαογοζυτα, ἢθ6 6] 18 τίδαπο ἔβθυ45,;, Ῥγαίδιϊο ἱπ δῃῖ6]., ΟΡ. ἴοι), ἃ, 
Ῥ. 990. 



496 Οη ἐδὸ “ροογγρλαὶ 72δουΐε 

δὰ ἢ 5 ργοίροοβ (ο (86 ὈΟΟΚΒ οὗ ΤΟ ἱ δηὰ οὗ Φυά ᾿", 9 οΠαγασίου 558 {Π|6η} 28 
ΔΡΟΟΓΎΡΒΔΙ δηὰ ποῦ τϑοεῖνοα ὈΥ {Ππ «608. 

Εὐυγίδον: “ἴῃ (86 γΟΥῪ ἰοχί οὔ {86 υϊραία Φ6γοπιθ ποὺθϑ τι (πα τηοϑί ϑοσαρυΐϊους 
ΘΕΓΘ ΘΥΘΡΓΥ͂ ΒΡΟΟΓΥΡὮΆΙ δα ἰυίοι ἴἰὸ (86 βδοσθὰ ἰοχί: δηὰ μδὰ [με 1 απ εἰυγοὶ Ὀὰυϊ 
δορά δα 116 ἐοΔο ϊηρβ οὗἨ 6. γστθδῖ πηδδῖοσ οἡ (8 ]8 δι )θοῖ, δον Βι Ϊ]6 που] πόνον 
᾿ᾶνα ὕδθοη οοπίϑην παῖδα ὈΥ 105 Βρυγουβ ΘΧΟΓΟΒΟΘΉΘΘΒ; ὯῸΣ ποῦ ]Ἱὰ (ἢ 6 ἔδίμογ οὗ {δ 6 
Οουηοῖ! οἵὗἨ Τγοπὶ ἤᾶνθ δά ἃ ἀδθοϊβίοῃ δ|1κὸ ἀἰϑογθ 80 1]6 ἴο {Βοἷν Γορυ τας ἢ 89 
βοβοίαγβ, ἀπ {ΠῸῚῚ ἱπίσρτ Υ δηα δἰ πο Γ Υ 88 ΟΝ τί βυ8η8.᾿" ὃ 

(10.) Βυξινῦβ, ἃ ὈγοβΌγίοῦ οὗ Ααυϊοῖα, τοὺ 8 δι ἄγει {86 ἐγίθμὰ δηα δῇογ- 
πΔΙὰΘ 06 ΟΪΓΓΟΓ ΘΉΘΠΥ οὗ Φογοπια (Α. ἢ. 390 οὐ 397) ἴῃ δ ὀχροθϑίιοη οὗὨ {{π 
ΑΡροβι]6β᾽ Ογθϑ, μανίῃρ οἰϊθὰ 2 Τίην. 11}. 16. ΒΔΥ9 :---- “ 10 ὉΒΕΓΘΙΌΣΘ ΒΟΘΙΏΒ ὈΓΟΡΕΓ ἴῃ 
{818 ρἴδες ἴο δηπιηογδία ὑπ6 ὈοΟΚΒ οὗ (μ6 Ο]ἀ απὰ Νὸν ᾿Γδδίδτηθηῦ, }οἢ δοοογάϊης 
ἴο 1η6 ὑγΔα!ἰοη ΟὗὨ ΟΡ δησθδίουβ ἃγὸ Ὀϑιθνθὰ (0 ἴᾶν Ὀθθὴ ἱπϑριγοὰ Ὁγ 186 Ηοὶγ 
ϑρίγῦ Πἰπιβο δ, 88 τ Ὦᾶνα τοοοῖνοα ἰποπὶ ἔγοι [6 Ἰηοπυπιοη5 οὗ ἰῃ6 (Δί οσα. Οὗ 
{86 ΟΙά Τοβιδιηθηῦ ὑμογοίογε ἴῃ 186 βγδὶ ρίδσθ ὕπο το θαυ θθθη ἀο]νεγοὰ ἴδ6 ἔνα 
ὈοοκΒ οὗ Μοβϑβ, --- ἀϑηθβϑῖβ, Εχοάυβ, [ον τσυθ, Ν απο, Πουϊογοηοογ. Αἶαν 
{π686 [4.6] 6808 Νανα [οβῆυδ [Π6 δοη οὗ Νυη], δπὰ Ψυάροβ ἱορεῖδον ψτ Βυίὶ. 
Νοχῦ δ΄ ἴ86 ἔουγ ὈοΟΚΒ οὗἉὨ ἴΠ6 Κίηράοηθ, ποι [Π6 ΗδΌτγονβ σγοοίζοη το. ὙΤΏ6 
Ἐδιηδίηβ, Ὑν δίς ΓΘ οδ θὰ {μ6 Βοοὶς οὗἩ Παγα [οὐ ΟΠ γοηΐὶς]68), δπὰ ἔσο ὈοΟΚ8 οὗ 
ἘΖγὰ [1πδὲ ἴ8, ΕΖτα δπὰ Νεἢθι δ} τι ῖ ὑΠ6Υ Τθοκοι 88 ομο, δηὰ Εβίμογ, Δίογο- 
οὐοῦ, Οὗ [86 ργορδδίϑ [16 γ6 ἃγ6} 1βδΐ δ, ογοπίδη, ΕΖΟίτῖοὶ, δὰ Ὁ δηϊεὶ : Ὀοβίαθβ, 
ομ6 Ὀοοΐς οΥ̓͂ 6 ἔσοῖνθ Ῥγοριδθίβ. “0Ὁ αἷϑο δηὰ ἴπ6 Ῥβαὶῃιβ οὗ Παν!ὰ δγὰ ἀϊβεἶπεὶ 
Ὀοοῖκα. 1βδαΐϊ ϑοϊομιοῃ ἀο] νογοὰ [ἢγθα ὈοοΪτ8 ἴο ἴμ6 Οδανοῖ,,--- ΡΛ γονογῦβ, Εςς]οβλββίθα, 
[86 δοηρ οὗ ϑοῆμβ. ὙΠ (686 86 Υ οοποϊαἀ δὰ ἴπ6 ὈοΟΚΒ οἵ ἴ6 ΟἹ] Τοδβίδιβθηι." 4 

Αἴοῦν ρινίηρ ἃ οδίδίορυς οὗὨἨὨ (86 ὈύΟΚΕΑ οὗ {πὸ Νονν Τοβίδιμοηῖ, Βυξηι8 δὰ ὰδ: -- 
“ΓΉρ5Β6 δγὸ [86 Ὀοοΐζα ψ ὶο {1|ὸ Δ ΠΟΥΒ πᾶνα ἱποϊυἀθὰ ἰῃ ἴδ6 σδηοι,, δπὰ ουἱ οὗ 
ὙὨΙΟΒ ἸΒ6Υ πουϊὰ ΘδίβὈ  Ἰ8ἢ τ Θβϑου 008 οὗ ΟΌΥ ἰδ. [Ὁ οὐσιί, Βονγονου, ἴο 6 
Κηονη, ὕπδὲ ὑΠπΠ|6Γ6 ΔΥῸ 8190 οὐδασ Ὀοοῖζα το ἀγ ποῖ σδηῃοηΐϊοϑὶ, Ὀυΐ νοὶ μαννα 
Ὀδθη οδἰ θα δοοἰοδιδαξί σαὶ ὮΥ ΟΡ Δησοβίογβ ; 88 {86 Ἦ ἰδάοπι οἵ ϑοϊοιθοη, δῃὰ δῃοῖθοῦ 
ψθοὗ 8. ο4]1|6ὰ {π6 ὟΥ ἰδάοπι οὗἩἨ 186 ὅοιι οὗ ϑίγδος ; δπὰ διιοὺρ [86 1,01} 18 ς8|16ἀ 
Ὀγ {Π6 δια οὗἉ ΕἸΘΟΙ Θβ ϑίϊουβ; ὈΥ ἩΒΙΟΒ παπιθ 18 ἀθῃοιθα ποῦ (6 δαίδον, Ὀαὶ [86 
Ὁ8}} Υ Οὗ (6 θοοκΚ. ΟΥ̓́Τ βδιμὸ σαηκ ἰ5 8.6 1||16 Ὀοοῖκ οὗ ΤΟΌΪ, διὰ Ψυά ἢ, δπιὶ 
ἐνὸ ὈοΟκΒ οὗ Μαροβῦθαα...., ΑἸ] τσ Ἰπάθοὰ {μου σψοιϊὰ αν ἴο Ὀ6 τοβϑὰ ἢ 
ον οὗ θα, Ὀυδ πο ἴο Ὀ6 δἰἰασεὰ ὈῚ ὙΔΥ οὗὨ δΌ ΒΟΥ Υ ἴον Θοη Βστηϊηρ γί 168 οὐἁ ΓΔ}. 
Οἰλεν ϑογίρίιγ 68 ἰλον ΚΑΤΕΣ υὐΒ Ἐϑ βεῤελ εις τολίολ ἐλδν ιυουϊά κοΊ λαῦε ἰο δὲ τεαΐ ἱπ 
ολιγολθα. ΤΉθθ6 {πίπσϑ 1 Βανα ὑπουρμῦ μτόροῦ ἴο ρυῖ ἀονῃ Β6Γα, 88 γϑοοίνα ἕγοπι 
ΟἿΓ διηοοβίουβ, ἰοῦ (Π6 Ἰηξογιηδίίοη οὗἁὨ ὑποβ6 γὸ δζὰ ἰϑαγηΐησ [86 ἤγϑι εἰθιηθηίβ οὔ 
{Π6 οΒυγοῖ διὰ Οὗ {πὸ ἕμ1 ἢ, {μαῦ ΓΠ6Υ ππὰν πον πὶ ψμδῖ Τουπΐδϊ 5 [Ώ6Υ οὐδέ ἴο 
ἄγαν ἴπΠ6 ψογὰ οὗ ἀοα." 5. [10 15 ᾿πηροβδβῖ ὉΪ]Ϊ6 Ὁ δῃγ της ὑο Ὀ6 τλοῦα αἰβοσιπαιίησ 
ΟΥ ἀφοίϑίνο ὑῃδη {{||8 σαίδίοσυο οἵ Ευξιιδ. 

᾿ Αἀάγοδδίπρ' [Π6 ΒίΞἢορβ ΟΠγοιηδίϊιβ δὰ Ηρ οάοτγιβ, ΗΘ 88γ8: --- “ ΜΙτγδγὶ θη ἄθδὶπο 
ἜΧΘΟΙΪΟῊ 8 ΥΘΒΙΓΣΘ 1πβί ἢ 8Ππ|: οΧὶρ 8. Θπΐπὶ αὐ Γὐδγαμχ ΟἾΔ] 4850 ΒογπΊοΠ6 σοηδβογρίσπι δὰ 
1, διϊπαπὶ βίγίατη ἰγαῃᾶπὶ : ̓ἰΌχαι ατίχιιο ΤΟΐδ, φυθὰ Ηδογρὶ ἀθ οσδίδϊορσο Πὶνπασζαπι 
ΒΟΥ ριὈΓΑΓΌΠῚ βοσϑηῦοΒ, ἢΐ8, 418 ΑΡΟΟΓΥΡΔ πλοιηοτϑηΐ, τιδποίραγαηις," Ῥγρίδιϊο ἴῃ ζἱθγιιπὶ 
Τοῦ, Ορ. ἴομ. ἱ. Ρ. 1158. 
 Αρυὰ Ηθοῦγωοβ ἴδον συ} Ἰηἴογ ΑΡΟΟΥΥρπ Ἰορίταν; οα͵π8 διιοϊου(Ά8 δὰ τοδογαπὰδ 

111, φυδ ἴῃ σοπίοπιϊοιειη νηΐ, Τὴ 8 ἰάοποδ λιά σαν," Ῥγείδιϊο ἴῃ Πἰθγαιη Φααπἢ, 
Ορ. ἴομ. ;. Ρ. 1170. 

᾿ Ῥυοΐ. ϑίονγο οὔ 186 Αροογυρῆδὶ Βοοῖβ. Β[] οἴ ἤθοα βὅδοσγα ἴον Αρυὶὶ, 1854, Ρ. 804. 
ὁ “Ἐπ ἰάοο, 4ὰ8 Βυπΐ Νονὶ δὲ Ν᾽ οἰογίβ Τδβιδιηθητ γοϊππηΐῃδ, 4185 Βασι ἀπ πῈ ΤῊ Δ ΟΓΟΠΙ 

ἐγδα!ἰοποπὶ μοῦ ἱρριιπὶ ϑρίίτατη ϑαποίαπι ἐπϑρίγαϊα ογοἀ παν οἵ ϑοοϊοδὶϊβ ΟἩγίβιὶ ὑγδάϊτα, 
φΟΠΊΡΟΙΘΠ5 νἱἀοίαν μος ἱπ Ἰοο0 ονϊ ἀθηοὶ παπιοτο, βίουδ ΟΣ ῬΙΓΌΠῚ ΠΙΟΠΠΊΘη 8 ΘοσοΘρΙπιμ8, 
ἀεδίρπδτο. Ιΐδαμο Ν᾽ οἰογίβ Τοβίδεηθητὶ οτηπίππι ρυΐπιο Μογεὶ αυΐϊηᾳπο Πἰδσὶ δυπὶ ἐγδα τὶ,-- 
Οεμοεΐβ, Εχοάι, 1ονίεἴουθ, Ν μη γιιβ, Π)θυϊογοηποτιίυτη. οβὲ ἤφο ὅοουβ Νανο, οἱ Ζυάί- 
πη], δίτη] οὐπὶ ἢ. Οπδῖποῦ ρμοβὲ πὸ Βορποστῖῃ ᾿ἰδτὶ, αὰου ΗΟ ἀϊιο8 παπλογαπξ 
Ῥδγαϊ!ροιηθηδ, αἱ Ιίεγαπι ἀϊοίταγ Τὐδοτ, οὐ Ἐδβάτα ἀπο, απία δραὰ {1108 δἰπρα] σοπιρα- 
Ἰδηΐυτ, οἱ Ηρδῖογ. Ῥγορδοίδγαπι ὑογῸ βϑΐαβ, “ογθπἷδδ, ἘοοΝίοὶ, οἱ Δη16]. Ῥυίογεδ 
ἀυοάοείϊπι ρτορβοίδγαπι ἰυδῦ ὑπυ8, Φ0Ὁ0 ιοαιιθ οἱ Ῥβδὶπιὶ Πανὶ ά βίη χα δυης ᾿ἰδτί, 8010- 
ΤΉΟἢ ὙΟΙῸ ἴγῸ8 δοοϊςδ᾽85 γα, Ῥτονογθία, ΕοΙ δἰ αϑίοη, δὲ Οδηϊίοα Οδηϊοοταη. [1 ἢΐδ 
σΟΠΟΙυδογαηΐ παπλόγυπι Πἰδγόγαπὶ ' εἰοι18 Τοβιδτηθηι,," Πα δηΐ Εἰχροδίεϊο ἰη βγτωθοὶ, Αροεῖ, 
ἴη τ Αρροπάϊχ ἰο Ογργίδη᾽ β ουκβ, ρ. 96. Οχοιι ΐὶ. 1682. 

δ Ἥρςο δβυηῖ, 4128 ὈΔΙΓῸ8 ἱπίγα ΘΔΠΟΠΘΙη ΠΟΠΟΙυϑογιηῖ, οἱ οχ αἰΐθη8 βοἱ ποβίγαθ Ἀ3βῸ Ὁ 
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(11.) Αυαυϑτικε, οῖβδορ οὗ Ηΐρρο Βορίυβ 'ἰπ ΑΥῖσα, 15 (86 Οἢ]γ ἔδίμοσ ἰμαὶ ττοίο 
ψ᾿υλίη {86 ατοῦ ἔοαγ υηγοα γ Θλγ8 οὗὨ [86 ΟἈ για Θτὰ ἢ, γθο, ἴῃ 8 οδίδίοριια οὗ 
18:6 ὈοΟΪκΒ οὗ βου ρίωγο, βθϑῖὰβ ἴ0 ἴδνοιισ ἴπ6 ἰηιγοἀυοῦοη οὗ (δ6 ΔρΟΟΥΥΡὮΑΙ ὈοΟΚΒ 
ἰηίο {86 βδδογοὰ ὄὀβδῆοῃ. Αῃ ἰηνθδιϊσαϊίοη οὗ ὑμαὺ σαία!οσαθ, Βονγανον, οοτηραγοὰ πὶ 
᾿ΐ8 τοσογάἀθὰ ἠιάρτησηὐ σοποθγηΐηρ ἱπαϊνί 8] ΔΡΟΟΥΥραὶ ὈΟΟΚα, Μ}}} βου [μδῇ Β6 
ΤΘΟΟρ 868 ἃς οὗ ἀἰνίηθ δι ΠΟΥ ΟἾΪΥ ἴΠο36 ὈΟΟΚ8 νει ἶοὰ το, ἐΟἸ]ονσίηρ {πΠ6 ᾽υὰρ- 
τηδηΐ οὗἩἨΪΏ6 δησϊθπὶ “6188 Ομυγοῖ, δηὰ οὗἉ (π6 [οτὰ Ψ6808 Οδτὶδὺ δῃηὰ ἷ8 ἱπϑρίσοα 
ἈΡΟΒ1168, δάτηϊῦ ὕο Ὀ6 σΑποηΐοΑ]. 

ϑρβακίηρ οἵ [86 ἀϊσοηΐ βευ ἀθηὺ οὗἉ βου ρίαν 6 Β8γ8: --- “ 1η 186 σδηοι σαὶ βογιρ- 
ἴυγο5, ΒΟυΟΥ ΟΣ, 88 πλοἢ 88 ΡΟΒδΊΌΪ6 Ἰοῖ τὰ [Ό]ον [η6 δυϊποΥ τυ οὗὁἁ {86 εὐ της 
ΘΒ ΓΟ 68, ἀπ ΟΠ ὙΓΔΔΟΒ 4γ6 ἤῆοϑ6 ΜΆΘΟΙΣ ἀσδογνοα ἰ0 ἢδνα δροϑβίο! ἰοδ] 8668 δηά Ἰοΐ"- 
ἴοχϑ. ΤΕ σαΐο ὑμαγθίοσο Β6 Ὑ1}} οὔβοσνυθ ψ τ σαραγὰ [0 σδποηΐοδὶ ϑογρίαγοβ, {πα 
Βι6 ΤΔῪ ῬΓΘΙΟΥΣ διοἷι 88 ἃγ6 γεοαϊνθα ὈΥ 811} οδί βο]]ο σπγο 69 [0 {066 τ] Οἢ βοπια ἀ0 
ποῦ τοοεῖνθ. Βαΐ τῆι τορατσὰ [0 ὑμο86 τ οἷ ἀγὸ ποῖ τασοϊνοα ὉΥ 4]], 1δδ πἰμι ρτα- 
ἴον τπο86 τ ΒΙοἢ δ σϑοοῖνοα ὈΥ̓͂ ΤΏΔΗΥ͂ δηα ποῖ ἱπιρογίδηϊ ΟΠ ΤΟΙ 68 (0 τἴῃο86 πἰϊοῖ 
ΓΟ τοσοϊνοὰ ὈΥ ἴδ ΟΠ ΓΟΐ 68 Οὗ 1688 δα ποσὶ γ. 1ἢ, ποσσονοσ, 6 δἰιοι ]ὰ βηὰ βοτὴθ 
Τοοοϊνθα ὈΥ [86 στϑαῦδυ πυΔΌΟΓ οὗἁἨ σΠμΌγΟΙ 68, ΟἸΠΟΥΒ ὈΥ (6 ἸΏογα ἱπιρογίδηϊ [οΥ 
δ ΠΕ01} (ποι ΒΟΟΥΟΥ Μ01}} ΒΟΔΓΟΟΙΥ ΒΔΡΡΘΏ), 1 ὑμίηκ ἐμδὺ δι} ϑογίρίυγοβ ουρῆςξ 
ἴο Ὀ6 μαοϊὰ ΌΥ ΐτλ 88 οὗ θαυα]ὶ δου γ. 

“Ὁ Νον, [Π6 ΘηΟγα οΔοη οὗ ϑοσίρίυγα, ΘΠ θυ ΐηρ ΟΝ τ ΒΑῪ ἢ αΐ (18 60η- 
Β᾽ ἀοσϑι οι '8 ἴοὸ Ὀ6 οὐὈβογνρὰ, 18 οοπίδιποα ἴῃ {Π686 ὈΟΟΪΒ: --- ΕἾνο οὐ Μοβϑβ, ὑπαὶ 18, 
(ομοβι8, Ὀχοάυβ, 1μονὶ συ, ΝΌΠΙΌοΓβ, ὨΘυ ΘΓΟΠΟΙΏΥ ; οἢ6. ὈΟΟΚ οὗ “963908 Νάνα: 
οδ8 Οὗ {Ππ| δυάσαβ; οπ6 Β18}} Ὀουΐκ οδ]οὰ Βαϊ, τ Βιο βθθπλβ γαῦθον ἴο ὈοΙοηρ 0 
1Π6 Ὀεριπηΐηρ οὗἁἨ 86 Κίησάοιωῃβ ; ἴΠοη, {μ6 Ου ὈοΟΪΚΒ οἵ ἴΠ6 Κα πράοιῃϑ; δὰ ὕνο 
οΥ̓͂ (86 ῬΑΧΠ, οὐ ἐμά [Βειλδίηϑ, {πὲ 18, 1 δηὰ 2 Οἤγοπίο]68], ποῦ [Ὁ] ον πρ ὁπ 6 
δηποίμου, Ὀὰῦ Ργοοθθαϊηρ 88 ἰζ ΘΓΘ ῬΆΓΆΪ]6ἱ ὈΥ {86 5146 οἵ 6δοὶ οἶμβεσ. ΤΉ Θϑ8 816 
{πὸ ιἰδύοτ! 8] Κ8 τ ΒΊΟΣ σοηίδίη ἃ ΒυσοΟβϑῖοὴ οὗ {1π|68 8ηπὰ (86 ὌΥάοΥ οὗ δυθηίϑ. 
ΓΒΟΓΕ ἅγὰ οἴοῦβ πο ἀο ποί οὔδογνα {8 ὁγάθυ, δῃὰ δὰ ποῦ οοῃηηδοϊθα τομοίθοῦ : 
88 ΦοὉ, Τοῦ, Εϑίπαν, Φυά!, απὰ ἰδ6 ἔπο Ὀουΐ5 οὗ (ἢ6 Μδοσήθθοβ, δηὰ 6 ἔτνο 
ὈοοκΒ οὗ Εἰϑάγαϑ, νν δἰ οἢ {12} 866} ΤΟΥ ἰ0 (Ὁ]]ΟῪ {}|6 οὐδὲ οἵ Ὠἰβίουυ ἀμ}}} (Π6 
δπὰ οἵ (ΒΕ Κίηρμάοιηβ δπὰ ἰμ6 Ῥαγα])!)ροπιθῶβ. Νοχῦ δγὰ 186 ΡΙΌΡΒὮΘΙΒ : δπιοὴρ ποῖ 
ΔΓ ΟὯ6 Ὀοοῖς οἱ ἴΠ Ῥβαίτηβ οὗἩ Πανὶ, δηὰ ἴἢγες οὗ βοίοιμοι, {6 Ῥγονεσῦβ, δοὺρ οὔ 
ϑοϊοιηομ, δηὰ ΕΟ δι δϑίθβ. ΕῸΣ ἰδοϑο ἔτο Ὀοοκϑ, δ΄ ̓Ἰβάοιηῃ δηὰ ΕὐοοἸ δ  Ἀϑυϊουδ, ἃΓῸ 
ο4116ἃ ϑϑοϊοπιοπ᾿β ου δοοουηῖ ΟΥ̓ Βοῖὴθ σεβθηλίδποα [0 ἐν}8 ἩΥΓΙΏΡΒ] : [ῸΣ ἰδ 18 ΘΓ 

ὭΘΡΑΙΥ ὈαΙανοα ἐμαὺ [ΠΟῪ ὑσογο τσὶ 6 ὈΥ «6888 [86 βοὴ οὗἁ δίγαος ; Ἡ ΟΝ Ὀουκ8 
ΟὟΘΥΘΥ, βίῃοθ ἰΠ6Υ Δ΄Ὸ ΟἈΟΒΟΣΥΘΟΪΥ σοοοϊγοα ἰηῦο δυϊμουῖ, γα ἴο Ὀ6 τοοκοηθὰ 

ΔΙΠΟΏΡ ῬΙΌΡΒοΙ αὶ Ὀοοῖθ, Τῆι τοδϑὺ δγὰ ἴπ6 ὈΟΟΚΒ οὔ ἴμοθα 0 δ γθ βγΌΡΕΣ]Υ ΓΔ] ]οὰ 
ΡΓΟΡΟἵΒ ; 88 [6 ΒΕ γα] ὈΟΟΚΒ οὗ [86 ὕπεοῖνο ργορδοίϑ ; τσ δίοςι Ὀδίηρ )οϊποα τοροῖπ ον 
Δ ΠΟΤΟΣ βαραγαῖθα, τὸ σϑοϊκοηθα οὔθ Ὀοοϊ. ΤΠΘ πϑῖηθβ οὗ νι ἢ μγομῃοίβ ἀχὸ 
(686: Ηοβοβ, 906], Αἴηοβ, ΟὈδάϊδα, Φοπδῃ, Μίοδῃ, Ν δυμι, ΗΔ θΆΚΚυκ, Ζομιιδιίδῃ, 
Ηὰρ αἱ, Ζοοδαγίδῃ, Μδίδοῆι. Αὐΐογ θη ἃΓ6 [ὉῸΓ ὧν τὰν ΟΥ̓ ἸΆΓΡΟΣ νο]αιηο5: 
1δβαϊδῖ, Φογθαΐδιι, Π δΔη16], ἘΖΟΙ61."32 ΓΊΒ6 118ὺ οἵ (86 οὔ 6 Νὸν Τοβϑιβδιπθηῦ 
1 18 ηοῦ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ [0 ΤΘΟἾ 6. 

[΄οη68 σοηβίαγο γοϊποιτιηῖ. βεϊδμάυτῃ ἴδηλθη οβί, φποά οἱ 811} ΠἰὈσὶ βιιηῦ, αἱ πο δαηΐ οδῃο- 
ὩΪοΐ, βοᾷ ἐοοϊδοίαφίϊοὶ ἃ τηλ)οτῖθυδ ἈρρΟ]]δεῖ ϑιιπῖ; Ὡξ 6ϑὲ ϑαρίοπτια ϑα]ογηοπίβ, οἱ δἱΐα 
βαρίθηιδ απ ἀϊοίζαν 4111 Βίγαοι, φαΐ Ἰ οΣ δριιὰ 1,δλῖποβ ᾿ιος ρ80 σϑηογαὶΐ νοοϑῦι]ο Ἐο]ο- 
δἰαβίϊοβ ΔρροὶἸαΐατ, Οὕο γοσάθα]ο πο δαοίοῦ 1106}}} βοᾷ βοσίρζαγοο 48.188 σοβτιοπιϊηδία 
ο8ῖ, Β᾽υϑάθσηλ οταϊπἰβ οί 11061}8 Το, οἱ δυάδι, οἱ Μδοσδθθοόοσζυσῃ ᾿ἰὐγὶ. . ,. .. θφυϑ 
ομληἶδ ἰοσὶ φυΐϊάοπι ἱπ 66 ς}68118 γοϊμοσπηΐ, θη ἰδιηθῃ ῬτΤΟΙΟΙΤΙ δα δυοίουϊ δίοσα ὁχ ἢ18 οὶ 
σοπττηδπάθπι. Οἰξίογαϑ ὑετο ϑογίρίμγαβ ἀροογυρῆαδ ποηιπαγωπί, χμαδ ἴῃ εοοἰεεία ἰεσὶ ποῖμε- 
γισιί. Ηρος ΠΟδΪδ ἃ ρμαϊτί θη, πὶ αἰχί, ἰσϑάϊδ8, ορρογέσῃαπι υἱϑυτι δὲ μος ἰπ ἰοοοὸ ἀοδίρτιϑσο 
δὰ ᾿πβίγπο ]Οἤοτὴ ΘογΆηι ααἱ ρτίπιδ Β 01 θαυ  οβὶρο δὸ βἀοὶ οἰοιηθηῖδ βυδβοίρί πὶ, οὐ βεΐδηϊ οὁΧ 
αΐδθαβ ἰδὲ ἐοημἐδιδ γοσρὶ Ποὶ μδαγίοπάδ βἰηὶ ροσῦ]α." Ἐπῆβηὶ ΕἸΧΡΟΒΙο ἴῃ βγτωθοὶ. Αροβῖ. 
ἴῃ 780 Αρροπάϊχ ἴο ΟΥρσγίδη᾽ β ὕ οσῖβ, ρρ. 26, 27. Οχοῃη,, 1682. 

᾿ Αὐρηϑπο ὈΘΙΟΠρΡΒ 88 τη ἢ ΡΟΓὮΔΡΒ ἴο ὑΠ6 ἢ 88 (ο [Π6 ΤΟατ ἢ σοπίατΥ. Ἦθ νγ88 ὈοΥπ 
Α.Ὁ. 854; νγὰβϑ ογάδί θα ἃ ῬγεβΌΥ ΓΟ Υ ἴη 39]; σοηδβοογδαίθα ὈΙΒποΡ οὗ Ηἰρρο Εορίαβ ἴῃ 395; 
δηᾶ αἰοὰ ἴῃ (Π6 γοᾶγ 4830, ἴῃ [86 [Πἰγίγ-Β ἢ γοδγ οὗἁ δΪ8 Ἔρ᾽ϑοοραῖθ δηὰ ἴῃ [Π6 βϑυθηΐυ -ϑίχιῃ 
γᾶγ οὗ δἷφ ἃἀρθ. Ταγάηογ᾽β ΟΥϑα ὈΠ ΠΥ οὐἹὨ ἐλ6 αο8ρ6) Ηἱβίοτυ, οἴδρ. Ἴχυϊ. 1. Ὑοτκβ, 
νοὶ. ἰΐ. Ρ. 576. 4ϊἴο. 6, 

2 Τη σδηοηίςΐδ δαΐοτμῃ βοσ ρίτισὶβ δος] οβίαγατη σδί ΠΟ] σαγαπι αὐδαὶ ῥ᾽ τί πηατα δαοιογ δῖθπὶ 
ΒΟΑΠΑΙΌΥ : ἱπΠΙΘΓ 4118 858η6 1119 διαηΐ, 4165 Δροβίοὶ'ς85 βοὰθβ δΌΘΓΘ δὲ ορίβίοἱδβ δοοῖρεγο 
το πιογηῖ, “Γοποθὶς ἰσίξιγ σης τηοάπτ ἴῃ βογίρίαγὶ5 σΘποηΐο 8, αὖ 683, 4188 ΔῸ ΟἸΩΝ  )1:} 

ΤΟΙ, 1. ἈΚ Ι 
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Οα {δ ρϑϑδαρο οὗ Αὐυρτδίπα 18 18 (ο Ὀ6 οὈδογυοά : 
1. Ὑδδὶ δ15 ργοδηῦϊα ἴο δῖ δοοουηῖ οὗ 86 ὈΟΟΚ5 σοπίδιποα ἴὰ δα σδποῦ βοδπ 

ἴο ἱπεϊπιδίο, ἐπδί {ΠΟΤῈ τγ88 ποῖ δὲ ἐμαὶ {πὸ ΔΩΥ ἐδποῦ οὗ ϑεσρίαζε βει]οὰ ὉΥ δὴ 
δυϊβογίγ, μι ττᾶ5 πέσεν βαΐίῳ δοκοον]οασοα Ὀγ ΟὨγιδι δ η5. 

2. Αὐρυδιηε᾽8 {ἰδὲ οὗἁ σβῃοη6 4] ὈΟΟΪκΒ ἀστοαβ νει τμδὶ ἴῃ τ86 ϑερίπεριπι νοτγείοη, 
ἩΔΠΟΝ (τὸ δᾶνο βϑοη ἴῃ τ᾿. 484.) νγδϑ ἴΠ6 οΥγἹσπαὶ οὗ 4}} {μι [ΓΔ Π5]Δ[10}8 ἴῃ ι.56 Δπιοπ 
{δε 1,δὐπ ΟἨ γί βιίδηβ. Αὐυριυδβίϊηα δοίη ἰπὰ8 δοουβίοι!οὰ ἰο ατοεῖκ δηὰ ]1,διίη 
ὈΪΌΪ66, ἰπ το (Ππ6 ΔρΟΟΤΥρΡμα] ὈοοΐκΒ δα Ὀδεη ᾿πίγοάπορά, τγο πλαβὲ ΒΌρροϑε (υ- 
1658 τθ πηδῖκο δῖπι οοπίγδαιοὶ μἰπ)5ο] ), ἐμαὶ ἴῃ 815 οδίαϊοριε οὗὨ ἰδδ ὈοΟΚ8 οὗ ϑ.τὶ 
ἴωτα [6 ἰηϊοη θα ΠηοΓΟΙΥ ἴο δηυπιογαία ἴδ6 ὈΟΟΚΒ δὲ ἰδπαῦὺ πη6 σοπίδιπεα ἴῃ τδ6 
ΒΔΟΓΟα γο]υπιθ: [ῸΣ ἴῃ ἸΏΔΠΥ ΟἾΒΟΙ ρ8884ρ65 οὗ δὶβ Ἡτιτρθ μ6 88 ἀρ] νογεὰ δὲ8 
ἀο! θογαῖα Ἰυάρτηοηΐ σοποθγηΐηρ ΔΡΟΟΙΥΡὮΔΙ ὈΟΟΙΑα, το (Π6 βἰδί65) ἔογτηθὰ πο 
Ῥαγί οὗ [πὸ σδποη οὗ ᾿πϑρίγοα ϑοσιρίατο. 

ΤΒυβ, μα δοκπονίθασοβ (δὲ (ἢ6 9 6νγ8 μαὰ πὸ Ὀσορδοίβ δδσ {δεῖν σοϊαγη ἰηΐο 
δπαάαα τοῦ {πῸ ΒδΌγ]οπί δὲ σαρεϊντγ}; οὐ ποῖ δοοουπὶ, 86 οἰβοσἤογα ΤΘΙΏΔΓ ΚΒ 
1[Πδὲ (6 Ὀοοῖκα οὗὁἨἩ Μδοοδῦθοβ ψσόσὸ ποῖ γοοοϊγοὰ ᾿πῖο ἔδ6 «6188 σδηοπ, (Ποϑο ὈΟΟΙ8 
οοπίδιπἰπρ 8 Πἰβίουυ οὗ ᾿ἰδίογ ἰσχϑῃβδοίοπβ Εὐσίμου, δ6 ἢδ8 τοροδίθα!υ δαπ θὰ 
188. τς Ῥγονογῦ5, ΕΟ οβίδβίθβ, ἀπά ϑοπρ οὗ ϑοϊίοιηοῃ δ 186 ΠΥ Ὀοοΐκ5 δοίΌΔ]}} 
ἩΓΙ͂6ἢ ὈΥ Βοϊοπιοι, δηὰ ἐμαὶ {86 6718 δᾶτα πὸ σθογὰ οὗ [18 ΓΙ σΒ 1π {δεῖς 
Ἄσβποη ; Αἰ μουρὶ, οἡ δοσοὰπῃῖ ΟΥ̓ δοὴθ σϑβοιϊδληςο οὗ 8.γ1]6, ἴ8 6 ὈΟΟΚΒ οὐ ἩΥ᾿δάοπὶ 
δηα Εςοἰοϑαβιιοῦς ανα ΌΥ Βοπια ὈθΘη οδ]] ἃ ϑοϊοιμοη 8, γοῖ [86 ἴῆογα ᾿δασηρθαὰ Βδνο 
πῸ ἀουδὺ (δὲ 186} ἄγε ποῦ ᾿ΐ8ι' Βιυΐ ἴποβα ὕπο Ῥοοκβ Μ6γῈ δῃ θη  γ γθοοῖνθα 85 
θη 6 [0 δὐξ ἰοῦ, Θβρθοί} ἢ γ ὈΥ {86 ΥΥ ὁδίοσπ οὨυτοΣ. 

τἰοοὶρίηΐιγ 60 0}65115 σδίμο] ἰοἶβ, Ργρομδῖ οἷ8 α1ι48 αὐεεάδση πῸΠ δοσϊρίπηξ. [1 68 υοῖὸ 
4τ25 ΟῚ δοοίρ᾽ πηι 8 Οπηπῖθαβ, ργρροηδῖὶ 688, 4148 Ρ] ΌΓῸ8 ΡΤΑΥΊΟΥΘΒΑΠΘ δοοϊρί αηϊ, ΕΒ 4188 
ἡρθυταλον τηϊπογίϑνο δυςιογτδι8 Θοο] δε Ἰθμθης. δὶ διιϊθπὶ 81185 ἱπυθηουὶ ἃ ρ] αΣὈ.5, 4|188 

διανϊουῖθυβ Παροτὶ, φιιδτηαύδτῃ ἢος ἴδοῖ]ο ἰπυθΏγῈ ὩΟῺ μοβδὶῖ, ξ64118}15 ᾿δπιθη δασίοσι δι 
θ86 ΠαΌΘἢ 448 Ραϊο. 

“ Τοία8β δυίοτῃ σΔΠΟῊ ΒΟΙΡΙΌΓΑΓΌΠ), ἰπ 4800 ἰδίϑιῃ ΟΠ ΟΥ̓ΔΈ ΟΠ πὶ Ὑουβδη Ἁτὴ ἀϊοίΐπητβ, Ηἰ8 
Ἡργῖ5. σοπεϊποίαγ: ααΐπαιθ Μογδοοβ, ἃ ἐδ ἀδθηρβὶ, Εχοάο, [ον οο, Νυμηογὶβ, Ὠδυίογο- 
ποτηΐο, οἵ πηοὸ ᾿ἰῦσο ὅοβαὰ Νάανο, ὑπὸ Φυάϊσαμι, πηο 1106}}0 αὶ δρροι δίυσ πιῆ, χαΐ τηδρὶϑ 
δὰ Ἐδρηογῶμ ρυποΙρ τη σἱἀοίαν ρμογιίποτα: ἀοίημἀθ χαδίθοῦ Βορπογοτα οἰ ἀθποῦτι8 Ῥαγα]!- 
Ῥοϊμοπόπ ΠΟ ΘΟΠΒΟαΠΘ τυ ΠΒ, βοὰ αυμδὶ ἃ ἰδίοσο δα )πηςσεῖβ, βἰππίαπθ ροτροπευ8, Ηρς 
ὁδὶ Ὠἰδίογί, 4118 5 δ᾽ πηοΐ ΔΠΠΟΧΆᾺ [ΟΙΏρΡΟΣΘ οοπ πεῖ, δίαπο ΟΥ̓ Θτ ΓΕγΏ. δαπί 8185, ἰ8Π|- 
αυᾶπ| 6Χ ἀΐνοῦϑθο ογάϊης, απὸ Πραπ6 παὶς οΥάΠϊ ΠΘ4τ6 ἰπΠΕΣ 86 σοπποοϊπηίατΓ: βίοι οβὶ Φοῦ, 
οἱ Τοδίαβ, οἱ Ἐδίμογ, οἵ δα, οὐ ΜδΔοσμαθεθοσαμὰ Πἰτὶ ἄπο, οἰ Ἐβάγα ἄπο, αἰ τηδρὶδ 
δυῦδεαα! νἀ θην ογάἀ πϑίδσα 1Π|8πὰ ᾿ἰδίοσιδπι πβαῦυ6 84 Εδρποτυτχη οἱ Ῥασδ!  ρυπιδηδη ἰοστηϊ- 
πδίδῃ. οϊηάς Ῥτγορδοῖξο: ἴῃ αυΐδυβ αν ἃ πη Πἰυογ ῬδδΙΠοσΌτΩ, οἵ ΒΑ ΟΠ 8 γα, 
Ῥτονογθίοστιῃ, Οδηΐίοδ Οδηςτοοττιπλ οἵ ΕΟ] δ᾽ αϑίθβ. Νϑη 1}}} ἀπο 1 τὶ, τὰ αὶ δαρίοηιίδ, 
οἱ δἰϊι8 ααἱϊ Εἰο] οβ᾽ αϑιίίουβ ᾿πϑοτὶ λα γ, 46 ααβάδπι δἰ τὰ ἀ1η6 ΘΔΙΟΙΟΏ8 ἀϊσαπίαγ: δπὶ 
Ψοδιθ ϑίγαο ἢ 608 ΘΟ ΒΟΥ ρβ.486 σΟΠΒΙΔΏΓ1881πὶ6 ΡΟΣ Βοίαγ, χυΐ ἐδηοη, φποπίδτη ἰῃ δαοίοτὶ- 
ἴδίθιη τεςὶρὶ πιογπογαπί, ἐπ Γ ῬΓΟρΡΒοῖςο8. παμηογαη δὲ δαηῖ. δ] αὶ βαπὶ οοῖτιπὶ Εἰσί, αυΐ 
Ῥγοργίο Ῥγορβοῖββ. δρρϑὶ]δπίυγ; ἀποάοοίτῃη ΤΓοΟρΠείδσγασα ΠἸὈσὶ βίη ρα], χποηΐδτη πππαθδιῃ 
ΒΟ ΌΠΟΙ δ ηἷ, ΓΙῸ ὯΠ0Ὸ Παροπῖασ. πογατῃ ῬΓΟρὨοίαστιπι ποτηΐηδ δαηΐ ἢο: Οβοα, Φοοϊ, 
Αἴοοβ, Ανάϊαβ, οπδβ, ΜΘ υ8, Νϑιτῃ, Αὔδοις, ΒΟρΡΠοη 88, Αρρθυβ, Ζδομασίδα, Μα]δοῖδδ. 
Ποϊηὰδ αυπδίαον Ῥγορἢοίδ δβαπ| ΠΤ Δ]ΟΓ πὶ νο] τΐηυτη, Ἐ84148, ΗΓ τηἶ88, Ὠϑδηΐοὶ, ΕΖΘΟ 6], 
ΗΪδ8 αυδάγαρίηία απδίυοσ ᾿ἰτῖ8 Τ οβίδιμθηι Υ οἰ σβ ἰοστηϊηδίτιν δυοσίοτ 85." Ααὐραυδιίη, Π6 
Τοοιτίηβ ΟΠ γί βείδηδ, [1Ὁ. 11. σΡ. 8. ὃ 12, 18, 

1 ὦ Τί δαΐθηχ 1110 ἴθ ΡΟΓΕ, οχ 410 γραϊογαηΐ ἂς ΒΑΡΥ]οηΐδ, Ροβὶ Μαίδομίδπι, Ασρεουπι, 
οἱ Ζδοδαγίαμῃ, φαΐ ἰὰπὸ ργορείαυθγαπί, οἱ Εἰβάγαμι, ποθ λαδμογωπὲ ρμγορλείαα μδχιο αὐ 8αἱ- 
υαίοτῖβ αὐυξηίμηι, τιἰδὶ ΑἸ πη ΖΑΟΠγίατη ραίσγοπὶ ΦοΒ πη οἱ ἘΠ βαθοῦ 6᾽ὰ8 ἀχόγοῖ, ΟὨ γιϑιὶ 
πδιϊν!ταἴ6 6ηὶ Ρτοχίτηᾶ.᾽ 1)6 (Ἰνίίδῖο οὶ, 1. ΧΥΣ. ς. 24. 

2.“ ΑὉ Βοος ἰοροτΓο δρυὰ ψΔΦυΐξοοβ γοβιυϊταῦο ἴθ ρ]ο, ποη Ταζο8 86 ῥχϊηοῖροβ ἐποππιηξ.... 
αογατῃ δυρρυίδεῖο [επ ρογτπι Ποὴ ἴῃ ϑΟΓ ρΓΙΓΙΒ ΒΔη (8. 1180 ΠΔΠΟΏ 85 ΔρΡΡΟΙδηΐατ, 86 ἴῃ 
8}}1}8 ἱηνοπίίασ:: ἴῃ ααΐθὺδ βαηΐ εἰ Μδομδθεβοστπὶ 1ἸὈτὶ, 4π08 Ὡοη «πἀρεὶ δοὰ βοςϊθδὶα ῃΓῸ 
σδποηίοΐβ Βαθεῦ ργορίου φαογιηι δηλ ΤῊΔΥὙΓΙΙΠῚ ΡΑΒΒΊ ΟΠ 68 ὙΠΟ ΠΟΥ δίαπ6 τα ἰ γα ]ε8, «αὶ, 
δηϊοαυὰπι ΟΠ γίβίτιβ νθηϊεβοῖ, ἴῃ σαγηθλ ΒΑΘ διὶ τηογύθια ὑγὸ ἰοζα ἢΠεὶ οοσίδυδτιηι." Ὧθ 
αἰνίϊδι. Γεἱ, 10. χυ!]. ο. 36. 

8. «« Ῥγορμοίβδββο οἰΐδπι 'ρ66 [πιρϑπὶπρ ῬοΪ ΟΟἢ] ΤΟΡΟΣΙΓΣ ἴῃ δαΐβ ΠΌσ8 αὶ ἐγ68 τϑοθρεὶ 
δηΐ ἰῃ δαοίογιδῖοπι δ ποηΐοδηη, Ῥχοτογθία, ἘοΙ δἰ αβίθβ, οἱ Οἰδηίῖοα Οδηιοοσαη. ΑἸ γ τὸ 
ἄπο, φαυοττιηὶ ἀππ8 ϑαρίθηϊία, ΔΙΓῈΣ ΕΟ] οβἰδβουβ, ἀἰ οἰ ταν, Ῥγορίοσς οἰ οααί! βἰυ αἀΐποια, ας 
βδ!ουλοπὶβ ἀἰσδηΐησ, Οὔ παἷξ οοπβαρίαο : ΠΟ δυΐθιη 6880 ρα, πορ ἀπθίΐδηϊ ἀοοιίογοδ. 
ΤῈ ἰϑιηθη ἰῇ διοιοσ ἐδίοσα τηδχίπη)δ οὐ 6 8}18 δ 4 υἱΐπ8 τϑοορὶς θος] δῖα." 6 Οἰν!ῖ, εἰ, 

1ἰὉ χνὶϊΐ, α. 30. 



ΟΥΓ ἐδ Οἱώ Τεδίωπιομξ. : 499 

ΤῊ ὈΟΟΚ οὗἉ υἱκιἑδ, ᾿6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ βίδίθβ, ἰοσττθα πὸ γματὶ οὗἩ {π6 ον δ σαποη.ἷ 
ΤῊδ Ὀοοῖς οὗἨ Ἡνιβάυπι, Ἀ6 βαγ8, γἂϑ ῃοῦ τϑοοῖνοὰ ὉΥ {86 96 νγ8 88 οὐ οδηοηϊοαὶ 

ΔΌΪΒοΥ(γ ἧ; δηὰ Ὑ]θη 1 τῶϑ γοδα πὶ {86 σδαγοὶ,, 0 νγαᾶ8 σίνθη ἴο ({6 Σϑδθγβ ΟΣ 
Ἰηΐουῖον θοο  οϑἰαβίϊοδὶ οβίοουβ, πὸ σοδὰ ἰύ ἴῃ 8 ἰοῦ ρῥίδοθ τμδὴ (Β086 ὈΟΟΪΒ  ΟΓΘ 
τοδὶ, τ ΐοβ 6Γ6 ὈΠΙΥΘΥΒΑΙΥ Δοκηον θασοα ἰο Ὀ6 σδηοιίοαὶ, απ ὰ το τ γα τοδᾶ 
Ὀγ ἰδα ἐλρσν νὰ Πα ΡΥΘΒΌΥ ΕΥΒ ἰῃ 8 ΤΊΟΓῸ αἰθνβίθα ρ]δοθ.7 1, ἀ80]γ, ἢ6 Θχρ ΟἿ ἀ6- 
οἴαγοβ ἰμαῦ ἰπ6 ὈΟΟΚΒ οὗ ίασοαδδοθ ογ6 ΝΟΤ δοοουηίοα σρποηῖοαὶ ὉΥ ἰπ6 Φεν81 ; 
“ὄπ 100 ἀὁ ποῖ τϑοοῖνα (Π6 ϑοτγίρίαγα οὐὗἩἨ 186 Μαοολθθθϑ 89 1Π6} ἀοὁ 186 1,δν ἀπά (Β6 
Ῥτορδοῖβ, δηὰ (8 Ῥβαϊπ)β, ἴο συ ῖοβ οὖν ογὰ ὈΘΆΓΒ (8 ΠΟΥ... . Βυΐ ἰδ 8 χϑ- 
εοἰνοὰ ὈΥ ἴμ6 σμαγοι ποῦ ὑηρτγοδίδοϊυ, ἱξ ἰς θ6 τοδὰ διὰ ἤθαγιὶ βΒοῦΌ Υγ, ΘΕΡΘΟΙΆ ΠΥ 
οἢ δοοοιηὺῦ ΟΥ̓ ἴΠ6 ἰδίογγ οἵ (85 Μδοσοδῦθοβ τὴῸ δι βεχοα δὸ σοι ἤγτοιῃ (μα Ὠδιάβ οὗ 
ῬΟΙΒΟσυΪΟΥΒ ἴον [86 ἰὰνν οὗ (ἀοὰ." ὁ 

ΤὨ6 σοϑυϊὶ, ἐμβεγοίογο, οἵ (88 οχϑιϊπδίϊοη οὐ [86 ὑβϑί πον οὐἁἨ Αὐρυδβίϊπα 18, {παῖ 
86 ἀϊ!ά οὐ τϑοθῖνθ [886 ϑρϑοσυρῃδὶ ὈΟΟΚΒ 88 αἰνίποὶν ἱπβρίγοὰ ; Ὀυΐ βυδίβη 6} 
δρτοθθ ὙΠῸ [86 Ἰμαρτηθηΐ οὗὨἨὨ “δγομια δὰ οὗ Βυβηυβ δῦονο ρίνϑῃ, νἱζΖ. ὑμδὲ (Β6δ6 
ὈΟΟΚΒ γα γερεϊγθα 88 ἀδείᾳ! ἴὸν {π6 οαϊβοδίίοι οὐ [86 ρθορὶα ; θυῦ (μδὺ [Β6Υ ἅτ ποῖ 
οὗ δῦ βου γ 80 88 ἤο σΟὨΗ͂ΓΠΙ ΟΥ ΡΓΟΥΘ ΔΩΥ ἀοοίτπο. 

8. 4, 7εβέϊπιοπῖος οΥΓ᾽ ἐδ ργίπεϊραϊ Ἰαίον Ζ)1υΐπος 9. ἐδε Ἐκαβίογη ΟΥ̓ 
Οτεεὰκ Ομγοὴ, απὰ Κ᾽ ἐλο 7, αὐΐπ οὐ Ῥεβίογη Οπατοῖι, ἤγοηι λό ΠΛ ἰο 
ἐδ ἡ εοπεδ Οτηέμνῳ, ἐδλιαΐ ἐἼι6 Αροογυρλαῖὶ δοοῖς “όγπι πὸ ρματέ ὁ ἐΐι6 
(αποὴ ὁ αἰυϊπεῖν ἱπερίγοα ϑογίρίμγε. 

Βοβιθβ (86 οδίδιοριιθβ οὗ οδῃποηΐοαὶ ὈοῸΚ8 σίνοπ ἴῃ (Π|6 ῥγθοθᾶϊηρ ρῬαᾷσοϑ, (ῃ6γα ἰ8 
8 ἰοπρ᾽ 561165 ΟὗἨ ργᾶγιβ οὗ δἰχί δι διε ει: ἢ ΔΌΪΒΟΥΒ, ἴσοιῃ {πΠ6 ἢ τὸ τμ6 δίθουια 
οθηΐυτΥ, το μῆνα ἀχργοϑβοά εἰ ἀὐηδεῖτος ἴῃ ΘαυΔΠΥ ΧΡ Ποἷς ἕθγταβ, τΒᾶῦὺ {π6 ἀρο- 
ΟΥΥΡΑΙ ὈΟΟΚΒ ἔογμα πὸ ραγί οὗ (86 αἰνίποὶυ ἱπϑρίγθὰ ϑευϊρίυτεβι ΤΒδ Ἰεπρίῃ, 
Βονγανοῦ, ἰ0 Ἡῖο ἢ (15 ϑοοίΐο 889 οχίθπαβα ν1}} οὐἱγ δάιῖῦ οὗ ἃ βίδίθπιθης οὐ τῃ6 
ΡΥΪΏΟΙΡΑΙ ἰοδυ τ 168. 

Ἰ. δυνιεῦθ, δὴ Αὐγίοδη Ὀἰϑῆορ (δουϊΐ Α. ἡ. 660) οχοϊιιἀθ8. ἤγοτῃη {π6 οδποηίσοαϊ 
ὈοΟΚΒ ψυασιῃ, {86 Μδοσδῦθθ8, ἐμὲ 1Π6 Ὀοοῖς οἵ Υ ᾿Ιβάοινν ; δ βίδίθϑ δ8 1) 6 γθᾶβοῃ 
ἔογ δυςἢ ὀχο]ϑίοῃ {πᾶῦ (86 68 ταδι]8 ἃ ἀἰβιϊποίίοπ Ὀούν θη ἐμ6πὶ.7 

2. Οβεξοοβυ [., Ὀίβθορ οὗ Βοι)θ ἴγοιῃ ἃ. ὕ. ὅ90 ἴο 60: (8 οαῃποηῃϊβοα βαϊηΐ οὐ [86 
τροθτη Θμυγοἢ οὗ Βοπιθ), τοοοϊνοὰ (Π6 βᾶῖὴβθ ὈοΟΪ 8 οἵ ἀν τως 8ἃ8 (06 «768. 
Ηδνίπρ οοοαβίοη ἴοὸ αοίβ ἃ ρϑβαρα ἔγοπι ὑμ8 ἤγβι Ὀοοῖς οὗὨἩἨ Μαοοβῦθαθ, μα {πὺ8 
ΔΡΟΪοΟρΊ868 [ὉΓ 80 ἀοίης: “ ΟΟποογπιηρ ὙΠΟ γα 40 ποῖ δπηΐβ8, ἢ τὸ ργοάυςοα 8 
(αβ( ΠΟ ΠΥ οαἱΐ οὗ ἐμ6 ὕοοῖβ οὐ Μδοοδθθθβ, ᾿μουρἢ ποῖ σδποηῖοδὶ, γοῦ ρυι ] βῃ θα ὅν 
186 εαϊβοκρίίοη οὗἩἨ ἴπο οδιτοῖ." δ᾽ Απὰ πο μΒ6 ἀ068 (αοίθ ΒΥ ρᾶββᾶσα ἴτοπι [Π6 

 ΦοῚ ἰάοτῃ οΙΡα5 [[Π6 τεῖρη οὗὁἨ Παγῖι15] εἴδη 1184 ϑαηὶ ροϑίδ, ἴδ σοηβογὶρία καηὶ ἴῃ 
ΕΠ, γο διά ἢ : 4ιθπλ β88Π6 ἰῃ σδηοη6 δου ρι ΓαΓαΠπὶ ὁ πἀεοὶ ποῖ γθοορίβδο ἀϊσαηζασ,᾿" 1). ΟἸἰνίς, 
1)εῖ, 110. χν]. ς, 26. 

3.“ ὁ ποηὶ πάἀδὶ πο τοοϊρίαπε 'π δαοσίογίδίαπι οδηοηΐοδιη." Ἠοϊγαςί, 110. 1. ας, 90. 
5 “0 [τηοδηΐηρ ἴΠο Ὀοοῖ οὗἁἨ ΥΙΒάοπ1} τισι ἰῃ Θοο]οβία ΟἸιγίβε! ἀ6 σταᾶα 1,δοίογιι 

τεοοϊ Αγ." δ) ὲ Ῥυεασϑιϊηδεέϊίοηο βαποίοσχιμ, ᾿ἰὉ. 1. 6. 14, ᾿ 
ὁ “Ὁ μ08 ᾿δτοβ ποὴ “πάεὶ, δε ϑοοϊοδία, παῦθὲ ὑγοὸ οδποπίοίβ." [)6 Οἰνῖξ, Βοὶ, 0. χυί πῇ, 

ς. 86. 
δ «Ἡμρῃς ϑοτγίρξιγαπι, 4185 ΔΡΡρΟΙΙδίοΣ ΜαοοΠδθεθοσιῖ, ΠοῚ ΒΑθοηὶ δ ἀεὶ δίοπὶ 1 δι οἱ 

Ῥτγορ ιοῖα5 οἵ Ῥβαϊπηοβ, σαΐθυβ Ποιηΐη8 τοδἰἑπιοπίατη ρου υεῖ. . . . . 864 τοοορίδ οδὲ Ὁ 
.ΟοἸεβία ποι ᾿π}}ΠΠ6 τ, δὶ δοῦτγίο Ἰορϑίγ οἱ δι ἀἸδίασ, τα χίμηα ΡΙΟρίον {1108 ΜδοοΒδῦεδοβ; χαὶΐ 
γᾶο Ἰοζε 1) οὶ, βίοις γοῦὶ τηλγίγσοϑ, ἃ Ῥογϑοουνοσ 8 ἴΔπὶ ἱπάϊσηδα δία ΒΟΣΓΟΠΔ Ρογροθϑϑὶ 
δυηῖ." Οὐοηΐζα Οδαδοηείατι, 110. 1, α. 8]. 

9 ΤΏ ἰοδβι ]Ο"Ἶ68 ον τοίοστοα ἰῸ τη Ὺ Ὁ6 πη τηογο ὈΓΙΘΗΥ ἐπ τ, ΕἸ6] 8 (τοδιῖῖθο 
“ Οὗ 186 Ομυτοῖ,," ΡΡ. 2328---232. (Οχίοσὰ, 1628, (0110); ἀπά πιοδῖ ἤ}}Υ ἰῃ Βίϑῃορ Οοβίη᾽ 
“ Βομοϊδδεοαὶ Ηἰδίουυ οὗ 186 Οδῃοῃ," ὑρ. 122---902. (οπάοη, 1657, 410.); ἀπά ἰῃ Π)ε 
Ηοάν, “ })ὸ ΒΙθ]ογααι Τοχιδαβ Οτἰρίπα! θα8 1ἰ ΡΥ [ἢ Ρρ. 652---662., οοἰατηῃβ θ6---12]}, 
(Οχοηὶϊ, 170ὅ, ἴοἸο.)ὺ Ἑτοῖι (86 ἔννο 1αϑ0-τηοπεοποα ἰοατπθα γοσ ΚΒ δανο θθοη βοϊθοιβα ὑπω 
ἰ6Β: πο ηἶ685 χίνθη ἴῃ ΡΡ. 499--- 502. 

Ἶ  Ὠιῥοῖρεΐια. Οὐδτὸ ἱ ἰδτὶ ποπ ἱπίοτ σαηοηΐοα8 ΟΣ ΡΙΌΣΑ8 συγ} Μασίδίεγ. Ουο- 
Ὠἶδ δρυΐ ΗοΡγθοοβ φυοαπο δυροῦ μας αἰ δ γοηιία τοςοὶρι δηΐαγ, βίους Η]ΘΓΟΏΥΤηΙ8 οβοὶθ- 
τίᾳμθο ἰοϑίδηΐν," 1)6 Ῥασγίίθυβ [ορο ̓ς Ὠϊνίης, 1], ἱ. ὁ. 8. 
5.) 48 Τα Ὡοη ἱηοταϊηδίο ἀρίπηαβ, εἰ οχ Πἰτῖ8, ᾿ἰσοῦ ποπ σδηοη οἶ8, Β6α ἰβπιθη δα ἐδ ἢ. 

οδεοηθιῃ Θοο 6 βϑἰϑ δα εἶθ, ὑοδεπηοπ α τὰ ῥτοδγαπηιβ." ἈΜταΙ. ἰπ 500. 1, χίχ, ς. 22. 60]. 18. 
κμκ3 



600 θη ἐδο Αροογγρλαϊ Βοοΐε 

Ὅοοϊκε οὗ Τοῦϊε, ὙΥ οάοτ, οὐ Ε)οοϊοοἰαδεέϊσυδ, 6 δἀ ἀσοοαβ ἔμ πὶ ΟὨΪΥ 48 ἐμα πογὰξ οἵ ἃ 
σογίβἰ ἢ ὙΠ86 τη8}.ἷ 

8. [ἘΟΝΤΙῦΒ, ΓΟΓΙΔΟΥΪΥ 84η δβἀνοοδία δ Οοῃδβίδηςπορὶθ, θὰὺ τὸ Βα ὈΒΘαΌΘΠΗΙΠγ 
Θηϊογοὰ ἰπίο 8 πῃ ΠΘΒΙΟΤΥ ἴῃ Δ] βίηθ, σσοΐο Ὀδίτγθοη Α. ν. ὅ90 8δη8 610. ἤε διῶ’ 
Ἰοῖν ὁ οοπιρ[οία οδίδίοριο οὗἁὨ {πὸ Ὀοοΐκα οὗ βογίρίυγεα γοοοϊνοα ὈΥ (86 Οτοηΐαὶ Οδτγίδ- 
εἶδη5 ἴῃ 8 ἄγ; ποι ὁ 185 ἢοῦ ΠΟΟΘΒΘΔΓῪ [0 ἰγδηβοῦὶ 6 88 ἰὉ 18 ΘΧΒΟΙΪΥ δπα οοτο- 
Ῥ]οἴο!γ [86 σβῆοη οὗ ἴθ ὅσον, τὶ [86 οτμϊβϑίοη οὗἨ ἰδ6 Ῥοοκ οὗἁὨ Εδίμεσ. Ηςδ ἰ: 
τοί !}}γ 81οὐ τῆ τορασὰ ο {86 ροσσγρδὶ Ὀοοΐκβ, Ἡλΐομ 18 ἃ δίσοηρ ῥσγοοῦ ἰδδὶ 
18οδβ6 Ὀοοΐκα Ὑ6ΓῸ ποῖ ΓΟΟΟρ ΒΘ 85 οὗ ΔΩΥ ᾿θλοοί ἡ ἑῷ 

4. ΦΌΗΝ, δ ργοβυγίον οἵ ᾿δηιδβοῦϑ, ΟΥ Φόοδπηθδ ᾿ΑΣλΔΔΟΘΏΌ8, '8 8 ΟΔΠΟὨΪδοα 5δίηὶ 
ΟΥ̓ [86 πιοάογπη σμυγοῦ οὐὗἩ Βοπιο, 80 Βουγβμοα δϑουϊ ἃ. ν. 780. Ηδ διδ5 σίνϑη 8 
οδίδϊορσυ οὔ ἐδ ὈοΟΚΒ οὗἩὨ ἐδ ΟἹ]ὰ δηὰ Νοὸυν Τδβϑίαπιοηΐ : Θοῃοογηΐηρ [6 (ΟΣΙΏΘΓ, Βα 
ΒΆΥγ8, “10 ἰδ ἰο Ὀ6 οὐδβογνϑα ἰδδι ἵΠ6Γ6 8.6 ὑπγθηϊγ- ἴσο Ὀοοΐκ οὗ {μ6 Ο]ὰ Τοβίδιιεης 
βοοογήϊηρ, ἴο {μα Ἰοίίογ5 οὐὗἁἩ [6 ΗδΌγονν ᾿δηριδρο." 5 ΗΠ οδἰδίορταο 18 δ Ὀδίβη 1 4}}γ 
ἰδαὶ οἵ Μειΐιο, δἰγοδὰγ ρίνθη ἴῃ ρρ. 487, 488: (Π)6 ΟἿΪΥ ἃ Ῥθδὶ ὈΟΟΙκΒ τ δΙοΝ ἢ6 
τηΘη (008 8.6 ἔδ086 οὗἁ ἮΥ ΙἸδάοτῃ δηὰ Εὔα] πἰαβσυβ, οὗὨ νυ ϊο ἢ ΤΏΘΓΟΙΪΥ 88γ8 (δὶ (116 
δ᾽ “ΘΧΟΟΙ θη δηὰ υβοίμ!], Ὀὰϊ δρὸ οῦ πυμθοτοᾶ [( δῖ 18, τι (ἢ [Π|6 ΘΔ ΠΟΠΙΟΔΙ βοσκοὶ, 
ΠΟΡ Ὕ6ΓΘ [ΠΟΥ μἰδοθά ἰῃ (6 ἀΥγῖκ." 6 

ὅ. ΤΊ νοπογ Ὁ]Ὲ ΒΕΡΒ (Α. ν. 780) (Ὁ]]1οὉνγ8 [86 δηοίθηΐ τηοᾶθ οὗὨ ἀἰνἸάϊηρ' [86 ΒΟΟΚΒ 
οὗ (π6 ΟἸἹὰ Τεβίαπιοηϊ ἱπίο οἶ45868: Ὀπῦ ἴῃ δ18 ὑχϑδίϊ86 οἢ (6 Βδ΄᾽'χ Αροδ οὗ [Πς ὟΥ ογἱὰ 
86 ἀϊδίϊηρυ δμ65 (Π6 Ὀοοῖκϑ οὗὁἩἨ ΜαδἼοοδῦθεβ ἤτοτῃ {μ6 ἀϊνίπο ϑοσιρίυγα, οἰαβοίηρ ἴμθπ 
τ (86 ὙΓΣΙΏρ8 ΟΥ̓ Φοβορδβ δὰ οὗ δυ]υ5 Αὐτοδπαβ.ὃ 

β. Αἰοσιν, δὐδοῖ οὗ 8ι. Μαγίΐῃ δ Του (Α. ». 800) πᾶδο δεαᾶὰ Ὀδθῃ ἃ μυρὶὶ οὗ 
Βεάο, τι ἰηρ ἀσδίηβί ΕΠ]: ρδηΐιι5, Ὀΐδθορ οὗ Τοϊοάο ({τῆο μα οἰϊοὰ 8 ραββαρα ἔτοιι 
156 Ὀοοῖς οὗ Εοοϊοβ᾽ αβέϊοι8), 8475 (δαὶ Φογτοῖηθ δηᾶὰ Ἰβίἀοσο ΠΡΗΡΩΡ οὐ ὅν: ]ο, ἴῃ 
ϑραίη,] ἰοϑι  γ {πὲ “16 Ὀοοἷὶκ γγᾶ8 τοοκοηθὰ διμοηρ ΔΡΟΟΓΥρΒαὶ, ἐπα 15, [86 ἀουδιδι] 
δογιρίυγοβ." ὁ ὙΠ (αδο ποῦ οὗἁὨ ΑἸουΐη 18 δἀορίθα ΌΥ δὶ8 ρυρι] Βαβανῦυβ Μαυβῦβ, 
διοδθίβῃορ οὗὁἨ ΜρηῖζΖ (Α. νυ. 880).7 

7. ΒΔΡΌΓΡΗΟΒ ΕἸαυίαοσρηδὶδ (8 τοοὴκ οὗἩ ΕἸΔΥΡΉΥ ἴῃ ΕἾΔΠΟΟ, Α. ». 910)), νεΐο νγᾶβ 
δη εῤνν, Τορυία [ῸΓ ἷ8 Κποπίθάρο οὗ (86 δοσίρίαγοδ, ἴῃ ἢ18 ΘΟ ΘΏΓΑΥΥ ἀροη [86 
Ῥοοῖ οὗ ᾿μϑν ἴου8, Βρθαϊκίηρ οὗ [86 μἰδίοτί οὶ θοΟ 8 οὔ (88 ΟἹὰ Ταβίδσλθῃς Ὑμ]οἷ ἀγα οὗ 
᾿ρύμῃ αμέλοπέϊοϊέν τὰ ἴπ6 σμ αΓοΝ, δηθὰ ἀγα σοδα [ὉΣ ἰῃδίγαοίίοη, ΟΧΡΓΘΒΘΙΥ ὀχοθρίβ ὑμ6 

κε οὔἩἨ Τοῦ, διά! ἢ, δηὰ ἑδ6 Μαοσοδῦθοβ ἔγοσα ὑδαΐῦ τ οΓ.8 
8. ΖἜπεαιο, δυο υϊδιορ οὐὁἩ Οδηίογυυσυ (Δ. Ὁ. 994---1006), 'ῃ 86 Απρ]ο-ϑαχοη 

Τνοαίίκα “ ΟΥ̓ΪΒὨὲ ΟἹἀ ᾿οβίδηηοηί, " ἜΧΡ ΟΠ ἀφοίατοθ (μὴ (6 Ὀοοῖ8 οὗὨ ΥΥ ἰβάοηι, 
ἘΠ οἰ οβἰ αϑίίοιιδ, δηὰ οὐ Μδοοβῦθαβ, ΌΣπι πῸ ραν οὐ {π6 ἱπδρίγθὰ Ὀοοῖκ8 οὗὨἩ ϑοτγίρίατε, 
Ὀιιῖ γΘΓ6 τη ΓΟΪΥ οὗἉ Θοο]οδἰαϑίϊοαὶ ὑδαρο, Ὀδίηρ᾽ “ τοδὰ ἴῃ 186 σμγοι, Οὗ Ἰοηρ συδύοπιο, 
ζ0Υ τιυοῖ σοοα Ἰπδίσχυοιίοη.᾽ἢ 

ΦἼΒΘΓΘ δα," Πα 88γ8, “{π|Ὸ6 ὈΟΟΐΙΚ65 τότ τΪδοοᾶ πεῖ ΘΟ] πη 5 σοσῖκοβ, 88 ἱΓ ἢ6 
τηδὰθ ἴδοπὶ ; πβίοὶι, ἴῸς ᾿Πκοηθδα οὗ 51116 δῃὰ ὑγοβίδο!α υὑ86, Βαίἢ ἕοῃθ ἴοῦ δ15: Ὀαυϊ 
1οδὺ8 [86 ΒΟΏΏΘ οὗ β΄ ΥΤΔΟΝ οομηροθοα ἔΒοπ. ΟὨδ ἴ8 οδἹ]οὰ 1,8 8᾽ βαρίθηι, ἔμπα ὈθοΟΚα 

Ὁ γτ. ΤΣΑγάποΥ 68 ρίνϑη ΠΌΙΏΘΓΟΙΒ ᾿πβίδ 668 ἔγτοπι (ἢ 6 ῬΟΙῈ8 οὗ ΟὙΘΡΌΙ,, Οτοα 11} οἵ 
[06 ἀοΒροὶ ΗἱϊδβίοτΥ, ρατῖ ἰϊ, οὔδρ. 156. ὃ 2. ἐπ [86 ποῦοδ, 

5 Ἰρομείυθ, ἀ6 ϑ'δοιίδ, δοίίοῃ ἰϊ. ἱπ τἴ86 ΒΒ οίθοα Ῥαίγιμ, ἰοϊη. χὶ, ὑρ. 496---498. 
ἄτῃ 1644. Ὁγχ. ΤαΑγάμπον [88 σίνοη [86 οηίῖσο οδδίομαθ οὗ 1,οπίϊαα, ΟἸϑα ἐγ, ρδζὶ ἰ1. 

158. 
δ Ἰστέον δὲ ὡς εἴκοσι καὶ δύο βίβλοι εἰσὶ τῆς παλαιᾶς διαθήκης κατὰ τὰ στοιχεῖα τῆς 

᾿Ἑθραδίος φωνῆς. ὯὮσ Εἴάο Οτβοάοχα, 1. ἐν. 6. 17. 
4 'Ἑνάρετοι μὲν καὶ καλοὶ, ἀλλ᾽ οὐκ ἀριθμοῦνται, οὐδὲ ἐκεῖντο ἐν τῇ κιθωτῷ, Ὧσ Ἐΐά6 Οτ- 

τποάοχα, 110. ν. ας. 17. 
" “Ἠσουδαῦο ἀϊνίπ ϑβεγίρίατα ὑθιῃρογαπι ϑαγίοται οοηιίποί, Οὔρο δαίοπι ροδὲ ῃφθς δρυὰ 

Φυάροοβ δας ἀϊρεδία, ἀ6 1 τί Μδοςδβαθθοσαμι οἱ Φοβορὶ δίψαθ Αὐτίοδηΐ βοσίρεβ δχηΐ- 
Ὀοηῖατ, αὶ ἀοἴποορμθ πηΐϊνογεαια ἢἰβίοσίδη πϑαὰ6 δὰ Βοϊηδηδ ἰθιῃ Ῥτοβθουδὶ δυηϊ." 9 
8οχ ΖΞ τας, Μυπάϊ, δὰ δπη. 8496. Βεὰθ Ορ. ἰοτα, ἰϊ. Ρ. 108. Οοἱοπΐε, 1619. 

4 “Φιιοπι ᾿ἴδγαπι Β. ΗΪογομγτηιϑ δία ἰδίἀοττδ ἰοσ ΔΡΟΟΥΥΡἢΔ8, ἰὰ οβὲ, ἀπ δ βοσὶρ- 
τη δ μροφή νας 6886 δϑβαιο Ὁ}18 ἀπρἰϊδείοπο ἐεϑίδηίυτ," ΑἸουΐη. δάνδσθβαβ ΕΠ ρδηΐυπι, 
δ. 1. 60 : 

7 Ῥδθδηῦδ Μεῦχῃβ, ἀ6 [ηδε]ξ, ΟἸ]ογ δότω, 110. 11}. ο. δ. 
5 ἦΝδ ΤΟΡία8, πα 1}, οἱ ΜαἼοοδβοοσιιῃ ᾿ἰ τὶ, ααδηινβ δὰ ἱπειίστιοϊίοποηι ϑοοϊοδὶδ 16- 

ζϑηΟΣ, μεν γδοίαηε ἰαηιεη ΟΝ λαδεπί αμοίονίαἴθηι." αἷρ. ΕἾδν. ἰῃ Τνἰ τίσι, ᾿ἰ. χὶν, 
ὭΘΑΣ ἴΠ6 Ὀεχί πηίης. 



Οὗ τὰς Οἱά Τεξίαπιρηί. δ01 

οὗΓἹ ὙΥ᾽βάοσωο ; δηᾶ {86 οἶον Εἰσο] οβἰ δίϊσιιϑ; ὙΘΥῪ ἰΑΥρα ὈΟΟΪΚ68 δηὰ γεαά ἐπ ίλε ολιιγ οὶ 
47 ἰοηρ σμδίοπιδ, ἴο τ του σοοα ᾿ῃδίγυοίοι. "ὦ 

ΟΥ̓ [86 ἔνγγο ὈΟΟΚΒ οὗ Μδοοδῦθοβ δδ τ: :-- 5 Ατηοηρ (8686 ὈΟΟΚΟΒ ἐλο ολμγοὶ λαίλ 
αοομδίοπιρα ἰο ρΡίαξε ἔιοο οἰλεν' ἰδπιάϊηρ ἴο {86 φίοτγ οὗ (ἀοά, πὰ οπε 16 Μδοβαῦοθογαιη, 
ἴον ἴμ6 στοαῖ νδίουν οὗ ἰμδῦ ἔἈπι]γ ν᾿ πὸ ργανδ]οὰ (μΘἢ 50 ταυοὶ ἴῃ θριῦ δραϊηβὶ {μ0 
Βοδίμϑη (Ὄγοθϑ, πο δο ηρ' τη ἢ ἀροη ἴδοπι, δη ἃ δοοἰκηρ᾽ ἴο ἀ6Βί σοῦ δηά σοοί {πο μλ 
ἔτουι {88 ἰδαηὰ πη οι αοἀ ᾿δὰ ρίνοῃ ἴθ), δηα 80 ὅο διραῖγα ἴπ6 φίογυ οὗ ἀοὰ δἰπι- 
8616." .... 51 Βᾶνο ἰυτηοα (Π 6 αἶβὸ ἰηΐο ΕἸΠρ] 8}, δηα 80 γθδᾶθ ἴμοπὶ γοὺ τοὺ (ἰτ 
γοῦ ρ]64536) ἴὉΣ γουγ οὐτῃ ᾿πϑίγαοίίοῃ.᾽ 5 

9. ΒΌΡΕΒΤ, δῦροι οὗ Ταυῖϊ οὐ θυ 8 'ὰ ΟΟΓΙΏΔΗΥ (ΔΑ. ν. 1120), Ἔχ! ῖςο }} το οοῖϑ 
186 Ὀοοκ οὗ ΥΥ Ἰϑβάοτῃ ἔγοτα [116 οδῃοῃ οὗὨ ϑουιρίυχο.ἢ 

10. ῬΕΤΕΒ, δὺροι οἵ ΟἸυρσηγ (Α. ν. 1180), αἴϊτον οπυϊηθγαίηρ [Π6 σαποηΐοδὶ ὈοΟΚΒ8, 
8878: “Βεβί 68 {πε88 δι μοηῖς ὈοοΐζΒ ἱμογῈ ἃΓΘ βὶχ οἵμοὺβ ῃοὺ ἴο Ὀ6 τοὐθοίθα, νἱζ., 
Φυάϊι, Τοῦϊι, ΥΥ Ἰβάοπι, Εἰς] οβἰαβίουϑ, δηθὰ [π6 ὕτο Ὀοοῖβ οὗ Μδοοδῦθοϑα ; ποῖ, 
ὑβουρὰ [Π6 7 αὐΐδίπ ποὺ ὑο {86 ὶρᾷ ἀϊρτ τ οἵ 86 ἔοσταογ, σὰ γοῖ ἀββογνάϊυ γϑοοϊνοα 
Ὀγ [86 οδυγοῖ οἢ δοοουῃῖῦ οὗ ἴδ6 σομμτωθη δ ]6 δῃ ἃ ὙΘΓΥ ὨΘΟΘΒΒΑΣῪ ἀοοίχιηα πδϊςσὰ 
γεν οοηϊδίη.᾽" 4 

11. Ησυαο ἀδ ϑαποίο Ῥὶιοίογ ὁ (ΔὈοῦ οὗἩἨ ϑαϊηΐ ὙιοῖοΟΥ δὲ Ῥαγὶβ, ἃ. ὕ. 1140) ἀδοΐδγοβ 
[δῇ “411 τ6 ὈοΟΚΕ οὗ [μ6 ΟἹὰ Τοδίδιηοης " δγὸ ἱπθηῖγ-ῖτο ἴῃ Ὡὰμηῦοσ. Μογθονυοῦ, 
16 γ6 8.6 οὐδοῦ ὈοοΪκ8, νἱΖ. : ΤΏ ΥΥ ἰδάοαι οὗὨ ϑοϊοιηοι, (ἢ Ὀοοϊκ οὗ 6818 ἐπα ϑὅοῃ οἵ 
δίγδοῦ, (π6 Ὀοοῖκβ οἵ δυάδι, Τοῦϊῦ, απὰ [π6 ὈοΟΚΒ8 οὐὗἩ ΜαδἼοοβδῦθθα, τ οἢ ΔΓ σοδα, ὑυϊ 
ΔΙῸ ποί ιυγίξδη ἴη ἰλ6 οαποη. ΤῊ18 Ἰυἀρτηρηῖ οὗ Ηυρο ἀ6 ϑαποῖο Υ]οΐοτα 18 δἀοριοὰ 
νογὈδίϊπι ὈΥ ἰδ ΘΟ. ΘΙΏΡΟΓΆΓΥ, ΕΙΘΗΑΒΌΥῦΒ ἀα ϑϑαποίο ῬιοίοΥ ; ἃ οδθοῃ τοβΌϊΑΓ ἰῃ [86 
Βδῖη6 ΔΌΡΘΥ, οὗἩ πιο Β6 ὙΓΛ5 4|80 ὈΣΙΟΥ [Ὁ ϑοπὶθ {τη6.5 

12. ΤΒα υβκποσῃ σοιηρίϊοῦ οὗ ἴθδ6 Οο4εα Οτναϊπατία ἀροη [86 ΒΙΌ]6 (τ βὸ ττοῖθ 
δῦουϊ Α. ν. 1200), ἀδοίαγοδ ἰὼ (86 ῥγοίβοθ τὸ ἰδὲ ποῦ, (δὲ [Π6 ΟΔΠΟΏ]681 ὈΟΟΪΚΒ 8ΓΘ 
ἀϊδιϊησιυιβιοα ἔγοτι [Βο86 νον ΓΘ ὩΣ Οδμοπῖοα}; δηᾶ [πὶ ΠΠΘΓῈ ἰβ 88 στϑαῖ ἃ ἀἱ- 
ἴδγθποο θοξνγθθῃ {Π|686 {000 88 ἴβ6γθ ἴδ Ὀδίνγθθη ὑπαὶ τ ΒΟ 18 οογίδη δηὰ ἰμδὺ τ  οἢ 
ἴθ ἀου θυ}; ἕο (μ6 σαποπίοαϊ Ὀοοΐκα ψογο πγιιθη Ὀγ (86 ᾿πϑρὶ γαίίοῃ οὗἩ [86 ΗοΪὶγ 
ϑριγῖῦ; θυῖϊ δῇ τμδὲ ἐπα (86 ποπ-τοαποπῖοαϊ ΟΥ̓ ἀροοτψρλαὶ ὈΟΟΚΒ ποῦ ρυ ] δ μ6 ἃ, ΟΣ 
“0 6 Γ [06 Δυί!οΥβ οὗὨ [ὨθῖΩ, Ὡ0 Οη6 ὁδΔῃ ἰ6]]." 

18. Τηομαβ Αὐὐτναβ (Α. "ἡ. 1260), δὴ διαϊπθῃς ἀοοίοῦ διμοηρ ἴΠ6 ΒοΒοο πο η, δηὰ 
ἃ ὁδῃοηϊδοά βεαϊηὶ οἵ ἰδ τηοάογῃ ΟὨγοὶ οὗ Εοτηο, ἀϊδογοα ποὶ ἔγοσῃ {Π6 ἀοσίογβ οὗὨ ᾿Ϊ5 
ΟὟ ᾶρθ. Βοβίοβ οἰιδγδοίου βιηρ ἴ86 βίουυ οὗ Β6] δὰ 86 ὈΥΆρΟη 88 8 (8063, δπὰ 
ἀοοϊατίηρ (μα 116 Ὀοοῖκ οὗὨ ὙΥ̓ Ἰδάομτι 18 πὸ ρδγὺ οὗὨ οδῃοῃϊοδὶ ϑοσρέυγο᾽, Βα δ85 τῃ6 
ξΟ]]ονεῖπρ; δε Κρ μϑββαρβ, νι βῖοῖ Βα8 ὕθθῃ ργσβογθεά ουῦ οὗ 8 ϑοουπάα δεουπάθ ὈΥ͂ 
Απὶιοηίῃυ8, ἈτοΝΡΙσμορ οὗ ΕἸογθῆοο (Α. ἡ. 1409), ὙΠῸ γγ88 αἰ σαγ 5 ΟΘἈποπίϑοιὶ ΟΣ 
Θηγο ]οἀ διιοηρς [Π6 δϑιηΐδ οὗ {86 Βοιμϊβὰ ΟΒΌΓΟΝ : -- “ ὙΒ6θ6. ὈΟΟΚΒ ᾿" (ππδδπίηρ, [ἢ 6 

1 1,1810᾽ 8 ϑαάχοῦ ἰγοδίϊδο σοῃσογηΐηρ ἴμ6 ΟἹά δῃηὰ Νον "Γεβίαιηθηϊ, πτίτοη δθουϊς [Π6 ἐἶτηο 
οΥΓ Κίηρς Εάψασγ, Ὁγ ΖΕ ἔτίουβ ΑΌθα8, Ρ. 17. Ιμάοῃ, 1628. 410. 

3 Τροιά., ρΡΡ. 22, 23. 
8 “ἐ ΨρΓΌΙΩ ᾿μθ6 δου ρίυγα " [(Π6 ὈοοΚ οἵ ἮΥ ἰδάοτῃ } ““πθαιθ ἀθ6 σβῆοηθ 6ϑὲ, ἢδς ἀθ Ἑσδῃοηΐοδ 

βοτὶ ρίαγα δυμπιρίδ οϑὲ δοηϊθηξία ἢκ5.." Βαροτι, ΤῸ ἢ 818 ἰη αη, 11. 21. 
4 ὁ Ἠορίβηϊ ροδὲ δΟΒ δ ΠΘὨ 608 ΒΆΟΓΡΟ ΒοΓ ρίαγεο ΠΣ ΥῸΒ Β6Χ πο σοι ηάὶ ᾿ἰ τὶ, βαρί πα, 

Φεβα Ἐ᾿. Βίσδο, Τορῖβο, Φπά , εὐ ποτα ΜδοΟΒδΌθογιτ ἸΌΘΓ : ααὶΐ, οἵδὶ δὰ δι] θὰ 
ἡΠ τὰ Ῥγροοθἀοηεϊα ἀϊρηϊδίθτα Ῥοῦνθηΐϊγο πο ροϊπογαηῖ, ῬΓΟΡΙΟΣ δα Ὀ:] Θὰ ἰϑιηθη οἱ 
ῬΟΓΩΘΟΘΘΘΆΓΙΔΙη ἀοοίγπϑηι ΔῸ Θοο]οδία βυβοὶρὶ τηουπογιηῖ," Ῥοίγιβ ΟἸ ΠΙΔΟΘ ἢ Β18, ἰῃ ορίβίοϊα 
οομΐΓα ῬοΙΓΟΓΙΒΙΔΏΟΒ. 

δ ὁ ΟΙΏ6Β ΘΓ9Ὸ Βθππε ΠαΙΊΘΤΟ νἱρίη!! ἄθο. βθπ!ε Ὀγεθίοτα 8}}} χυϊάδτῃ ΕἰὈτὶ, ξ ϑδαρίοπεία 
ϑδϊοσηοῃίβ, ᾿ἰθοσ ὅεδὰ ΕΒ. ϑίγδοι, οἱ ρὸν δπά ἢ οἱ ὙΒΟδίδβ, εἰ Εἰδγὶ Μαοσδθδοσγυτα ; ααΐ 
Ἰοχαπίαν ᾳυϊάθηι, ϑοὰ πον ϑογίδιπέν ἐπ σαποηε." Ἠδρο ἀο 8. ΥἹἱοίογο, Εγυάϊοηε5 Ὠὲάδω- 
οδ]ῖοϑ, "Ὁ. 'ν. οδρ. 3. [Ορ. ἴοπι. 111. Ρ. 17. Μορππηῖ, 1617]. 

4 Ἐχοογριϊοηππι, 110. ἢ. θ.9.Ἡ. 
Ἴ ΤΟΣ α008 ἰδηΐππ ἀϊθίδὲ απδηςτη ἱπίον οογίπτῃ οἵ ἀπ Ὁ ΤΩ : Πδηὴ σαποπιοὶ βαπὲ Π0- 

ἴοοϊ, Βρίπεα ϑβδποῖο ἀϊείβηῖο ; πον -οαποπὶοὶ δαΐθτῃ, δβῖνο αὶ δὲ, ΠοΒΟΙ ΌΥ 400 ΓΙ ΡΟΥΘ, 
φυΐθαδνο δυούουθυθ βίης οὐ]. Οο68. Οτάϊη. Ῥγβῖ. ο 1 γ8 ΒΙ:Ὀ]1ο8 σδῃοη οἶδ θὲ ποῦ- 
οδηοηΐοῖβΌ Αἀάϊείομδὶ ταδιιηοπίο8 δραίΐηδὶ ἴῃ6 ΔΡΟΟΓΓΡΏΔΙ ὈΟΟΚΒ Ὁγ 186 δυῖδονς οὗ (δΐ6 
ΟἸοδδ δγὸ ρίνϑῃ ὈΥ Βίδῃορ Οοείη, ϑεμοίδδι, Ηἱδὶ, οἵ ὕδηοη, ρρ. 166---169. 

8. ὁ Τογῶδ οδὲ ὑδγβ ἱποϊἀθηνα δ, Θομ τ ηθη8 ἄπο τι] τηϑ σδρίτδ, ἰη χφυᾶ ροπίτυν ϑιαξαηηο 
Ἡϊδἰοτία, οἱ Δείςς αε Τταςοπὲο γαδεῖα." ΤΠοΙ. Αα. ἰη Ὠδηΐο). ο. 18. 

5. 9} {16 δρρασγίεϊο "" [πιρδπίηρ ἐδδὶ οὗ βδιηθεὶ ἴο 540} “ εἷξ ὑγοςαχαίδ ροὺ ἀδοιηοῃοδ. 
δὲ Ἰδιθθη Ἐο]οβἰδϑίϊοὶ δυιποσίδδ ΠΟῺ το ΡΙ ΔΙΌΣ ΡΤΟΡΙΕΣ μος, φυδὰ ἐπίαγ οαποπίοας ϑοτὶμ- 
ἔμγαδ αρυὰ Πεούταοε κΟΝ δαδεῖωγ." ΤΟΙ). Ααᾳαΐη, ϑυυπληιδα, ῬΑΓΒ ἱ. Οὐδεαὶ. ἰχχχίχ. δὶ. 8. 

κκ 
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ἈΡοογγρλι) Βα πῸ βυςὶ δα ΒΟΥ Υ 45 {πὸ οἶον ὈΟΟΐΚΒ8 οὗΓἩ Βογτρίυσε μα, Ὁγ ποῖ 
ΔΩΥ τηδῇ πησδὺ οβδοι}}}Υ ἀγρὰθ ἴῃ πιδίῖογβ οὐ ἢ. Ὁ Βοπσα, ργΟΌΔΟΪΥ, {Βογ αν 
ΠΟ ΠΊΟΥΘ ΔῈ ΒΟΥ {Βδη [Π6 ΒΑγὶηρβ οὗ μοῖγ ἀοούογβ, γγβῖο ΔΓ δρργονθὰ πὶ {π6 σμ ΓΟ. 

14. ΑΝΌΒΕῊῪ ΗΟΒΝΕ, 8Δὴ δα ηϑηῦ ᾿ΔΎΥΘΣ ἴῃ ἴΠ6 τοὶστι οὗ Εανγαγὰ 11., ἰπ ἴ86 ῥτο- 
«ἀὐπνΐπὶ ΟΥ ῬΓθΐδοο ἴο [18 “ Μίγτοίγ 468  υϑι[ς68,᾽ δἰαίαβ {μϑῦ, ἴῃ {86 ργοραγαίίοῃ οἵ ̓ν8 
τ ΥΚ, Βα ΤΟ πὰ ἰῦ ΠΘΟΘΒΒΑΤῪ [0 βϑίυαγ {86 Ο]Ἱὰ δὰ Νὸνν Τοβίαδτηθηϊ, “ 1πῃ Ὑ ΒΙοἢ " (6 
8803} “πὸ (οπηὰ ᾿ὑ τυυϊτἴθη, {πᾶῦ τ 8 ποι ῖηρ 6186 Ὀυΐϊ ΓΌ}68 ἀο᾽ ᾿νογοὰ ΌὈΥ οὐγ ΒΟΙΥ 
ῬΓΘΘΟΘβθου8 ἴῃ ΗΟΪΥ δογρίαγα [Ὁ {Π6 παῦρα οὗ 8005 ἔγοτῃ δυθγϑιίησ ἀδηληδίίοη, 
πού  βίαπαάϊηρ [86 88π|6 σσογὸ ἀϊβυβϑοὰ ὈΥ ἔαἰ8ὲ Ἰυάροβ. Απὰ πὸ σπηά ἐδαὶ ἐπ6 
εηὔγα Ηοὶν ϑουρίατο τοιπδιπρᾶ ἴῃ ἴπ6 ΟἹά δηὰ Ν ον Τοβίδιμοπι." 5 Ηθ ἴδθη ρῖνεβ 
8. σαίδίοραθ οΥ̓ (Π6 βαογοᾶ ῬΌΟ 8 θη ΓΟ δργθοῖπσ ΤῈ (Ππαῦ οὗὁἩὨ (6 ἩΘΌΓΘΙΥ σλῃοη, 
δηὰ οὗ (86 δηοίθης ΟΠ γι βεϊδη ἢ ΓΟ 68 αρουα ρίνοῃ: ἴὼ πῆ ῖο μα δα α8: --- “" Απὰ 
Ὀοβῖ 468 {686 ὑΠ6γ6 δ΄ οὐμοῦ ὈΟΟΚΒ ἰη {Π6 ο4 1 δϑἰαπιορηΐ, αἰλοιρὴ λον δὲ ποί αμέλο- 
φίδοα αα σαποπῖοαϊ, νἱξ., 'ΓοὈϊο, Φυάοιῃ, Μδοοβῦθοβ, Εἰςο  οβιδϑίίουβϑ.᾽ 5 Το 11δὺ οὗ 188 
ῬΟΟΚΒ οΟὗἴδα Νονν Τοβίδπιοηΐ Τοἰΐονϑ, ἰο Ὑ μοὶ 15 ἀπηοχοᾶ [88 (0]] ΟΡ δοηίθησο :--- 
“ Απᾷ οὖν υὑδαρθθ8 ψΟΓῈ ἴῃ δοσογάδησο τὴν οτιρίαγο, δῃὰ 10 πιοϑὶ ᾿πὲ6}}} 5 10}6 ἸΔῃ- 
ἔυαρο οὗ γουῦ [8 7] 1π4 οὗἩ [Π6 σοπηπηοη ρΘΟΡΪ6.᾽ 

16. ΝΙοηοΙ 8 ΠΓΥΒΑ, ἃ σοιημηθηϊλίοῦ οὐ ἴδ οὶ ρύυτοθ (Α. ν. 1820), τβοβα 
ὙΓῚ Πρ γα Β6] ἴῃ σγοδῦ οϑυϊπχαϊίοη, {115 ΟἰΘΑΓΙΎ δβϑογῖβ (86 ἐγμθ ὁδηοη οὗἅὨ (86 
ΟΙά Τοβίδιηοπῖ, [ἢ ἢἷ8 ργοῖλςθ (0 (Π6 Δροσγυρμαὶ Ὀοοὶς οὗ ΤΟὈΙΌ, ΒΒ 8805: --- "“ Β΄ ποα, 
ὉΥ (ἀὐοά᾽' αϑϑἰβίαποα, 1 πᾶνα τὶ θη ροη ὕπ6 ὁληοηϊοαὶ ὈοοῖΒ οἵ ΗΟ] ϑοτὶρίυγα, 
Ὀσσ᾽πηΐηρ ἢγϑυ τὶ αποϑίβ, δὰ ργοοθθαϊηρ ἴο [Π6 6πᾶ οὗἉ Τ86 Βονοϊδιίοη ; ὑγυδίην 
ἴῃ [Π6 ΒΆΠ16 Α58ἰβίδηνθ, 1 ρΌΓΡΟΒΟ ἴο ψγῖθ ἃροὸη 88 ΟΥ̓ΗΕΒ ΒΟΟΚΒ τολίοὐ αΥὉ ΝΟΤ ἐπ 
ἐλθ σαποῆ, ΥἱΖ., ἮῊ ἰδάοιη, Εἰ οἰ οϑ᾽ θείου, “ἀπ, ΤΟ, δηὰ (Πα ὈΟΟΚΒ8 οὗ Μασσοαῦθοθοβ." 5 
Απά ἴῃ 818 ΘΟ] ΘΠ ΔΤῪ οἡ (6 ὈΟΟΚ οὗὨ ΕΖτα, 6 884γ8 : --- “1 ρυγροϑο, ον {6 ρῥγο- 
Βθηΐ, [0 ρΡ888 ΟΥ̓ΟΥ ὑΠ6 ὈΟΟΚΒ8 οὗἩ ΤΟΙ, Φυά!, δηὰ Μδοοδῦθοβ, δἰ ποῦν ΓΠΘΥ ἃγα 
ΒΙΒΟΟΥΙ δὶ ἢ ΒΕσΑῦΒΕ ἔλον ατὸ ΝΟΥ ἐπ ἐλ σαποπ 07 υεοῖσα ον Ολγιδίίαπα. Φοτοπιο ἰηἀοοά 
8885 ἴμδὖ ὑΠ6Υ ἀγα τοοκοηθα ἀπιοηρ πὸ “4}οοτυρλα.᾽" 5 

16. ϑεὶπέ Αντόκινῦϑ, δγοΒὈΐΪβμὸρ οὗ ΕἸογαποο (Α. ". 1446---1 459), βοἰκῃον θᾶ σοα 
{πὲ ἐλο ὕδιος ἀρ ποί ρίαςο (λ6 ἀροογυρλαὶ ὈσΟΪκ8 'π [86 οβδῆοη οὐἉ δογιρίαγο 

17. Οοῃ δ ΡΟΓΆΓΥ τι τἢ Αηὐοιΐπ 8 νγγᾺ8 ΑἸΡΒΟηβι8 ΤΌΒΤΑΤΟΒ, Ὀΐβθορ οὗἁ Αν]α, ἱπ 
ϑρδίη, νῆο, ἴῸγ δῖ8 πιυϊο τίου ἰδασπΐηρ, νν88 οὐ] θὰ (6 Ὑοπᾶον οὗ {86 ὙΥ̓οΥἱἹὰ, 
Τδίο Θπιηθηῦ ΒΟ οἶδ΄ ᾿γΓΟΠΟυΠΟ65 [ἷ8 Ἰυἰρστηοηῦ ᾿ε ἔάνουν οὗὨ 4}} [Π6 γείογπχϑα οὕ 
Ῥτγοϊοβίδηϊ ομυσο 8, τ |Ὁ) τοΐίσγθησα ἴὸ [Π6 Δροσγυρἢ αὶ] ὈΟΌΚΒ: --- “ Τα ΟἰυΓΟ ἢ τὸ- 
οοἶνθ8 βο ἢ ὈΟΟΪκθ, Ῥογι πρ οδοῖὶ ΟΥὁἨὨἁ {86 {81{Ππ| τὸ τοδὰ (ποτ ; [06 σΓΟὮ 8190 
τοδὰβ {μ6πὶ ἴῃ ΒΟΥ Οο68, οἢ δοοουηῦ ΟΥὗὨἁ {86 τηδῆν ἀδνοιιῦ ἐμ Πρ τυ ΒΙ ΟὮ ΓΠΘΥ σοιταίη. 
Βυΐ (86 οδυγοῖὶ οὐέρεα πὸ ὁπ6 πϑοοδεατγιϊν ἐο δοίΐουο τυλαΐ ἐδ οὐπίαϊποα ἐξκογοῖπ; 88. 18 
{16 σΑ86 ἩΠῚῚ [86 ὈΟΟΚΒ οὗ ᾿ Ιβάοτῃ, ΕἰοοἸοβἰαϑίϊουβ, Μδοσαῦθοβ, Φ ἢ, πὰ ΤΟΡΪΕ͵ 

1 ἼΔΟΙ, οἰἶδτῃ ἀϊοῖς ΤΠΟΠ48, 2. 2... .. 80 ]}1ςοὲ ᾳυοά δι} ᾿ἰ τὶ ᾿ [ΔΡΟΟΤΥΡὮΪ] “ ποη 5ππὶ 
[Δ ηἴ58 Δ ΠΟΥ ΓΔΒ αὐ Χ ἀἰοι18 οοΥθτ μοβϑοῦ ΟΠ ΠΟΘ ΟΙΟΥ ΔΥΡΠΙ]ΘΠΑτὶ ἴῃ 18 αὐδὸ διης Πάεί, 
δἰοιιϊ 6χ 4}118 Στ! 8 βου ρύγεο βαογ. [πᾶς ἔογίὰ Παῦθηΐ δυοιογ Αὔθπ) ἴΆΙοτὰ αταίοπι μαῦθης 
ἀϊοῖίβ βαποίογττλ ἀοοίογι πὶ Δρργοῦαίϑ ΔῸ Θοο 6614." ΑΑπίοηΐπὶ ϑυιητηδ ΤΠ]θοὶ. ῬῈΓΒ 11}. εἱς, 
18. ο. νἱ. 8 2. 

3 “Ἐπ  χσογνδὶ οἵ ἃ ρ]υδβ Ὀγοοίξ αι 160 ΒΟΔΥΟΥ͂ 18. ΠΟΟΘΒΒΙΥ͂ Τηΐδ6 Θἢ ΤΟΠΊΘΙΠΌΓΒΠΟΘ 8. ΠΌΟΥ͂ 
σδρβδηΐοηβ, πιὸ οἰάδγοης ἀ᾽ ὀβίβα ογ δὴ [δὰ νοὶ] Τοβίβτηθηΐ οἵ πόνο] οὐ δποπ, δ ἴ᾿Ἔβογὶρὶ 
ΤΓΟΥΟΤΏτΒ [ἸΥΟΌΥΟῊΒ] 4116 ΟΥ̓ π᾽θ8ὺ δυΓ6 οἤο86 α6 Β1168 ἀ0Πη 68 ρδΓ ὮΓῸ βδὶποῖβ ργθάθορδ- 
ΒΘ. Ὑ8 6η δαίποι Εβοσιρίυγο ΡΣ βαΐθον ΑἸπιο8 ἀ᾿ ἀδπηηδίϊοι Ῥοτροίῃθ!]ο ὑοαΐ ϑοὶξ δὲ μοῦ ἔδυχ 
Ψυχο8 ἀοἤιβοοβ. Ἐπ ΤΥονομ.8 400 τουῦ βαίποί Ἐδογί ρύπτο σϑιηδῖηα θη 8 Υὶ εἰ] "Γοβίδπιοαϊ 
εἱ Νονοὶ.᾽" [1,8 ϑοζηπηθ Δρρ61}16 Μίγγοίυ ἀδβ [πδβιϊςθ8, ἢ. 2. Ιωομάοῃ, 1642. ΕἸτεὶ φαϊεξίοη. 

8. ὁ ἘΠ ΟἸΒΙΓΟ ΘΟῚΧ δοηῖϊ Ἀπίγα ᾿ΐπΠΓ68 ἡ 1 νοὶ! Τ᾽ οβίδιηθη!ς, ἑουϊ Βοϊῖ πὸ ϑοϊοθηΐ 61168 Δ  ΠΟΥΪ808 
σβηοη, δὶ οοὴθ Τοδὶς, δαάοίῃ, Μδοοδῦθβ, Εἰς] οδἰδϑιῖοιβ. ΤΙΌΙὰ., ῥ. 4. 

4 «ἘΠ ἀδ ποι υϑαροδ (ἰδ δοοογάδηϊ δ] Εδβοσι ρίαγο, οἵ θῇ ἰδηρτιασο Ρ]}8 Θη θη ἀ80]6 6η 
αἰὰ νοῦϑ [ποῦ8 27 οἱ ἀ6] Οοσηοῦ [ἢ] ρθορ]ο." Τ[1Ὀϊά., Ρ. 4. 

5 “ Ῥορίαιδηι, Δαχὶϊληῖο 60, Βογρϑὶ δι ροΥ ἰΌΤΟ8 ὅϑογρ βου ΡῦυΓο ΘΔΠΟΏΪΟΟΒ, ἱποὶρίεπάο 
ἃ Ῥυϊποὶρίο ἀθῆθδοοβ, οἱ ργοσοἀθηο ὕβα86 δὰ δηοπὶ ΑΡΟΟΘΑΊΎΡβθοδ: ἀ6 οἰ υϑάθρῃ; οΟηἢδα8 
ΔΌΧΙ]ο, ΒΌΡΟΓ ΑἸ10Β ἱπίθη 0 ΒΟΥ ΌΘΓΟ, φεὶ ΝΟΝ δπηΐ ἀδ Ἵβῃοπα, Ββοϊ!!οοῦ, ϑαρίοηϊα, Εροἰθ» 
δἰβδίίουθ, “πάϊτῃ, ΤΟὈΐ85, οἱ ᾿ἰτὶ ΜδΟ Δ Ὀρθοστ)." ΝΊ, Τγτὰ, Ῥχρίας. ἰὴ Πργαμὰ ΤΟΡίῶ. 

6 «ΤῊ τοβ δυύοτῃη Τουίδ, πᾶ πἢ οἱ Μδοσοδθθοσγαμι, ᾿ἰσοῖ βἰην ᾿κιἰβύουα] 68, ἐδ θῃ ἰηύοηο 
608 8ιὶ ᾿ΓΕΕΒΟΠΒ ΡΟΓΙΤΘΉΒΙΓΟ ; ΟἿΑ ΝΟΝ δεπέ ἀξ σάποπα αρμὰ ὕμάσοε, πεὸ αρμά ΟἈνγιϑέϊαποι." 
Οοιμμπηοηϊ. ἰπ ΕΖΓδ, ὁ. 1. 

Τ᾽ “ΟαδΥδη) ρασίθιῃ, 408Ππὶ πῸΝ ροπεπέ ἱρεὶ λεὀνεὶ [ἩΘΌΓΩΙ] ἐπ σαποῆς βογίρίγαγιῖν ϑα- 
ἜγατγιΩν, ϑεἃ ΔΡΡοΙΪδτΐ ΔΡοουΎΡδ." Απίομϊηὶ δαμηπια, ῬῈΓΒ δϊ εἰ. 18, ο, δ, αὶ ἰ]. 
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ΟΓἐν6 Οἰὠ 1 ἐβέαπιοηΐ. δ08 

ἘῸῚ ἰβουρὰ [8686 ὈΟΟΐΒ ὅγθ τϑοο νᾶ ΟΥ̓ ΟΠ γἰβιἴ815, δῃἃ ῥγοοῦ ἀεγινθᾶ ἔσζοτῃ ἔβϑηι 
ΠΊΑΥ͂, ἴῃ ΒΟΏΛΘ ὙΓΔΥ͂ ΟΥ̓ ΟΥΠΘΡ, βαγα νοῦ, Ὀδσαυβα (86 Ομ ΓΟὨ τοΐδίηϑ [Βο86 ΒΟΟΚΘ : 
γαῖ (ΠΟΥ 8.6 ποῦ εβδοῖυδι ἴον ρσουϊηρ ὑμοβα ἰμίπρβ ΒΟ Β ἀγθ ἴῃ ἀουδὲ ἀραϊπαὶ μογο- 
6168 ΟΥ «6078. 

 ὅ. Οὐη ε5βΐοπϑ 9 ἰεαγπεα Ποπιαπῖδέδ ἐπ ἐδ6 δὲχέοοηἑὴ Οεπέμγν, τοῖο 
ἰϊυρα δεξογε, ἀμγῖπσ, απά αἴεΥ ἐλδ 8ο-οαἰϊοά (ομποὶϊ 9.0, Τγοπί, ἐλαΐξ ἐλό 
Αροοτνρδαὶ οοῖξδ ατὸ πὸ ρατὲ 9 ἐδε (πον ς᾽ ἐλ αἰυϊπεῖψ ἱπορίγοα 
ϑεγίρίωτγοβ. Ι 

1. Οδνγάϊηδὶ ΧΊΜΕΝΕΒ (Α. νυ. 1602), ἴῃ (86 μγοίδοα ἴο ἷβ οοἰοργαιοά ΟἸγρ]οῦῖ οἀϊ- 
ζἴοῃ οὗἩἨ (86 ΒΙὈ]6, ργϊηϊθα ἴῃ 16]4---] 7, ἀπ σΟΠλΠΠΟΗ]Υ ο8]16α {Π 6 (αι αὐθηβίδῃ 
Ῥο]γρίουϊξ, βαγβ : --- “ΤΏ θοοῖα, Ἰηἄοοα, τοΐϊέλοιξ ἐλε σαποπ, νυ ϊοἢ ἐμ6 Ομ ασοῖ γϑοδίνοβ 
χαίμον ἴον 86 οἀϊβοδίίΖοη οὗ [6 Ρθορ]6, ἰβδῃ 88 δῇ δυϊμογί[δἰϊνα οοηβγιγαίΐοη οὗ 1ῃ8 
ἀοούτϊη68 οὗ {86 σμυτοῖ,, 8Γ6 ὑο Ὀ6 ἔοαπὰ ἴῃ {Π6 ατϑεκ ἰδησαᾶρο οπ]γ.᾽"3 

2. ΤΉομαβ ΟΑὕΕΤΑΝ, ἃ σϑγαΐηα) οὗἨ 86 Εἰ οηνΒἢ Ομ υγοΐ, το τγᾶβ δοχητηϊβδοηρα 
ἴο ορροβθ μυΐβοτ, [88 ἀ6]νογθὰ ὑπ 6 {Ὁ]] νυ ΐπρ πιθμῃ γα Ὁ 18 ἐςβιϊ οηγ ἀσαίϊηβῦ (86 
τηοάόγη οι δ Θδηοη οὗἨ ϑοσιρίυγα ἀδογοθα δὖ [86 ΤυΓΙἢ 8θβϑίοη οὐ ἴ86 οουποὶ] οὗ 
Ττοηΐ, δ {6 ΟΪοβα οὗ ἢ18 Θοτῃ πῃ ὨΑΤΥῪ οὐ ἴῃ6 Ὀοοὶς οΥ ΕΙΒΟΥ : -- ὁ ΥΥ ὁ Βοσγα ἰδχιηὶς- 
Ὠδία ΟἿΓ ΘΟΙΩΠΊΘὨ ΔΙ68 ΟἹ {86 ἰυ!ίογ! 8] ῬΟΟΪ8 οὗ ἐμ ΟἹὰ "ΓΙ ϑίδῃχθῃξ : ὸγ ἔδα τϑϑὲ 
(νῖΖ. {86 ὈΟΟΚΒ οὗ “61, ΤΟΌΪΌ, δπὰ τπ6 Μδοςβθθ68) ἃγὸ σϑοκοηρὰ Όγ ΔΨοτγοπιο 
εὐἱέλοιι ἐλδ σαπομῖοαϊ δοολδ, ἀπά αγὸ ρίασθα ἀπιοηςς ἐλ Αροογψρῆα, ἱορεοίλεν το Ἡγι4- 
ἄονι απὰὶ Εἰσοϊοδιαδίίσιιδ, Δ8 ΔρΡΌΘΘΓΒ ἴῃ ὨΪ8. " Ῥγοίοσυϑ (α]δαΐιιϑ᾽ (οΥ Ηεἰπιοιοᾶ Ῥγο- 
Ιοχυθ). Νογ ββου)]ᾶά γοῦ Ὀς ἀϊδίαγ θα, Ο πονῖοο, 1 γοῦ Βμοι ἃ Ἀγ μοτα ἢπὰ (Βο86 
ὈΟΟΚΒ τϑοκοηθὰ διβοηρ [86 ολ που 4] ὈΟΟΚΒ, οἰ ΠῸΡ 1ἢ 86 ΒΟΪΥ οι ῃο 8, ΟΡ ἴῃ {86 
ΠΟΙΥ ἀοείογβ. ΕῸΣ ἴΠ6 τγογὰβ οὗ {86 σου ο}}8, 85 γ)γ8}} 88 οὐΓ[ ἰῃ6 ἀοοίοσβ, ᾶἂσε ὁ ὃ 
Βι Ὀπιϊἰὑθἃ το {Π6 οογγϑοίΐοῃ οὐ Φϑγοσηθ ; δ δορογαϊπρ' ἴο [8 Ἰυαρπιοηῦ, [ΟΧΡΥΘΒΒ6α] 
ἴο 186 ὈΙ8ηορ5 ΟΠγοηϊδίυ8 δηα Ηδ]οάοτγιδβ, {Π|056 ὈΟΟ8 (πὰ [πόσα Ὀ6 ΒΏΥ δ51Π}}- 
ἰατ ὁπθ8 ἰῃ {6 σάποη οὗ ἰμ8 Β10]6) ἅτε ΝΟΥ οαποπῖοαϊ, μα 18, {ΠΥ ἅτ ποὺ 1μο86 
Ὑγ ΒΟ ἀγα σίνθη ἃ8 8 σὰ] [Ὁ [86 σομβτγιηδίϊοη οὗ 16 ἔδι 0}. ΠΟΥ τηδΥ, ΒΟΎΘΥΘΥ, 
Ὅς ο8]16ἃ οδῃοηΐοαὶ (ἰμαὺ 8, ψίνθῃ 88 ἃ γ]0} [Ὁ [86 6αϊβοδίίοη οὐὗἩ {86 ΑἸ] : 
ΒΙ) 66 ἴαμογ ΔΓ6] τϑοοῖνθα δὰ δα βουβοα ἴῃ {π6 οδηοη οὗ {μ6 ΒΙΌ]6 ἴῸΣ (18 ΡυΣ- 

8. ΘοΗΝ ΌΕΙΕΡΟ (Α.Ὁ. 1ὅ85), τγῖιο τγᾶβϑ Ὀγοΐθβδοῦ: οὐ ᾿Ιν ΠΥ δὲ Τουναίηθ, δὰ 
ὙΠῸ τῦϑβ ἐπα θἰογοά ἴο ἩΓΙῈ ἀραϊηϑὲ ΓΒ ΟΣ, δοκηον]οᾶροθ, ἢγσϑί, {ἐμαὶ (δ 6 βίου 68 
οΥ̓ δυά δηὰ 'Γοθιῖ, ὅτα., γα ποῦ πιο ἴῃ {86 τ6 οὗἩ {μ6 ΟΙὰ Τοβίδιηρης 
δΙΏΟΩρ ὑπ 6 ΟΒΠΟΠΙΟΔΙ ὈΟΟΚΒ οὗ ϑογιρίαγα, θυ βόα οὗἩἨἁ ἁτ8θ6πὶ [νγογ67 δοοουηιοὰ 
ΔΡΟΟΓΥΡἨΑΙ, 88 {|16 τὶ τσ οὗ ἀῃκΚηόνη Δα  ΠΟΥΒ, δ Ομ β, πὸ ὑγὰθ ἰσίογ 8 αἵ 4}}. 
Απά, βθοοῃάΐυ, μΒ6 οοπίρβϑοϑ {μαύ τΠ6 (γί βίϊδη ΠΌΤΟΝ, ὁπ δοοοιῃΐ οὐ {Π6 δαϊμο- 
ΕἸ ΟΥἁ οογίαίῃ ΒΟΪΥ τη6η, ΒΟ ΔΙῸ τοϑὰ [0 ᾶνθ πιδὰβ 86 οὗ ὑθβυϊ πιο 88 οὗἉ {}1||8 Κὶ 4, 

1 ΦΤΆ]ο8. δαΐθπη 11ΌΤῸΒ ΘΟ] 6818 σγϑοὶρὶῦ, ῬΟΣΠΛ ΘΒ 608 8[ 1118 ΗΔ 6] 108 Ἰαζογο : ἴρβἃ 
4ποᾳπθ ἴῃ οἹοἶ18 βυιΐβ 1108 ἰασίς ῬσΟΡΌΟΓ τιυ]ία ἀσνοίδ ατι85 ἱπ 1}}18 Πα θοηΐαγ. Διεπιΐηθη, 
ἑαηιεη οὐϊραὶ αὐ πεοεεεκατίο ογεάεπάμπι ἰώ αἀποὰ 101 Βαθοῖαγ : βίσαϊ οδὲ ἀθ 11 γῖ8 ϑαρὶθηςτίϑ, 
Ἐο]οβίαδιοὶ, οἱ Μδοοδθθοσθσω, 9661} οὐ Τοῦδ. ΠΙΪ δπίπι ἃ Ὁ σι βυϊδηΐβ γϑοϊρίδηζαν, οὲ 
Ῥσοῦδιῖο δχ οἷβ βιιτηρίδ δὶϊ δ. }8}16 Ὁ οἴἴοαχ, αὐ͵α ΘΟΟΙ6βὶδ 1β[08 ΠἰΟΓῸΒ ἰθηθέ ; σοπίσα ἢεογο- 
τἰοο08 ἴϑίηθη, δυΐ Ηοῦτγροοδ, δὰ ρσορθδηάμπι 68 402 ἰῃ ἀποίυταη νϑηϊαπί ποὴ βπηΐϊ οἰοδβοοβ. 
Ἰοδίδοὶ Ῥγρίαϊ. ἰπ Μαῖίῖ. ᾳ. 1. Βίβῃορ Οοδίῃ δηὰ Ὦσ. Ηοὰν ἤδυθ σίνϑῃ βϑύθγβὶ ρϑββδρ68 
ἔτουτῃ Τοβίδίτβ, γί ἢ Δ͵Θ ΘΑΌΔΙΪΥ ἜΧΡΙΟΙ  ἀρδίηδὲ [Π6 ΘΔΏΟΠΙΟΔΙ ΔΌ ΒΟΥ οὗ [ἢ 6 ΔΡΟΟΓΥΡΒαὶ 
ῬοΟΪκΒ. 

3. ἜΤ ΛΌτὶ Ἔσίσα σαποπεπι, 4πο08 Θοο]οδία ροϊία8 δὰ εὰβοδοηθτλ ΡΟΡΕΪ ἀπδπὶ δὰ δαϊοσγί- 
ἰδίθπη Θοο] οβίαβιϊοοσατα ἀορταδίθτηα ΘΟ πιδη ἀδπη τϑοὶρὶν, Οσθοοδση ὑτλ [ταπίυτὰ} παθοπὲ 
δοπρέυγαιῃ." ΒΙΡ. Οοτηρίαϊ. ἴοι, 1. Ῥτοϊορὰβ δὰ 1ωθοίοσοθσῃ, [0]. 111. γ γβοὸ οΟ]. 1, 

8. ἐἐ Ἐπ Ποο ἴῃ ἰοσο ὑδυτηϊ ΠΔΠ.8 ΘΟ ΘΠ Αγίδ ΠἸσόοσαπὶ Ὠἰδίοσί πὰ Ὗ οἰοσὶβ Τοδίδιηοητὶ : 
δὰ ΤΟ] αἱ (56}}. δι, Το ῖδο, οἱ Μαοσδθεβογιπι 110 Γ1), ἃ ἀϊνο Η!Υοηγ το ἐσέγα σαποπέζος 
{ἰδνοιῦ συρρείαπίμτγ, εἰ ἱπίεν ἀροογψρῆα ἰοσαπίωγ, οατὰ ἸἰΌτο ϑδρίθπιῖ οἱ Ἐς] δβἰαξεῖσο, αὐ ραῖοὶ 
ἴῃ Ῥχγοϊορο αδοδαίο Νος ἰυσθοσῖβ, ΠΟΥ ΓΟ, δὶ δ] σα δὲ ΧΘρογ τῖΒ ᾿ἰ ὈΓῸΒ ἰβῦοβ [ἸΏ ΤΟΣ σϑΠοπίςοΚ 
ΒΙΡΡαϊΔΥΙ, γ6} ἴῃ ΒΔΟΥΒ ΘΟΠΟΙ]118 Ὑ6] ἴπ βϑοσίβ ἀοοίουθτιβ. Νβπιὶ δὰ Η]ογοηυτηὶ 1᾿πηΆ τὰ 
τοἀποθηᾶδ δυηϊ ἴΔ1ὰ γοῦῦϑ ΟΠ ΟΠ] οστπ αυδπὶ ἀοοίογαπ: οὗ }υχίδ 1111} Βα ητ8: δα Οἤσο- 
τοδίϊπτη οἱ Ηρ] οἀογατα Θρίβοοροβ Πἰ ΓΙ 1801 (οἷ 81 φαΐ 8}1}} βιιηῖ πῃ σᾶποπθ Β.0]}188 δἰ π}}166} ποπ 
βαηὶ σβποηΐοὶ, ἢος οδΒὲ, ΠΟῚ 81:ιηΐ ΓΟ δ Γ608 Δα ΕΥΤη8Π ἀππὶ οἃ αὐ διιηΐ Π ἀεὶ. Ῥοβδβιιηΐ ἰδιηθη 
ἀϊοὶ σδῃοηΐοὶ (ἢος οβὺ σορϊαγο8) δα ἐβαὶ βοβίίομθτη ἤάο] πὶ: ὑἱροῖθ πη σδηοηθ ΒΙ}]16 ἐμὲ 
δος σϑοθρεὶ δὲ δυϊδοτδῖὶ," Οὐ)οίδη. Οὐοτητηοπί. ἴῃ Ἐβίθιοσ, ἤης. 

ΚΗ 4 



504 Οὴἡ ἰδὲ “ροογυγρλαὶ Βυοῖϑς 

γρη ἦ8 (π6 586 νγῖ ἢ ρἱουβ (Δ ; δηα ἀοοθ8 ποῖ δἰϊοροῖβοσ γοΐθοῖ οὐ οοηίδπηῃ {Ππσπεν 
αἰϊλουρὰ ἐξ ἄοε8 ποὶ γεϑοοῖοα ἰλοδ δοοῖλδ αδ 977 ἐφιμαὶ αἰμδλογίῳ τοἰίλ ἐλε οαποπίοαΐ 
ϑογιρέιι)6.. 

4. οην Ἐξεῦβ (α.Ὁ. 1640), 8 ὙῈΥῪ ἰθασηθὰ τὴ δηὰ δχοϑ πὶ οοπηπιθηίδίου, 
δἀάγοβϑιπρ {Π|086 ᾺῸ γΟΓ6 δουὺ ἴο Θηΐον ἰηῖο π6 Βδογῦρα ῃνηἰβίγυ οὐ (6 Ἄσδυτοίι, 
ΒΆΥΒ: ---- “ ΤΏ686 ἅγὰ (86 ὈΟΟΚΒ οὗ [86 ΑΡοογυρῆᾶ : [86 ἰθϊγὰ δά ἰουτγί οὗἨ Εδβάγας, 
Τοῦϊι, Φυαῖι, (6 Ὀοοῖς οὗ γ᾽ βάοπι, Εὐες] 9 ϑείουκ, ΒΑΓΊΘΒ, δὰ [86 ὕπο Ὀοοκα οἔ 
Μδβοςαῦθοϑ. Αἱ ἐδιδ γοδί αγὰ οαἰϊοα σαποιοαϊ, δόσαιδθ ἐλεν αγὸ οὐ αἰμλοτιῳ αἀπιοηρ ἐὰλς 
«ὔριος, ιολίοὐ σαπποΐ δὲ αϊεργουοά. ΑἸ] {)6 Ὀοοῖκβ, ὑμογοίοσθ, οὐὗὁἨ ἴδ! ΟἹὰ Τορίδπιοπι, 
ΔΥῸ ἴῃ ΠΌΙΌΘΥ ὉΠ γί γ-ϑαυθη ; ἰμαΐ 18, ὑνοηιγ -οἰσιῦ οὗὨἨ [6 σληοπὶςαὶ ὈσοοΚ8, δῃᾶ Ὡϊη8 
οὗ {6 Αροσγυρθβ.2 ΕὈΓΙΏΘΥΪΥ, ἱπάἀοοι, {πὲ ΔΡΟΟΥΎΡΒαὶ [ὈΟΟΚ8] σοῦ ποὺ ρυ] ἰοΥ 
τοδὰ ἴῃ ἴΠ6 σὨαΓΟΪ), ΠΟΥ νγ88 ΘΏΥ ΟΠ6 ργοβ8οιὶ τ ἢ (Πποῖν Δα ΒΟΓΙΓΥ ; Ὀὰΐ 1 τᾶ8 ἰδ δὶ} 
[ῸΓ ΘΥΘΓΥ͂ ΟΠ6, δορογάϊηρ [0 ἷ8 οὐγῃ πιϊηᾶ, ἴο τοδὰ {Π 6 πὶ ΠΕ ΟῚ δῦ μοιηβ." ὃ 

ὅ. ϑιχτῦβ ϑϑεποηδῖβ (ου, οὗ δίθππδ) δυίδον οἵ “ ΒΙ ]:οἰθθοα ϑ'δηςσία,7 ἃ νόοῦῖκ νε οἷ 
γγ85 ΤΟΥΙΘΣΪΥ ἰῃ στοδῖὶ σοραΐθ, Βροακιηρ οὗὨἨ [86 ΔΡΟΟΓΥΡΙΑΙ ὈΟΟΪ8 σζαΠογα γ, βδαγ8, {Πα 
“ ἐλδῳ τσογα ἰλοδο τιολὶοὶ λα ἀποϊδηΐ ζαιϊλοτα οὗ ἐλ ολιγοἢ Ἀοτοίογονε λοϊα ἰο ὃ6 ἀαροσγῳψρδλαῖ 
απὰ μποαηονίσαϊ.. .. . . “ΑΒ δίποησ (6 ΗἩΘΌγον 8 [6 Υ6 ἡΟΓΘ ἵπϑηΐυ-ἰπο ἰουΐογα, 
ὈΥ τι68Π8 οὗἩἨ πΐοἢ 411 {Βΐπρ8 οουἹὰ Ὁ6 ΘΥργοββϑά, ὉπὰὉ οου] οἰΠ6ν ὕ6 Ἔρόκθη οὗ 
το ; 80 ἰμο 6 πΟΓα ὑπνθηῦγ -ἴγχοὸ ὈΟΟΚΒ, ΌὈΥ πηθᾶπ8 οὗἉ πβίοἢ 41} {πίη 8 οουὰ 6 
δοιργθῃθηἀοά, ὑμαὺ οουϊὰ θ6 Κπονῃ απ α ἀθοϊαγοὰ οομοθι πη αἰνίηθ πιιι{[6Γ8:; τυ ΒΙ ἢ 
ταθιβοα οἵ σϑοκοπίηρ διιοηρ ΟΠ τ βίδηβ, Οτίζοη, ΕΡΙΡμδηῖυϑ, ασοοσΥ ἰδ6 {Π60]0- 
οἴδη, Φογοπιο, δα Βυῇπα8 [Ὁ] οντθα ὃ 

6. Τα :ηοϊάδηΐαὶ σοη[δββίομϑ οὗ (ὐδγάϊπαὶ] ΒΕΙΓΆΑΈΜΙΝΕ, (ἴϊ6 πηοβὶ ἰοδγηθιὶ βηὰ 
Ἰπάιπιϑίσϊουβ οὗ 41} 1πΠ6 δανοςδίθβ οὐ ἴπ6 τηοάθγσῃ οδυγοι οὗ Βοιπθ, ψ1}} ἀρργορτγίαοὶ 
οοποϊαα (686 ὑδβυϊπηοη 68 οὗἨ Βοπλβῃ ὉΠ ΘΟ] ορίδῃ8 ἀσαϊηϑῦ ὑΠ6 Δροογυρίια! ὈσοΟΙΒ. 
1 ᾿ἷ8 Ομδρίοῦ “ σοποογηΐησ (86 ὈοΟΪ5 οὗἩ Τοῦ, διά ἢ, ΥΥ̓ Ἰϑάοπι, Ἐπ ς]6ϑἰαϑιϊς 5, 
δηὰ {ῃ6 ΜδοοΔΌΘΟ8,᾽" δ6 88γ8, “ (8686 ὈΟΟΪΚ8 ἅΓ6 Δ]οροίμον γοϊοοϊθα Ὀγ τ[μ6 ΗΠ ΘΌγο 8, 
85 δὲ. Φογοπιο ἰοβι1 68 ἴῃ δα “ Αγπιοά Ῥχγοϊοραο. 666 αἰπγοβί 411} {Π|Ὲ αγοιϊοα οἴ 
1818 ἐἴ6 [πιοδηΐηρ (Π6 τοΐοσιηθᾶ οὐ Ῥγχγοίθδβίδῃϊ ἢ γ 68} [0]]οὐν ἴδ6 ἡυἀσηοηΐ οἴ 
ἴ6 Ηδορτονβ.᾽" δ... “ὙΤμδῦ (6 6 νη ϑγπασοόσιια ἀουδίοα οοποοσηϊηρ [ἢ 686 

᾿ (οἷ Β ϑοβοϊδϑῖ, Ηἰἶδβιὶ. οὗὨἨ Οδποη, Ρ, 301. “ Ἐσοϊοδία ἴδχθῃ Ὁ τδιϊδη Ῥσορίοσ δᾷς- 
τοτγϊδέοθηι νούοσυσῃ αἀυογιπάδιη δβδησίογαμ, αυἱ ἸορσΌηΓΙΓ τὶ [1886 (οΘ ἰ ΠΟὨ 8 6Χ Πιι)υδηιοά 
ἰδίου 8, θα ϑά θη Ι δάς Ἰορῖῦ, οἵ ΠΟῚ ὈΓΟΓΒαΒ Γο)ιοῖς πος σοηίομηηὶξ ; ἐαπεείδὶ πον μαγὶ ἀτιο- 
ἰογἰαἰς τεοὶρίας ἐἰΐοα ἰἰδτοβ σμπε ϑοτίρίιγὶδ οαποηπιοῖδ." Ὀτίοάο ἀθ Εκοὶ], ϑ σὶρ. οἱ όσα. 1. ἱ, 
ς 4. κὰ ἀϊδῆουϊς. 8. 

2 ΤΊ ὈΟΟΚΒ οὔ 186 ΟἹ Τοδίδιηθηΐ ἀγὸ ἔνγοη!γ-οἰρεϊ ἴῃ πατα οΥ, ὈΥ ΤοοΚοπίης δεραγαζεῖῃ 
[π0 ὕγγο ὈΟΟΙΒ οὗὨ βδιμπεὶ, Κίηρζθ, δ ΟΠ γχοπίς]ο8, 88 α190 πίι, ΝΟΒοτ ΐδῃ, δηὰ ἰδ 6 1,Απηθηῖ- 
ἈΠΙΟῚΒ ΟὗἨ Φογθιδῃ. Τὴο 8 ῬὮΔΙ ΟΟΚΒ ἃγὸ πἰπὸ ἰῇ πιθ.γ, ὉΥ͂ γοοκοπίπρ [06 ἵντο 
θοοΚ8 οἵ Εϑαγαηβ δηὰ ἴἢ6 ἔτγο 8 οὗ Μδοοβδῦθο8 88 ζο: ὈΟΟΚΆ. 

8 ὁ ϑυηΐ δαΐοπῃ Ὠὶ ἢ τὶ ΑΡΟΟΓΥΡὮΙ, 8 οἱ 4 Εβάτγβϑ, ΤΟ ῦϊ85, “πάῃ, Τἰθον ϑαρίοηεῖδο, 
Ἐοἰοδἰαδβιίουβ, Βαγαςῖ, εὐ ΜδοΠΑΡεθοσυτ Εἰδτὶ ἄθο. Οπιπες αἰϊὶ αἰσμπέων Οαποπὶοὶ, χαέα 
διπί ἱπιρμίαδιἰὶδ απμοίογτα δ, οἰΐαπι ἀρμαὰ ὥμάσοθ. Οτηηθδ ἱρίζυν τὶ Ψοῖογι8 Ταβίδπηθηεὶ 
δι ΧΧΧΥ͂ΙΙ., πος οβδὲ, Οδποηϊσογσυπι ΧΧΥ͂ΠΙ,, ΑΡοογγρδοσαμη ΙΧ. ΟἸΐτὰ νογὸ ἱπ 
ἘκοΪοϑία ΑΡοΟγΥΡὮΪ Ῥυθ σα ποὴ του ΑὈδηζαΓ, πΠ6ς 4 Βαπᾶπι δαοίογϊ δία θοστιπὰ ὈΓΟΙΘΌΔΙΙΣ; 
Βοα ἀοπιΐὶ φαϊᾷάθπι δὲ Ῥγίνδο πη ῬΓῸ δι ου͵πδαιθ δηΐπηο 148 ογαΐ 1108 ἰοροσο." ἘΈΓΙ8 ἱῃ 
Ἑχαῖαΐο Ὁταϊπαπάογαη. [Ὁ σδηποῦ οχοῖνα Βυγργίβο ται [Π6 τειηρβ οὐὗὁἨ Εδγιδ Βῃουϊ ἃ Ὀ6 
Ρυῖ ἵπῖο ἴμ6 Τυἀοπίηθ πάᾶοϑχ οἵἩ Ῥγοβι 64 ΒΟΟΚΒ, τῆ ἢ ῬγοΒ  ὈΙΟἢ τοπηδὶπ8 ἴῃ ἰογοθ ἴο 
18 ἄγ. ὅ86 ἴ8ὸ [πάοχ 1ἰτογυασι ῬΥΟἨῚ Οἱ ΟΓΌΙΩῚ βαποι βδίτηὶ ἀοταὶϊηὶ ποβίσὶ ασοροσιὶ ΧΥῚ]. 
μοπιῆς 5 τηδχίτηὶ 1πε868 θά ΐτι8, Ρ. 143. Βοιηδ6, 1841]. ϑνο. 

4 “ΟὉὍμο8 οἷϊηι ὑγιδοὶ ὀσοϊεεὶΣ ἰαπχιαπι ἀροσγγρῆοε εἰ ποὸπ οαποπίοοβ λαδιεγιηί," διχεῖ 
ϑδοηθηδὶβ ΒΙ]οίμοοα ϑδηοία, 110. 1. βαεοῖ. 1. Ρ. 3. Α, Ἐτδποοίαγι, Ἑἰεο βοουηᾶδ, 

δ “ (π]άδπι, ἰπΐον 4108 Φοβθοραϑ οἱ ῬΆΣ]ο, Βα ρραϊΐδηὶ βδογοβ ᾿ἰῦτοΒ ᾿αχίβ ππταθγι Ηδ- 
ὈΓΔΙΟΑΓΏΌΠῚ ΠἰΟΓΑΓαπ : {Π φυοιηδάτηοαθπη δαηὶ δρυὰ ΗθΌγρΘΟΒ ἄτι οἱ υἱχίπει ΠΠτοτα, φαΐδυ8 
οἷα απδὸ αἰοὶ δου] θίαυθ Ροβδιιηξ σΟΙΩΡΓΘ ΒΘ ἀπηΓ ; ἰΐα υἱχίηιδ ἀπο τγοϊαπιΐηα δπηξ, 
4πθυ8 ΠΟΙ ΘΠ ΟΣ Οπηηὰ 4888 ἀθ αἰγὶ πἷβ το 118 βοὶγὶ οἱ θη ατηογασὶ αυθδηῖϊ. Οὔδηὶ ΘΠΌΠι6- 
ΓΑΠΟΠΘτη δοασποςὶ δυηὺ ἰπίογ Ογίδεϊδηοβ Οτίροποα, ΕΡὶ ρῃδηίπβ, αγομοσίυβ Τμοσίορυε, 
Ηϊετοη γα, οἱ Βυβηαβ,᾽" δίχι βϑηθηβὶβ Β᾽ δ] ομθοα βδηςίβ, 110. ἰ. δοςῖ, ἱ, Ρ. 3. Β. Ἐγδη- 
ςοπιτι. Ἑάϊῶο δοσυπάδ. 

4 «ἨῚ ἸὈτὶ δἰπιὰ ΟἸηθ8 ΤοἸ οἱ υπίυν δῷ Ηρθγεΐβ, πὶ Β. ΗΪΘΓοΏγπιιδ ἐοδίδίαγν ἰη Ῥτοΐοϑὸ 
Οαἰθαῖο. Τοίπάο Ηθθγβουτπὶ δοηϊθηςίδπι βοαππη ταν ̓ φαγοιϊοὶ ἨαἾ1|8 ἐθτηρογίβ ἴσα οπηῃθδ.᾿" 
ἀρ εὰμα ἂς Ὑ τθο οἱ, 110. ἱ. 6. 10. ΘΙβραϊδιίοπαπι, ἴομι. ἱ. οο] 81. Β, (Οο]οπίω, 1615, 
ΟἹ. 



ΟΥ ἐλε Οἱά Τεξέαηιεηί. δ0ὅ 

ῬοΟΟΚΕ ΡΡΘΆΓΒ ἴγομι «9 03ερηυδ᾽Β ἢτθὺ ὍΟΟΚ δρηϊπϑὲ Αρίοη. Τμαὶ {86 ῥυϊπηἶνα 
Θμυγοῖ πτῶϑ 8180 ργθβθοαὰ σῖτἢ (86 [πὸ ἀου τ, ἀρρθδῦβ ἔγοῃῃ Οτίροη, Αὐἰπδῃδδβίυϑ, 
Νασίδηζοη, ΕΡΙρμδηΐιϑ, Φθγοσηθ, δηὰ [6 οὐμβοὺ δι θοσθ δῦονα οἰϊϑᾶ, ψγῆο ἀο ποὲ 
Ῥἶδος [8686 Ῥοοκϑ ἴπ (86 σδηοη, δῃὰ Ρ]ΔΙΏΪΥ ΒΑΥ ἴμδὺ 0Π|686 ὈΟΟΚΒ ΘΓΘ ΔΙ ΤΔΥΒ 4}68- 
τἸοησὰ βιηοηρ 1οαγηθα τηθη." ἢ 

Αραΐπη: “76 σοπίδβεβ (μαὺ ἐλθ ολυγοὺλ σαπ ὃν ΝῸ ΜΕΑΝΒ πιαλθ α ΟΘΑΝΟΝΊΟΑΙ, δοοὶ 
οἱ ΟΥ α ἘΟΝ-ΟΑΝΟΝΊΟΑΙ, ΟΠ6, ΤΟΣ [86 ΘΟΠΙΓΔΙΥ : Ὀυὺ [68}} ΟἿΪΥ ἀεδοίαγο ποδὶ ἷδ ἴο 
θὸ δοσουηϊοα οδῃοηΐοδὶ, δηὰ μδῖ ποῦ ΓΆΒὮΪΥ, ΠΟΡ δοοογάϊηρ' ἰ0 ΒΟΥ οσσ Μ]]1, θα 86- 
οογάϊηρ ἴο [ἢ)6 ὑδϑύϊπιοηγ οὗ {86 δηοϊθηΐβ, δηὰ ἴ86 σϑβϑιη δῆς Ὀδίνγθοη ἴ[μ6 ὈΟΟΪΚΒ 
ὙΠ ΙΟἢ ἀγα ἀουδιοα οὗ, δΔπὰ ἴμοβα δοῃοθγηϊηρ Ὑγοἢ ὑπο γα 8 πὸ ἀουδῦ; δηῃὰ ΙΔβΕ]γ, 
Δοοογαϊηρ ἰο [Π16 δΟπιΤηΟη Β6η86, 8ηἀ 85 ᾿ῦ 6 Γ6 ἴ86 4816 οὐὗὨ ΟΣ βίϊδη ρϑορὶβ." 3... 
“1 δάγηϊξ {μὴ {παὺ Φογομλθ πο] ἃ ὉΠαὶ ορϊηίοη," [νἱΖ. ἐμαὶ Τοῦιὶ, ὁ ἐδ, ὙΥΙβάοῃι, 
ἘοοἸοϑαβίϊουβ, πὰ Μδροθθθα8 ἬΓΘ ΔροΟσΥρ Δ] ὈΟΟΚΒ], Ὀεοδιβα 88 γαῖ πὸ ββθποσαὶ 
σουης0}} δα ἀοίογτηϊ θα ΔΩΥ ὑδϊηρ Τοβρθοίηρ ἴπ6886 ὈΟΟΚΒ, ἀχοορὲ ἰμ6 ὈοοΚκ οἔ 
Ψυἀ1 8, τ ΒΙΟΙ Φογουηθ δἰ ΑΓΒ τοοοϊνοα,ἦ., ... “ ΕῸΣ [86 οὨυγοῖ, τ ϊοἢ τγ 88 
ΔΙΟΥ 86 Δροβί]εβ, ἀϊὰ ποὺ ἰδασ μδὴ ὈΟΟΚΒΘ ἃ΄6 οδποηῖσαὶ, δηὰ τρμδὺ ἀΓῸ ποῖ, ΠῸΠι 
ΘΗΥ ΟἶΟΣ ΒΟΌΓΤΟΘ ὑδδη πὶ ἰἢ6 ἰγδαϊτίοη οὐ {86 δροβί]θβ8.." δ... ΕῸΓ Ἰῆ8ὴΥ οὗ [6 
Βηοϊθηΐβ, 88 Με] 1ο, ΕΡΙΡΒδηΐυθ, ΗΠ Αγ, Φόγοπιθ, Βυβημδ, Ὄρθηὶγ [Ὁ] οσοὰ {86 
Ἠδργονγβ ποὺ (86 Οσθοῖβ, ἴῃ βύατπρ [86 οδποη οὗ [86 ΟΪα Ταβίδσαθηξ," 5 

δ 6, Το Αροοτυρλαὶ οοῖΐξα αγὸ γεϊεοίοα ὃν ἐδε Ογϊοεπέαϊ οΥ Ογεοῖ 
Ολαγοὴ ὥῆοπι ἰλ6 (αποη 9} ϑεγίρξιγο. 

ὙΒ6 “ Ονίδβοάοχ (οηζεββίοῃ οὔ (6 Οδίμο]ϊς δπὰ Αροβίοὶ]ϊς Εἰδβίθρῃ Ομυτοβ "ἢ ἀοα8 
ποῦ Θηυτηογοΐθ [86 ΒΥ σαὶ ΘΔΠΟΏΪΟΑΙ ὈΟΟΚΒ, Ὀυΐ ΓΟΙΟΥΒ ΖΘΏΘΓΑΙΥ ἴο “(86 ἀϊνίηθ 
Ὀοοῖβ οὗ Ηοἱγ ϑουγὶρίυτο.") 1... Βυῦ ἰπ ἐμ6 “ Ιοῦρορ Οαιθοβίβιη οὐ 86 Βυδβίδῃ 
ΟΒΌΓΟΝ δ τα μάνα ἰπ6 δοσουηΐ πᾶ οαἰδίοσιο οὗἨ [Ὧ6 ὈΟΟΚΕ τϑοοὶνϑα 85 Ἵδῃοηΐοδὶ ὉΥ͂ 
1μαῖ ββοιοῃ οὐ {86 ““ δροβίο!!ς ϑαβίθγῃ Ἵβυγο." 

“ῷ. Ηον ΙὩΔΠΥ ἅΓα ἰδ Ὀοοΐκβ οὗ ἔμ Οἰὰ Ταδβιδιηθηὶ ὃ 
Α. 8ι. Ογεὶ] οἵ Φεγυβαίθαι, δι. Αἰ μαπδβίυβ ὑμ6 ατοαῖ, δηὰ δ. Φοῆπ Ῥδιλθβοθηθ 

ΓΘΟΚοπ (86 δὖ ἐισοπέν -ἔισο; ἀστοοϊηρ [Βογοῖη πὶ ἐπ 96 νγ8, τῖβο ϑὸ σϑοίκοη τΠθτὰ ἴῃ 
{86 ΘΟΕ ἰοῆσαθ. Αἰδαπδβ. Ερ. χχχίχ. ἀς Τϑῦ, [Ε6ϑι.] Φ. Πθδαδβο. ΤὮθοἱ. 1. ἵν. 
ς. 17. 

9. ὙῈΥ ββου]Ἱᾶ πὸ αἰξοηὰ ἰο {86 σϑοκοπίηρ οἵ ὑμ6 Ηθῦτον ὃ 
Α. Βεόδιβα, 88 (Π6 Δροβί]α Ῥαὰὶ β8γ8, μπίο ἐλοπι Ἰοθγ σοπιπεϊ θα ἰλὲ ογαοῖος 077 Οοά. 

᾿ “Βαθίϊαδεα δαυΐοτῃ ἀ6 ἢἷ5 Ἰ δγὶΒ Βγπδρόματα δ αὐτου ρδῖοι οχ ϑόβορθο, Ὁ. 1. οοπέγα 
Αρίοποιη, 1η βἰπ}}}} ἀποϊταιϊίοηθ υϑγϑαῖδπη Ὀγίπιϑπὶ οοοἰοβίδση ΟἸ γί ϑιϊδποζαπι ῥϑίθὶ ὁχ 
Οτίρομο, Αἰ μδηδβίο, Ναζίδηζοπο, ΕρΊ Ρμδηῖο, Ηἰθγουγτηο, οἱ οοίοτίβ ρϑισ 0.5 δαρτα οἰΐδιία,. 
41 ἢ ο8 ΠΠὈγΟῸ8 ἰπ σδπομα πο ροῃῃῃηῖΐ, οἵ ἀροτίο ἀϊοπηΐ βοιῦροῦ ἀθδ ᾿ΐ8 1Σ δγῖΒ φιδιβ Ο τὰ ἰμενῦ 
ἀοεῖοθ μοη, ἴη68 [ιι1686. []4, οο]. 83. Α. Β, 

5. ὦ Ἑδϊοπιι δηΐπι, δοοίοδίαπι Ἐστ.0 ΜΟΡῸ ο886 ὕχσεγο ἰϊδγιῦα σΑπονισυμ 66 ΝΟΝ. σακο- 
ΝΙΟΟ Π66 οοηίτγὰ; δε4 ἐδηϊτὰπ ἀεξοίαγατγε, αυἷθ δὶῖ ΒΑΘ ἀπ 8 σἈποπίουϑ, οὐ ἢοσ ποῖ ἰθπηογὰ Ὧ66 
ῬΙῸ δΙὈἰ Γαῖπ, δοὰ οχ νϑίοσαση (θϑιε ἢ 8, οἵ 81 π|}} πᾶ ϊπὸ Εἰ Ὀτογυσῃ ἀθ φαϊθα8 δια οἷσι αν 
οὕπὶ 111|8 ἀθ φαῖθαβ ποὴ διηἰ σἰζαγ, δ. ἀθτ) 6Χ ΘΟ τ Πὶ Β6ηδι,, οἱ 4υδδβὶ ψτιδία ΡΟΡΌΪ1 
ΟΠ τ βιίδηϊ," [ΙὈϊ 4, οο], 84. Α. 

δ ὦ Αὐτηϊῖο ἱρίιαν ΗΪΘΓοΟη τλτη ἰῃ 68 ἔαἶϑδθ ΟΡ πῖοΠ6, ᾳπὶδ ΠΟ ππὴ ΖΘΏΘΓΑΙΟ ΘΟὨΟΙ πὶ 
ἀο πἰ8 1 τίθ αἰ χαϊά δβιαϊπογαῖ, ὁχοορίο ᾿ἴδτο Φυαὶ ἢ, χαθῖὰ οἰΐδαι ΗΠ ΘΓΟΠΎΤΩυΒ ροβίθα γοὸ- 
Ἑορῖι. 11, οο]. 84. 1). 

4 Τηΐδ δβδβουιίοη οὐ Β6]]δυτηΐηθ 18 ποῖ ἔσθ. Βίβδορ Οοδίη ᾿δ8 βδῆονσῃι ἐπδὲ ϑούοϊηδ πεῦον 
δοκηπονϊεάροα 16 Ὀοοῖὶς οὗ Φυαά!ῃ το Ὀ6 σδηοηῖοαὶ βου ρίαγο (ϑομοϊαβι. Ηἱϊεὶ. οἵὗἨ δποη. 
ῬΡ. 84, 85δ.); δηὰ πὶ Ὦγ. Οοδβίηῃ δρτθθθ 1 πάη, Ὀΐβηορ οὗ Βυγοιροηα, ἱπ [06 ρμδβϑαρθ 
οἰϊδα ἴῃ ". 482. ἃ, 

δ ὁ ΝΑ) φοοοδῖα, απ8ὲ Ροδὶ Αροβίοϊοβ διϊξ, ἤοη αἰϊππὰθ ἀἱάϊοὶϊ, αὶ ΠὈτὶ δ᾽πὲ οδποηϊεΐ, οἱ 
41 ποᾺ βἰηΐ, ηἰδὶ ἂχ ἰγδάϊοης δροδιοϊοσισ. Β6]]αστοῖη. ἀθ Ἅεγῦο οἱ, 110. ἱ, ς. 20. 
ἴοηι. ἰ. “οἷ. 66. Α. 

6 « Νβιῃ τ] γοίοσπσῃ, τπὶΆὶ Με]ο, ΕΡΙ ρΡΒδηΐυβ, Η]]ατῖαδ, ΗΙογουγτησιβ, Πυῆπιβ, ἰπ 
Ἵδηυὴς ΟΧΡΟΠΘηΟ Υ᾽ οἴοσ 8 Τοδίδιηθηϊὶ, ἀροσῖθ δοαυτῖ διιηΐ ἨθΌΓΣΘΟΒ, ἢοη Οτεθοοβ. [0]ἀ. 
ςοοἷἱ. 67. Α. 

7. Ἰῃ {πὸ ἰϑυσ Οποδέοη, οἡ ΕΔΙΓὮ, ἰδ 18 βιδιθαὰ 'π σθηογαὶ ἔθστηβ, ἐπδὶ {πὸ ἀοσίγηοθ8 οὗ [παὶ 
Βαγοι ἄσὸ ὑτγοίοἹ : ϑοσὴθ Ὀοΐηρς οοτμπ θα ἰ0 τυ ηρ, νυ ἰοἢ ἀγο οοταρΥβοα ἴῃ [Π6 ἀϊνίηο 
ὈΌΟΚκα οἵ ΗΟΙΪΥ ϑουίρέυτζο :--- τὰ ὁποῖα περιεχόνται εἰς τὰ ϑεολόγικα βιβλία τῆς ἁγίας γράφης. 
Οπμοάοχα Οοηίοδδιο... .. Εκοϊεϑίδ ΟΥ̓ θη [8}18, ΡΡ. 18,19. [[ἐροΐδο, 1695. ϑγο, 



δυ Οηἡ {}ο ΑροογυγρἼαὶ Βυοΐϑ 

δηὰ {[Π6 βαογϑὰ Ὀοοΐκβ οὗ {π6 ΟἹὰ Τοβίδιηθπι μανα Ὀθθη σοοοϊνοα ἔγοια ἐπ Ηθῦσγον 
σΒυγοῖ οὗἨ [μα Τοδίδιηθης Ὀγ 1π6 ΟΠ γι βιδη συ υσοῖ οὗ {πῸ ΝΘ νν. 

9. πῶ ἀο 8. Ογγ!] δπὰ 30. Αἰ βδηδβίυβ δηυταοσαΐο [Π6 ὈοΟῖκ5 οὗ ἴμ6 ΟἹὰ Τορῖβ- 
ταθηΐ 

Α. ΑΒ8 [Ὁ]]1οτν8: 1. Τὴα Ὀοοῖκ οὗἩ Οὐδῃθϑίβ: 2. Εἰχοάυβ: 8. 1,ονιἰουϑ: 4. ΤμῈ ὈΟΟΪΚ 
οὗ Ναμθογ : ὅ. Πουξογοδοτην : 6. ΤΠ 6 ὈοΟΚ οὗἩἨ Φ6808 [16 βοὴ οὐὔὕὁἩ Νυῃ: 7. Τῆς ὈΟΟΚ 
οὗ δυάροβ, δηὰ τὴ 10, 88 8 Δρραεπάϊχ, [86 Ὀοοῖ οἵ Ευΐ : 8. Τῆι ἤΓδὺ δῃὰ βοοομπὰ 
ῬΟΟΚΒ οὗ Κίηρβ, 88 το ραγίβ οἵ πα Ὀοοῖϊ : 9, Το ἰδιγὰ δπὰ ἔουτγίμ Ὀοοϊκα οὗἩ Κίηρθ: 
10 Τα διβὶ δὰ Ἔρϑυπε ἢ ὈοΟΚΒ οἵ Ραγδιροιμθμα: 1]. Τα ἄγει Ὀοοῖκ οὗ Εφάγεβ, δὰ 
ῃ6 ΒΟΟΟὨΩ, ΟΥ, 88 ἰὖ 18 θη ]6 ἃ ἴῃ Οὐδεξ τπὸ Ὀοοῖϊκς οὗ ΝοΒοιίδῃ: 12. Τα Ὀοοϊ οὗ 
ἘϑίΒαν: 18. ΤΌΘ ῬοοΚ οὗ Φοῦ : 14. ΤΠ Ὀοοϊς οἵ Ῥβαὶπιβδ: 1ὅ. Τμα Ῥγονθυὺβϑ οἵ ϑοῖο- 
τλοη : 16. ΕὐροἸ οϑ᾽ηβίβϑ, αἰϑὸ ὈῪ ϑοίοπιοῃ: 17. Τῇδ βϑοηρ' οὗ ϑόοῃρβ, αἰβο ὈῪ ϑοϊοιῃηοῃ : 
18. ΤΊ ὈΟΟΚ οὗ ἱμ6 Ῥγορπθϑῖ βαΐδῃ: 19. ΟΥἨ Φογθαιδῃ: 20. Οὗ ΕΖΕΚΙοΙ: 21. Οὗ 
Ῥδηῖοὶ: 22. Οὗ ἐμ ὑπεῖνα Ῥσγορβμοίϑ." 

[Τῆι οοἰποίάρηςα ΟΥ̓́] [1δὺ τ (Πο86 οὗ ΑἸΒδηδϑῖοϑ ἀπὰ ΟΥτὶ] ν1}} θ6 δρρειγοῆς 
ὈΥ σοπιραγίηρ {π6ῚὉ σαίδιοσιιθ8, συμ ἤδνα Ὀθθη ρίνθῃ ἴῃ Ρρ. 489, 490. νἢ 

«6, ΤΥ [8 πὸ ῃοίϊσα ἴδίκθῃ, 'π {818 Θπυταογδύιοι οὗ 816 πόδε οὔ τ86 ὉἹΔ 68.8- 
τηϑηΐ, οὗἩἍ {πη6 Ὀοοῖκ οὗ ΥΥ̓ΙΒάοπι οὗ [6 βοὴ οὗἉ βίγαοι, δῃιὰ οογίδι ἢ οὐποσΒ ἢ 

Α. Βδοδυϑα (Δ 6Υ ἀο ποῖ οχἰβὺ ἱπ Ἡθῦ τον. 
9. Ηοτ ἃγὸ νὰ ἴο τοραγὰ [8656 ἰλ8ῖ πϑιηθα ὈοΟΪΚ8 ὃ 
Α. Αὐβμδπδϑῖυβ {πῸ τοῦ β8γ8, ὑπδὺ τμογ δανα ὈΘΘῺ δρροϊηίδα ὈΥ (86 ζΑΊΒοΥ ἰο 

Ῥὲ τϑϑδα ὈΥ ῥγοβδὶ γίθβ, γι ΔΓ ῬγΓΘρδσΊηρ [ὉΓ 80 τ 881 0η ἰηο {86 στο." 1 
ΤῊ τοβυϊῦ οὐὗὁἩ {86 ργθοθαϊηρ ᾿πνθβυ ρα. 18, μα 4}} Ῥγοιοβίδηῦ ΘΒΌΤΟΒΘΒ γα ΠΥ 

ἸΉΈΒΗΘΙ ἴῃ τοὐθοώηρ (86 ΔρΟΟΥΥΡΒΔΙ ὈΟΟΚΒ ἔγοτα [86 οδποῃ οὗὨ (86 ἀἰνιηο}ν ᾿πϑρὶτοα 
ΟΥΡύυΓΕΒ : --- 
ΤΣ ΉΡα Ὀδοδιδα ἴπ686 ὈΟΟΪΒ ροβ88688 πὸ ἑἐπέεγπαὶ ουἱάθπιοθ ΟΥ δὺς ΠΟΥ τ βαΐονοῦ ἴο 

ῬΙΟΟΌΧΟ {861 δα πιβδίοῃ ἰαἴο {Π6 βδοσοὰ οδῆοῆ. Νοῖ οπα οὗ {πηι 18 θχίδῃηϊ 'ῃ ρᾷτγα 
δηοθηΐς ΒΙΌΪο4] Ἡοῦτον. ὙΏΘΥ ΟΓΘ 81} τυιτύθ Β ὈΘΟ ΌΘ ΗΟ ὑο {86 σοδβαίοῃ οὗ 
186 Ῥγορδοῖϊο βριτὶῦ; δηαά ποῦ ομδ οὗ (86 τσὶ 8 ΟΥ̓ ΔΌΓΒΟΙΒ ΟΥ̓ [Π6πὶ, ἴῃ αἰτοῦ ἸΘΓΤΩ 5, 
δάνϑηοοβ 8ΠΥῪ Οοἷαὶπὶ 0 ἱπβρίγϑίίοη. Μοσθϑουϑγ, {8.6 ΘροΟγυρΡ 8] ὈΟΟΚΒ οοπίδιἢ ΠΊΔΗΥ͂ 
Ἀπ ηρΒ ἩΥΒ]ΟἾὮ ἀγὸ οἰΐμον ΓΔ Ὀυ]οιι8, ΟΥ ΘοΟΠ ΣΔαϊοΙΟΥΎ ἴο {Π|6 ΘΔ ΠΟΠΪΟΔ] δογ ρύαΓοΒ ἴῃ ἴβοίβ, 
ἀοοίγη68, δηἃ τΊΟΓᾺ] ὈΓΔΟΙΪΘ6, 88 Μ76}1 88 ΘΟΠ ΓΔαΙΟΙΟΥΎ ἴ0 ΔΌΓΘΏ1Ο Ργοΐδπο ἘἸϑίοτγ. 

ΒΕΓΟΝΟΓΥ, ἴΠ6 ΔΡΟΟΙΎΡΒΆΙ ὈΟΟΚ8 ῬΟββ688 "0 οαίογπαὶ ουϊάδησδ, ἴο Ῥγοουγα {86} 
ΒΔ. 5810 ἰηἴο {Π6 Βδογθα ἐβῃῸῈ ; [ῸΓ {Π6Ὺ ΘΓ ποὺ γϑοθνρα 1ηἴοὺ ἰμδὺ σβηοη ὈΥ (86 
δηοϊοπί 9618 ομ αγο ἢ, πα 6.6 ποὺ ββποιοηθα ὈΥ Φ6808 ΟΝ γΥΙδῦ, ΟΥ ΌΥ 8 ΑἸ νΙΠΟΙΥ͂ 
ἸΠΒΡΙΓΘα ἀροβίϊθ8. Νὼ βιιθβεαυδηΐ 688} ΧΙ ΟΥΒ ἤᾶνα τοοοχηϊβοα ὑπΠ6 ΔΡΟΟΤΎΡΗΑΙ 
ῬοΟΟΪΚΒ 88 ἐπάϊηες Ραγὺ οὐ ὑπϑὶγ σδῃοῃ οὗ {6 ΟἹὰ Τοβίδιηθηῖ, ΕἼτίμοσ, {Π|6886 ὈθῸΚ8 
ὝΘ,Θ ηοὺ δΔαπχγιεύθα [ηἰο {116 σβποη οὗὨ δουιρίυτο ἴῃ ΔῊΥ οαίαϊορια οὗὁἩ [Π6 βαογϑὰ Ὀοοὶ 8 
ΤΘΟΟΡΏΪΒΘΑ ΟΥ̓ ΔΠΥ͂ ΘΟΌ ΠΟΙ} οὗὨ 186 δποίθηρ ΟἸγ ϑιϊδῃ Ομ ατοι, τ] ο86 ἄθογθοβ ΜΓῈΤΘ 
ΤοΟοΙγοα 88 Ὀϊπαϊπρ ΡΟ [86 Ἀν ΘΥΒΑ] Ομ ΤΟΣ ; ΠΟΙ ΓΠΟΓ ἈΓ6 86 Υ ἴ0 Ὀ6 ἐοαπὰ ᾿π ΒΠΥ 
οδἰδ]οριθβ οὗὨ [86 σδποηίοαὶ ὈΟΟΚΒ οὗ δουιρίυτο ρα] ἸΒμ6α ὈΥ ἴΠ6 {Δ0Π 6.8 οὐ 600]6- 
Βἰ βίοι ἩΥΟΣΒ οὗὨ 106 ἢγβέ Ὁ σοηςυγιθβ. ΟΥ̓ΘΟΥΘΥ, Μὰ ἢδνα (ἢ6 οοπβοηίϊοηΐ 
ἰοβυΪ ΠΙΟΠΥ Οὗ ΠΌΤΛΘΓΟΙΒ ἩΤΙΓΟΥΒ ἴῃ ΤΟρΡΌΪΑΙ βιοσδββίοῃ, ἔσο {86 ΔΙ ἴἰο ἐδα δ[ίθοπ] 
σΘΠ(ΌΓΥ, 41} ΟὗἨ τοι ἀθροβα δραϊῃβί {Π6 Ὁ ΠΟΙ ΟΙΟΥ ΟΥ̓́ΔΠ6 ΔρΡΟΟΥΎΡἤἢ ΑΙ] ὈΟΟΚΒ, Ὀ6514168 
106. ἸΠΟ] ΠΤΑΓΎ 81 Π}}88] 008 ΟΥ̓ ΘΟΠΕ810}8 οὗ ᾿Ἰοαγποα δάἀνοοδίθβ οἵ [Ππ πποάθσῃ ΟΒΌΓΟΒ 
οὔ Βοπιθ, τῖο ᾿ἱνοᾶ Ὀδίογα δπὰ δίνου 6 8ο- ο}] 6 δοιπς}} οὗ Τγοηΐ ; δπᾶὰ ὑβουρἢ 
ΒΟΙῚ6 Οὗ (61, “1Π ΠΊΔΠΥ ΟΥΒΘΥ τηδίουβ οὗ γο] σΊΟΏ, ΘΓ νἹΟἸ ΘΟ σαγι ρα ἀτγαν ἢ 
{16 ΔΌυ.868 Δα ΒίγοϑιηΒ οὐὗὨ {Π6 {ἰπ16,᾽ γοῖ, “ἴῃ {818 γιοῦ αν, τ ἢ Ο ἢ τὸ πᾶνΘ 6Χ8- 

᾿ Μηδ πα ξ]]ον 6 {ΠγΟυΡὮ 4}} (ῃ6 ἃρε8 οὗ {6 συγοι, (86 συγγθηῦ σϑῃ οἶδα ν δηὰ 
βιηιοοι διηοης ὑδ6η).᾽ 3 

ΓΑΒΤΨΥ, ἴΠ6 ΔΡΟΟΓΥΡΏΔΙ ὈΟΟΚΒ ἅγὰ σαϊθοίθά Ὁγ ἔΐθ Οὐ θηΐαὶ οὐ ασθοκ ΟΠ υγ ἢ 
ἔγοπι ἴπΠ6 σδῃοι οἵ αἰνίηοὶν Ἰηβρίγεὰ δογιρίαυγθ: 80 {πᾶΐ, 88 Βίβῃορ Βυτποὶ μ88 ν6}} 
ΟὈβογυθα, “τὸ δαᾶνθ ὕπθ σπου ΠΣ 56η86 οὗ [86 ὙΠ0]6 οδυτγοὺ οἵ ἀοά ἴῃ 1818 
τηλίϊον." 5. ΝῸΣ ΟΓΘ 686 ὈΟΟΪΒ χϑοοῖνοα ἰηἴο {Π6 σᾶποῦ οὗὨἨ δοχὶρίατα ὑη0}} [868 
οὐ τ ἀΔΥ οὗ Αρυῖ], 1646 ; ποθ ἔνε οαγάΐηα]β, εἰμ δυο Ὀΐβμορβ, ἀπὰ ΤΌΓῚΥ Ὀϊβθορβ" 

1 ΤΊο οοσίτίηο οὗἩ ἴπ6 Ηπβαδη ΟΠυτοΝ τγδηβὶαἰοὰ ἔοι ἴῃς 5ἰδυοῦο- Βυδδίδη Οὐ ζίη 418. 
ΒΥ τ) Βον. ΥΥ. ΒΙδοκτήῆοσο, Ρῃ. 38, 89... Αδογάροῃ, 1845. ϑ8γνο. 

2. Βρ. Οοεΐη, βομοϊδδβεϊοδὶ Η βίου οὗ ἰῇ πποη, Ρ. 208. 
3. Βρ. Βυπιοῖ οἡ ἴδ6 ΤΕΙΪτγ -Ὡἷη6 Αὐκο]οα. ΡΡ. 111. 112. Βιχίῃ οἀϊείοη. 
4 ΤΏ ΠΔΠ16Β οἵ [Π686 ΡΘΙΒΟΠΒ, ἰΟσ οί ΠΟΥ ἡ} τἢ6 Πΐδοοβ ΟΥ δε68 νῆρησο ΤΟΥ ἀογίνοά [8611 

ἘΡίβοοραὶ ε{{198, ἀγὸ σίνοῃ Ὀ.Ὶ δῦρέ Δηὰ (ὐοξβασί, Οὐοης!]. ἰοτὰ, χὶν, οοἱ, 74δ. αιιὰ 746. 



ΟΥΓ ἐδ Οἷἱά Τεςίαπιοηί, 607 

οὗ το Βοιιδὴ οὐδάϊθησο (ἴῃ 4]}1, ἀπ γείογοθ Ῥογδοηβ, ὙΠῸ τόσο δἰτηοβὲ ὙΠΟΪΥ 
Τ14118}8) διγορδίπιρ [0 ὑπδιμβοῖνθθ 1.86 δρρο]]διΐοη οὐὁἨ (89 ΘἪουμηθηΐοαὶ ϑγηποὰ οἵ 
Ττοηὶ, δῦ {Π6}} ΓΟΌΤΙΝ βαβϑίοπ, ργθϑυχηθα 0 ρἷδοθ ἴδ υπἱπδρῖγοα ΔΡΟΟΓΎΡΒΑΙ ὈΟΟΪΚ5 
1 6 βαθ σϑηῖκ τὶν ὑπ6 ἱπδρίγοαὰ τ ρ8, δηὰ ἀδηουπορά δὴ δηδίμθηηδ δραϊηβὲ 
ΟΥΟΙῪ Οὴ6 Ὑ0Ὸ δου] ποί γϑοοῖγθ ἴπθηὶ δηα ΟΥΘΥΥ͂ ραγὶ οὗἨ ἰμθῖχ 88 βδογσοα δπᾶ 
οδποηΐοδι. ΤὨΐδ οδηοηϊδὶπρ οὗὨ ὑπ 6 ΔρΡΟΟΓΥΡὮ Δ] ὈΟΟΪΚᾺ ἰδ, ἰῃ πὸ ἱποοηδέἀογαθὶα 
ἰο Ὀ6 δδβογὶ δϑὰ ἰο [86 Ἰποοπιρθίθῃου οὗ (86 τθιη 6 18 οὗ ἱμ6 βγῃοά οὗ οουηςὶ] οὗ Ττοηΐ: 
οοποργηϊηρ ΒΟ 6 888 ὈΘΘὴ πιοβὺ ἰγα Υ βαϊα, (μα “ἐδ (86 Πα ὨδΙ 6 Γ οουποὶ!, 
ΠΟΡ ἔλι ΠΟΥ, ΠΟΥ βο βοο  πη8, ΠΟΥ ΟΥΟΡ ὙΤΙΓΕΣ ὑδαῦ δυο βραῖκο ||κὸ τπθτὰ ἴῃ ΦΌΓΠΙΟΣ 
Δβ68, 80 δὺ {π|6 ὙΘΌΥῪ ἰἰπιθ [Β6Ὺ δὰ ποῆθ Ὀαΐ ὑβεὶσ ΟἾΤἢ 8181} δῃιᾷ ἱποοῃβί ον ὉΪθ 
ὨΌΠΙΘΟΥ ἰο ρῖνε 8 βυβταρε [ο {{|8 {Π|6}Γ δΥμοάίοδὶ, οὐ (45 1ῃ6Ὺ ταοβὲ απ συγ δηΐ 
ψΔΙΏΪΥ οδ]]οἄ 10) ἐποὶτ Θουπλθηῖοδὶ ἄθοσθθ. ΕῸσ, οἵ (6 ασθοκ ΟΒΌτοΣ (Β6Υ μδὰ ποὶ 
ΟἿΟΣ; ...«Ὁ οὗ (6 Ἠεϊνοίίδη, (Δουηδῃ δπα που Βογῃ ΟΒ ΤΟΙ 68, ἤοπα; οὗὨἉ {86 ΕἼοποῆ, 
Βοᾶτοῦ ὕπο; οὗἩ [86 ϑρδῃιβῆ, ποῦ τϑην ἡ [οἰ ἄδῃ βαγβ, ἢν67: “ 411 ἐμ6 γτοβὶ πὸ πὰ 
ἰο Ὀ6 [ἰ4]184π8 (Δ πο βϑυσὶ στοῦ πυροῦ οὗὨ ἴπϑτ ἐετοδ ἢ ΔΘΩρ ἩΟτὰ αἰ νοῦ 
ὍΘΙ ἰΠ6 ῬοΟρδθἷβ Ῥθῃβίομουβ, 8π6α βθηὺ {μὴ Π6Γ ἴο ουὔῦ- ὈΔΙΆΠΟΘ ΟΥΒΟΙ τη Β ψοΐοββ ; 
Βοιη6 οὗἩ μοι ἐλζυϊαῦ ; δηὰ βοπι οὗ ἴθ πη]οασηθα. Απὰ τγ88 ἰΐ δνυνοσ δοδγὰ οἵ ἴῃ 
ἴη6 που]ὰ Ὀείογο, (δαὺ ,υγέν Ὀΐϊδιορβ οὐ 1δ]γ, δββιβύθα ρογῆδρβ στ Βαϊ ἃ ΒΟΟΓΟ 
οἴδοσβ, βου ἃ τραῖκο " ἃ ΖΘ ΠοτᾺ] σου ποἱ] ἴον 411 ΟἸγϑίθηαοῃ ἢ ὙΥΒογοίη, 88 {ποτὰ 
ὙΓ88 Ποῦ ΔΏΥ͂ ΟὯ6 ΟἼΘΑΙΓΥ ΓΘΙΠΠΔΙ ΚΔΌ]6 [ῸΓ Ἰθδγαϊηρ ἰμδὲ νοὐθα {}}}8 Ἑδποηΐσαὶ δας μου Υ 
ἴο ἰῃοδϑα ὈΟΟΚΒ, τυ ἰςῆ, ὉΥ ἴΠ6 σοηπϑοηῦ οὗὨ [6 οΥΙΘἢἴ8] δηὰ οοοϊἀοηίαὶ Ομ υσο μ65 ΓΘ 
ἜΥΟΥ Β6]α (0 Ὀ6 ἀποογίδ!π δηα ΔΡΟΟΓΥΡἨΑΪ ; 80 Βοιη6 οὗ ὑΠ6ηλ Ἴγ6Γ6 ἰΊΓΥΘΥ8, ΡΘΥἢΔΡ8 
Ἰεδγποὰ ἴῃ ὑμαῖ ρῥγοίββαίοῃ, αὶ οὐἉὨ 1{Π|6 αηάἀεγϑίηαϊηρ ἴῃ το] ρίοη. Απᾶ ἐβουρῃ 
ΟἾΒΘΡ βοπῖθ ΘΓ αἰνΊη68, γοῦ ΤΩΔΗΥ͂ οὗ 6 πὶ ΤΌΤ Οὗ [688 ὑμπϑὴ ΟΥΑΙ ΠΑΓΡΥ 80 ΠΠἼοΙθ πο ; 
Ὀυΐ (86 στοδίοῦ παι ῦθῦ ΤΟΥ͂Θ ΘΟ ΓάοΥΒ, πα Ὀἰϑθορθ οὗ βυοἢ βι28}} ρ]δοθβ (οΥ ἸΚΌ: 
1169 ΟὨΪΥ υ[{18.). {πᾶ}, δι ρροδβίῃρ ΘΥΘΡΥ ΟὯ6 ὕ0 Ταργαβθηὶ [π6 ΟἰΘΥΡῪ δηὰ ρϑορὶς ἔτοιι 
σοπὶ δ6 οδηιο, ἰδ σοιϊὰ ποῦ Ὀ6 5αϊα, [δῦ οὯδ οὗ ἃ πουβαηὰ 'ῃ ΟὨΤΙβίθηαοτω γγ88 
Τορτυϑβοηϊθα ἴῃ (818 ργοϊθη θὰ οουῃο}}." 

ΤΊιο [Ὁ] οσσί σ᾽ ἅγ6 [Π6 τηοβί τηαύοσὶδὶ ρασγίβ οὗ [π6 ἄβογϑθ οὗ {Π6 δουποὶὶ 
οὗ Τγοηΐ ἴον [6 οδῃοηϊβίηρ' οὗ [Π6 Ὁπ᾿ηβριτοα ἀροοῦυρῃδ] θΟΟΚΒ. 
“ΤΏ βδογοῆ, ΒοΪγ, ςουτηθηΐῖοδὶ, δηἃ ρσΌΠΟΓΑΙ ϑγηοᾶ οὗἩ Ττοηὶ, ᾿Διτ  ΠΠγ Δϑϑοι] 

ἴῃ {86 Ηοὶγ ϑριγῖί,...... Το] πῆρ ἰἢ6 Θχϑιηρὶα οὗ ἰμ6 ογίβοάοχ ἐβδίβογα, ἀοῖἢι γὸ- 
οοῖνα δηὰ τονϑύθησα σις οαιδ] ΡιοἵΥ δηὰ σοπογυδύϊοη 411 86 Ὀοοΐκ8, 88 νῖ]] οὔ (86 
ΟΙὰ 85 οὗ τὲ Νονν Γοδίδπιθηϊ, ἴΠ6 βαῖηθ (ἀοὰ Ὀοϊπρ {Π|Ὲ δα ῖ βου οὗ Ὀοΐ᾿ ; δπά 8180 
186 δἰογθβαϊ ἃ ὑγδά 0 Π 8 “ἢ [τηϑϑπὶηρ ἴπο86, τ οί ον τ! ς}6 ἢ ΟΥ ἀπτυτ  ἴοη, ποῖ παὰ 
Ὀδθῃ πηθηϊοποὰ ἴῃ 8. ργθοραϊηρ βθηΐθπο 6], ρογίβ᾽ πηρ ὈΟΙῺ ἴο ΤᾺ} Δ ἃ ΠΙΆ ΠΉΘΓΒ, 
ἩΒοΙΠον τοοοῖνϑα ἔγοτῃ Ογῖϑὲ Βἰτηβο] ἢ, οὐ ἀἸοϊαϊοα Ὀγ π6 ΗοΪγ ϑρί τ, ἀπ ῥγοβογνοά 
ἴῃ 186 σαί ο]ο ΘΒ υτο. ὈΥ οΟΠΟΠ.Δ] βιισσθββίοη.! Δίογθονθγ, ἰϑϑὺ Δ ΠΥ ἀουδὺ Ββου]ὰ 
ΑΥΪ86 Τοβροοίίηρ ἴπ6 δαογθὰ ὈοΟκ8 ὙΠΊΟΝ ἀΓῸ σϑοουτθα Ὁγ {86 οουποὶϊ, [0 88 Ὀδθη 
Ἰυάσρεά ρῥτοροῦ ἴο ἱπβογῦ ἃ 1180 οὗ {μθηλ ἴῃ (86 ργϑβθηὶ ἄθογθθ. ΤΉΏΘΥ 8γὰ ὑμ6β6: “ ΟΥ̓ 
1Πς6 ΟἸΪὰ Τοβιαπιθηῖ --- (ἰΒ6 ἄνα ὈοοῖκΒ οὐὗὁἨ Μοβββ, (μδὺ 8, (ἀϑηοβὶβ, Εχοάμβ, [αν ἐστι, 
Νυιήθογα, απὰ δας ΓΟΠΟΙΙΥ ; οβμι8 : διιάσεθ; Βα ; ἔθ ὈΟΟΚΒ οὗ Κίησε; ἵνο οὗἵἁ 
ῬΑγα]ροηθπα [Ὁ γοΟπΪ6]65] ; {π6 ἢτδι. ὈοΟΚ οὗ Εϑβάγαβ, δῃᾶὰ (86 βοοοῃὰ υ]ιοἢ 8 
οδ]οὰ ΝοΒοι ἢ ; Τοῦ; Φυ0Πἢ : βίου; Φοῦ ; [πΠ6 Ῥβδὶτηβ οἵ αν ἃ, οὔθ υπαάγοα 
πᾶ δἤγ; (π᾿ ῬγονοτῸ8 : ΕΟ] οϑαβϑίοβ ; (6 ϑοηρ οὐὗἩ βόπσβ; Ἡίδάοπι; Εσοϊοσίαδίίσωδ; 
153Αἰδὴ ; Ψογοπιδῆ πὶ Βαγμοὴ ; ΕἸΖΘΚΊΕΙ ; Δ η161 [᾿Ἰποϊαήίησ [86 δοηρ οὗ ἴπ6 ΤΉΓΘα 
ΟΠΠἀσθη7: π6 Τ ποἶνα Μίπον Ῥγορμοίβ, ἐπα 18, ἤοβθα, 906], Αοβ, Οὐδαϊδῃ, Φοπδῇ, 
ΜΙοΔΒ, Νά, ΕΑ ΚΚυκ, Ζορμαπίαι, Ηαρραὶ, ΖΘοΒ γί, ἀπ Μίδ] ΟΝ! ; δηᾶ τὸ 
ὈοΟΪκ8 οὗ Δίδοςσβθοβ, {πη6 ἔγβῃ απὰ βοοοπα." [ΟἿ Έ6 ὈΟΟΚΒ οὔ ἴμς Νον Τοβίδιμθης ἰὲ 
18 Ποΐ ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ ἴο σῖνα (ἢ 6 ]18ῖ, 88 1 φοἰ ΠΟΙ 468 τ ἢ ΟἿΓ ΓἸΝ0.} 

“ς Ἡλοουδν δῃαϊΐ ποέ τοοοῖθθ, α δαογ οὐ απὰ ὀαποπίοαϊ, αἱ ἰλοσο δοοΐθ, απ ουογῳ ρμαγί 

1 ὁ Ηδογο," 10 Πα5 ὈΘΘῺ 161} τοτηλγκοα, “ δ΄ὸ ὕπνο ποϊοτγίουϑ (αἰδοῆοοβ. 1. ΤὭδὶ ἴΠ6 “ οΥ- 
1ῃούοχ δι μο γ᾽ τοσοϊνοα ὁ 1 6404] ΡἱοΙΥ δηα Ὑδηθσϑ ο᾿᾽ 4}1 τῆ ὈΟΟΐΒ 88 δπυπιογαῖθα ἴῃ 
1Π6 ἄδογοα; ἰδ θαΐης τυρὶ Κηοτη τηδὲ, ἀατίηρς ἴΠ6 βγβὶ ἴοιιγ οοπίυτίοβ, [π6 Δροσγυρ αὶ ὈΟΟΚΒ 
ΕΓ Θηκτοὶν τὸδοίοα, δηὰ ἐπδὺ δα ΒΟ] ΘΠΠΥ͂ ΤΠΟΥ͂ ΤΟ ΟἾΪΥ Γαδ (ῸΥ ἰπδίτιςίίοη, ποῖ 
γτοβραγαοα 88 αἀἰνίηθ. 2. Τμδὶ ἴπ6 Εοπιῖδὰ ἰγϑ ΠΟΤ 8 ἤανο ὈΘΘΉ “ ΡΥοβογνυθᾶ Ὦγ σοπίϊηι8] 5116- 
ςοβϑίοη ᾿ ὙΠΟΓΟΔΒ ἰμ6 ἱηγδηίίοη οὗἨ ἴδ6 γἱῖοϑ δηᾶ ορίηίοηβ τπογοίη δἰ] ἀθὰ ἴω, δηὰ {πο ἱΓ 
σταλάυδὶ ἱπιτοἀποιίοη ᾿πίο [86 σμυγοῖ,, ἅγὸ ἢἰβίουὶσ) (οἰ 8. ΟΥ̓ Ρ᾿Β Τοχί- ΒΟΟΙ οἵ ῬΟΡΕΙ͂Υ, 
». 45. ὅθοο λὰ εὐἀϊοη. ᾿ 



08 Οη ἐδο Αροογψρλαὶ Βουΐϑ 

97 ἰλέηι, αβ ἰλθῃ αγὸ ουπιπιοπῖν τοι ἴπ ἐλδ οαἰλοῖϊὶο οὐχ οἢ, ἀῃα δτὰ οοπέδιηθα ἴῃ 188 
ΟΙά [δ Ψυϊραῖα δαϊομ, οὐ 8}14}} Κποπίη}γ δῃὰ ἀθ! θΘγαί θυ ἀθδβρίβα (86 δἴογθ- 
δαὶϊα ὑγδαιοη8, ἰδέ ἀΐπι δ ἀσοιγ 866, 1 

Ἑτομι {86 ἔδοίβ πα ὑββεϊαομὶθβ οοἸ]θοϊθα 1ἢ {Ππ6 ργθοθαϊηρ ρᾶρθ8, 1 
μ88 (τὸ ἰγιδ) ὈθΘη ᾿ΣΥΘΟΒΑΌΙΥ ββόνσῃ ὑμαὺ (Π6 Βοιδὰ ΟἸυτοῖ, 
ἴῃ τοσοῖνιηρ' [86 ΒρΟΟΙΎΡΒΑΙ ὈΟΟΪΙΒ 88 ρατγΐ οὗ (Π6 αἰ] ΠΕΙΥ ᾿πβρὶγοα 
ϑουρίαγοβ, 88 ποῦ ΟἹΪΥ βοὺ δὖ πουρῃΐ 4}1 Βιβίουϊοαὶ ὑσαῦῃ ἀπ δν]- 
ἄσποο, Ὀδυΐ δα8 δοίθα ἴῃ ἀϊγθοί νἱἹοϊδύοη οὗ οπα οὗ μὲ ονῆ ἰκπάΔ- 
ταθηΐαὶ ρῥυϊποῖρίθβ Τὴ πηαπίπιοιιϑ οσοηϑβοπὲ 9 ἐς ξαΐδεγ8 18 μδῦ Βἢθ 
ΤΟαΙ 68 ἴῸΣ {π6 τηἰαγργοίαθοη οὐ δουιρίυγο; Βαΐῦ οπ {Π]8 δι] θοῦ, 
Ἰηβίοδα οὗ 4 υπϑδηϊμλοιϑ ΟΟΝ8εηΦ ῸΓ {6 ἔἤγβί ἴουγ σθηςγ 68, 8Π6 18 
τηϑῦ ψἢ ἃ μπαπίπιοιιϑ Ὀ188θηΐ. ΗΘΥ ΤΠ ΧΙηλ 18, (0 Γϑοθῖνα (δου ἰπρ' 
ἴο (ἢ τι]α οὗ ομα οὗ ΠΟΥ οὐ βαι πίβ, ΥἹποοηὺ οὗ [οη8, Τ᾿ ο 18 οοτ- 
τοϑιηογαίθα οὐ {πΠ6 241} οὗ Μαγ,) φμοά ιιδίφιιο, φιοα βοτηρε7, χμοά 
αὖ ογπιρῖδιι5 ογεαίέιηπι 6515; ““ δας 88 ὈΘ6η δοίέσυφα ουετῳ τοΐόγο, αὐ αἰ 
ἐΐηιεθ, απά ὃψ αἰ ;" Ὀυΐ ΒοΓΘ 56 γϑοθῖνθβ ψμαΐ μ88 ὭΘΟΥ Ὀθθη ρο]ονοα 
ΔΏΥ ὙὙΠΘΓΘ, ΟΥ ὈΥ ΔΗΥ͂ Οοη6 οὗ [δ6 [ἈΓΒΟΓΒ; δηὰ 8ῆ6 δηδίποιλα θθ8 41] 
Ῥγοίοβίδηΐθ, ΔΠ4 δ ὺ δασοοδίθβ Βρυγῃ δηὰ ἀθποῦηοα {Π6}} δα []0η8 οὗ 
{06 ΒΙΌ]6 48 γιμέίαίοα, Ὀδοδυβ {πΠ6 7 δχοϊυἀθ ἔσγοιη {Π6 οβῆοῃ οὗ 
Ἰηβρίγοα ὈοοΪκΒ (Πο86 περ ΒΟ γοσα Θχοϊυἀθα ὈΥ «688 ΟἸγτῖδὶ 
δ ἢ] ΑἸ ἸΘῪ ᾿ηδρὶγοα ἀροβί]θ8, δηᾶ σῇ] ἢ Ὑγ Γ6 8180 Θσχοϊ θα ἢ 
τηοϑύ ΤΟΙ Δ ΚΔ Ὁ]6 ὉΠΔΗΙΩΥ ὈΥ {Ππ6 ΑΙ Πογ8 οὗ {Π 6 ἤγϑὺ ἐΟ σα πέΓΙθΒ, 
ΤΏΔΠΥ Οὗ ὙΒοπὶ ἃΓ6 δηγο Θα Ὀγ (86 Βοιδῃ ΟΒυσοῇ ἴῃ λὲν οΑΙ ΠΑ οὗ 
τορυΐϊοα βαϊηΐίβι. ““ἼΤὴ6 ἄρογθθ οὗ [86 δουποὶ] "ἢ ΟΥὙἩ βυῃοᾶ οὗ Τγϑηΐ, 
ΟὨ ἰδ6 ΔΡΟΟΤΥΡὮΔΙ ὈΟΟΪΚΒ, “νγὸ8 ἃ πιοβ σγοίομοα ὈΪΠΘσ, 818] 
ῬΑΓΟΎ τοῖα ἸρηοσΆηοα ἀπα ραΓΥ ἔτομὰ ραγίίβδη μοαὶ δῃηὰ ὈΪΣΠΔΠ 688. 
Α ομυτοῖ τυ ΒΙΟἢ οἰαῖταβ 1 Ά}}}01Π0} οδῃ ὭΘΥΘΓ Θοττθοῦ ποὺ οὐσῃ Ὀ]}- 
ἄδγβ, Ὀὰΐ πχυϑύ ΠΟ] οἡ ἀροπ {Β6αὶ {11} [Π6 Υ οαῦ [η6 γϑὺὺ μϑαγύ ουὖ οὗ 
ΠΟΥ; 88 ἃ ΙηδΔὴ ΙὩΔΥ δ Αδβίτογοα, τη δηα Ὀοᾶγ, ὈΥ {86 τπιουθιὰ 
στον οὗ δῇ ᾿πογδ] 80]6 γσθη." 

1 “ βεαοτοβαποῖα, ουτηθηΐοδ, οἱ ροηογα 8 τυ ἀοητηδ ϑγποᾶπβ, ἰη ϑριγῖ τι βδηοίο Ἰορτοτηὰ 
τοηρτοραία. . . . οΟΥ̓Βοἀοχογμτ ρδίγατι ΘΧΘΙΏΡΙΑ βοοῦϊδ, ΟἸΏΏ6Β 1 ΌΓΟΒ ἴδηι Ὑϑύθγὶ 8 4 ΠΆΓᾺ 
ἸΟΥΪ Τοβίδιηθηί, σαπαὶ αἰτίσδαπο πηὰβ Τοῖ8 δἷξ δασίογ, ἤθοποὴ ᾿γϑαϊομθ8 'ρΡ585, ἴα δὰ 
ἤάθπι, ἴὰπὰ δὰ τηοσα8 ρῬοσίποηϊθβ, ᾿ϑιη]αδπὶ νοὶ οσα ἴθππβ ἃ ΟἸ τί βίο, νοὶ ἃ ϑρίγιτπι βδηοίο 
ἀἰοιαία8, δὲ σοπύίῃη δ βιιοοοββίοηθ ἰῃ ΘοοἸ βία δι θα Ομ βογυδῖδβ, ρασὶ ῥἱοίδιβ δἴϑοίτι δὰ 
Σονογθῃτία βηβοὶ δ, οἱ γθπογαῖασ. ΒΔΟΓΟΓΌΤΙΩ γογῸ ᾿ἰδσογαμῃ μά ΐσοπὶ παῖς ἀδογοῖο δ βου Ώ6ῃ . 
ἄππη οοηβαϊξ; η6 ουἱϊ ἀπο Διο βυιθογὶγὶ ροβδβὶϊ, φαΐπαπὶ βἰπὶ, φαΐ 8Ὸ ἐρβα βγτιοάο βυδο ρἐ απ τιγ, 
ϑαηὶ γογὸ ἰπῆγα βοσγίριϊ : Τϑβίδιιθημ Ὑ οἰοσίβ, ααἰπαθθ Μογβὶ, ἰά δδβί, ἀϑῃοβίδ, Εὑχοάυβ, ἱκδνῖ- 
τῖσι8, Ν᾽ απχοτὶ, Πουϊοσοποιηΐστη : Φοδβαρ, αι ἰΐσατα, πίῃ, φαδίαον Εθρτιαι, ἄπο ῬΑγα]ροτηθ- 
ποῦ, Επάγρο ὈΧΙΠη8Β, δὲ δοουπάπ8 ααὐἱ ἀἰοίτιν ΝΟΒοΙΐΔ8; Τοδίδβ, δ αάϊιι, Εδώιον, ΦοὉ, Ῥε4]116- 
τίυτη Τανϊἀΐσαηι οοηίαια ααἰϊπαιαρσοπία ρῥβαϊπιογαπ), ῬΆγΘΌΟΪϑ, ΕοἸ οδἰαϑίθθ, Οδηθίοατα 
ἐδηι σοι, ϑαρίθηιία, Ἐσοϊοδίδβιίςβ, 189188, Φογοπιῖαβ σα Βαγαςῖ, ἘΖΟΟδΙοΙ, δηϊοὶ; 
ἀυοάθσεϊπλ Ῥγορδεῖθ Μίποτγεβ, ἰὰ εϑῦ, Οδϑδ, Φοοὶ, Ατποβ, Αϑάϊβϑ, ϑοπαβ, Μίοδδιυβ, Ν μαπι, 
Ἡδθδους, δορμοπίδβ, ἀρσρώυβ, Ζαοματγίαβ, Μαϊδο δ; ἀπο Μδοϊιδδθογασα, ὑγϊπιαβ οἱ δοουῃ- 
ἀυ8. δὲ φιιΐα ἀμέεπι ἰἰδτοδ ἵρ808 ἱπίεσγοβ σιμπ οπιπίδιιδ δμὶδ μαγίίδιιδ, ῥτοῦϊ ἴι) Θοοἰοϑῖδ οδίῃο- 
Ἰῖςα Ἰοζὶ σοπβιιθνυογιπῖ, οἵ ἰῃ γοίογὶ να]χζαῖα ἰδιίηδ οαϊτίοπο Βα θηΓαΓ, »γοὸ βαοτὶς εἰ οαποπισὶς 
πο διιϑοορογί!, Θὲ ὑγϑ ΠΟ Π68 Ῥγδθάϊοιαθ βοίθηϑ οἱ ργαᾶθηβ οοπίθπιρβοσίς ; ΑΝΑΤΗΒΜΑ 811." 
ΟὐοηςἶἝ Ὑτιάθπηϊ Οδηοηθβ οἱ Πεογοῖαᾶ. 8.688. ἰν. Ποοζοΐαπι ἀθ οδποηΐςοὶβ βου ρα ΓΙ, 
ῬΡ. 34, 26. ῬΑΓΙ 8118, 1824; οτγ, Ταῦ δέ οἱ Οσοβδαγί, Οοηςὶ]. οπι. χὶν. οοἱ, 746. 

ΣΦ ΝΟΣ π|}Π}1 ονοῦ ἰδκὸ δῃὰ ἱπίογργοὶ (ποῖ [120 βεαογεὰ ϑβογιρίαγθβ) “ οἴδογν θ8θ 
{πη δοοογάϊηρ ἴο (86 μπαπέπιομϑ σοπδεηΐ ο ἰδε 9}αἰλεγ8." Οτορὰ οἵ Ρίυ Ι΄. γί, 2. 

5 Ψίμοοηιὶ 1ὐσί θη 88 Οὐσητηοηϊνογίππι, σαρ. 2. ἱπ Δ] ]Δηα} ΒΙΌ]οἴμοςα Ῥαίσγασα, ἰοπι. Χ. 
. 103. 
4 ΒΙὈ)οΙμθοα ὅδοτα ἕο Αρυῖ, 1854, ρ. 805. ΤΏε αι] ἰηβιθηςα οἵ ἴ[μς Τυἀοπιίπο })6- 

οἴθὺ, Γοδροοίπρ [6 ΔρΡΟΟΙΎΡὮΑΙ ὈοΟΚκ8, ἀροπ ἴμο ΟΒυτοῦὺ οὗ ομμο 5 γγοϊοπ ρα οἰδῖπὶ ἴ0 
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111. Βοβροοίξηρ [Π6 δοίυα] ΤΑΥῸΒ ΟΕ ΤῊΒ ΑΡΟΟΘΕΥ͂ΡΗΑΙ, ΒΟΟΚΒ, 
ὙΔΓΪΟῸΒ ΟΡΙΠΙΟῚΏΒ ἤδγα οχϊδίθα αἱ ἀἸἔἴθυθηῦ ὑλπηθθ, θβρθοῖα! νῦν βίησο (Π6 
Ἐοίοσταδου 1η [86 δ᾽ χίθθη ἢ σαπίασγ. ΑΒ δποϊθηΐ τυ ηρθ, βοπιθ οὗ 
1Π 6 πὶ γα νυ ]6 ΤῸΥ ὑπ6 Εἰδβίου!οαὶ ᾿πβοστωδίϊοη (ΒΟΥ οοηίβιη, δηα αἶδὸ 
Ὀδϑοδυβα ὑμ6Ὺ βοσυθ ἴο οἰποιάδὶα [86 ΡΠ ΓΑΒΘΟΙΟΡῪ οὗ (μΠ6 δου ρίυγοβ. 
ΤῊ τονογθηὺ τοραγα [ὉΓ ἴπ686 ὈΟΟΚΒ, μου οα ὈΥ (86 δαυὶΥ 

ζαῖμοτα οὗ {86 ΟΠ γιβϑίδηῃ ομυγοῖ, ΤΥ Ὀ6 Βα] Β δ ΟΥΥ δοοοπηΐθα [ὉΓ. 
“6 η (86 ΔρΡΟΟΙΥΡΑΙ ὈΟΟΚΒ οσο ττι θη, 1 1ὼ ατϑοὶς (86 οτῖ- 
1η4}5, 16 15 ΟΠ] 66 [ογ᾽ ϑγγίδο, θοῦ σοι Ἰδηρσυαροβ 'ῃ [86 ΝΟΥ 
δδίδυγοηῦ δπά 1π Ομ ν αἱ Πρ8 8.6 Τα ΘΆΟΥ ο81164 ΗΠ ΘΌγον,7] “(86 

Οὐκ ὑπβηβίδιϊοηβ, Τοῦ ἴῃ 811 ργοΟρΑὈΙ ΠΠΥ Ἰπβογίθα ᾿ηΐο (86 ϑ'6ρ- 
τυδρίηΐ, Δοὴρ πιῶ (86 80}}} τλοτθ βδογθά Ὀόοοκβ οὗ ϑογιρίαυγθ, ὉΥ͂ 
ΑἸδχαπαγίδη 6.8; ὙΠῸ, ἴῃ {Π61Γ βίδίθ οὗὁἨ ἀἱβρϑυβίομ,  γΘ παι! ]ν 
Ζοϑίουβ δϑοιΐ 4}1 {παῦ σομοουῃθα {πο σοὶ ρίοη δηα {μ6 ϊδίοσυ οὗ 
186} τδοδϑἷ. ... ..: Νο ἀουδί (86 ΑἸοχαπαγίδῃ «}6υ)1ἷ8 δδουϊ θὰ στοαί 
πηρογίδηοθ 0 ἴΠ6 ὈΟΟΐΒ τ βιοῦ {ποὺ (χὰ ᾿πβουίθα ᾿πΐο {μ6 δορίυδ- 
σοῦ οδηοη." “ὙΠῸ (μ6 οχοορίζου οὗ Οχίρϑη, (86 ἰδίμθσβ οὗ {86 
ΟἸὨμγιβδη ΟΒΌΓΟΣ --- ἴῸΣ [86 Βγβῦ {ᾷγθθ θη ΣΊ68 --- γγ ΓΘ ὈΓΟΪΟυΠαΪΥ 
Ἱσπογαηῦ οὗ Ηθῦγο. [0 γγαϑ πδίυσγαὶ, ὑποσγθίοσθ, {πὶ ἐμὸν ϑῃου 
Πᾶῦα δἀορίοα {86 ατοοῖς νϑγβῖο 848 {μοῖρ ΟἹά Τοβίδιαθηϊ; δπα δ80- 
οογάϊησ]ν 1 ἔογιηθα (Π6 οτἱρῖμαὶ οἵ {μοὶγ Τα νογθῖοθ. Ηρθπορ {Π6 
ῬοοκΒβ οὔτἐμο ΟἹὰ Τοβίδιηθηξ ουγγοπὶ 1ὰ 86 ΘΟΠυγοῖῦ οσο, ἴθ Οατοοκ 
116 δορίπαρτης, ἴῃ Γ,Α0]π ἃ (δ δι ο ἔγουα {86 ατθοὶς Θαριυδρτηΐ, 
Ὀοίῃ ἐμογοίογθ σοπίδι ῖηρ [Π6 ἀροΟσΥ ρα] ὈΟΟΚΒ. [10 νγαὰϑ ποὺ {1}] {Π6 
πὴ6 οὗ Φογομιο" [1π {86 Ἰαὐίο Σ᾽ ρατῦ οὗἠἨ [86 ἔουτγίῃ οομίαγΥ]) “ (παΐ ἃ 
ΓΔΒ]. ΊΟἢ τν88 τη866 ἔγοιῃ (6 ορτον: 8η4Δ Ποῃοθ, ἴῃ (6 6γ68 οὗ 
ΤΩΔΗΥ͂, (Π6 Ὑ80]6 οΟἸ]]θοίδοη οἱἁὨ ὈΟΟΐκΒ οοπία! πο τη ὑπ δαρίυλρ᾽ηῦ, δηὰ 
ἴῃ {86 ο]4 1,Δ[1 ὑγϑηβ᾽ θη, νγ88 παίαγα γ νἹουσοα ὙΠ {Π| τεϑροοῦ ἀπ 
ἴο δοτρίαγο. Μδπηυ ἱπάθοα οὔ (86 ἔδίμοσβ Κπονν {π6 ἀἸβογοποθ θοΐνγθθη 
1ῃ6 ὈοοΟΐΒ οὗ {π6 Ηφογον οβποῃ δηά {ποβ6 οὗ π6 Αροογυρῇα: δηὰ 
Κηδν παὺ [86 ΓΟΥΤΩΟΥ ψ γα αἰνίηθ, {π6 Ἰαΐίου οὗὨ ἸΠΈΘΥ ΟΣ δα ΒΟΥ. 
Βαΐ 51}}} πιδῆν αὐοίθα αἰτπηοδῦ 1ῃαἸΒου πα παῖ ἔσοσα Ὀοί.᾽ 3 

Αἱ {6 Βοίοτγιμαϊίίζοη, Γμυἱδογ, Οτδῆσηοῦ, (νη, δπα οἴθμοῦβ οὗ {6 
Θδυ] ]οϑί σϑέοστηθσβ, [Ὁ] ον {ῃ6 ρῥγαοίίϊοα οὐ (6 δποϊθηὶ ασὐθοκ 
Ομυγοῦ. ὙΤΠο ΟἸυτοῖ οὗ Εἰηρίαπα 4180 δάμοιεβ ἴο ἐπ6 ρῥτγαοίϊοο οὔ 
{πΠ6 δηοίοηΐ σμυγοῖ, δᾶ Ἐ Ἐπεςο {Π6 σδῃοηΐοαὶ ὈοΟΚΒ οὗ ϑουιρίαγα 88 
{86 ΟὨ]Υ͂ αἰ τ Π6ΙΥ ᾿πδρὶγοα σαϊο οὐ [ἈΠῈ πὰ ργαοῦοθ. ὅπ δ88 ἰμογθ- 
ἴΌγ6 τοοϑὲ ψγοροῦϊυ σοϊοσζαίθα {Ππ6 ἀροοσυρίαὶ ὈΟΟΚΘ ἴο δὴ δρρτο- 
ας Ὀἶδοθ θούνγθθῃ “ἴο86 οαποηΐοαὶ ὈοΟ ΚΒ οὗ ἴ86 ΟΙὰ διὰ Νον 

οδἰϑιηθηῦ, οὗ τ βΟΒ6 ΔΟΪΒΟΥΙΥ γᾶ8 ΠΘΥ͂ΘΙ 8ΠΥ ἀουδὲ ἴῃ [Π6 οἰαγοὶ.ἢ ὃ 

1} 1Υ, 15 ΘΙ ΠΟ ΠΕ διδυθὰ ὈΥ τ. Ῥ ογάβινοσιι, ἰῃ μἷ5 1,ϑοίογοβ οἡ (86 Τηβρίτδιΐοη οἵ 
δε ρίαγα, ΡΡ. 60, 6]. 

1 ὁ ΤΏπ58 6 βοῃρς οἵ 80 ΤΏγοο ΟΠ άγοη, (86 δίογγ οὗ ϑαβδηηδ, δηὰ ἴῃς ἢἰδίοΥγ οἵ Βοὶ δῃά 
6 Ὁταροη, βοοπιθὰ οσοηποοίοά ἢ, δὰ πτογὸ Γπογοίοτο δὰἀἀϑὰ ἴο, ἴῃς ὈοΟΚ οὗ 1)8π|ε]. ΤὨΘ 
ατοοκ Εβάγαβ βοοπιθὰ πδιυγα γ᾽ ἴὸ Ὀ6 οοππηθοϊθα νὴ [0 ατϑοῖκ ὑγαπβ διίοη οὔ [86 Ὀοοῖς οὗ 
ἙἘζτα; ἴμο Ὀοοῖκς οἵ ΤΥ ἰβάοπι, Ὀεΐπῳ «δ ]οὰ τ ὙΥ ἰβάοτῃ οὗἩ ϑοϊοπιοη, νγδ8 δά δὰ ἴο ἴπ6 βοης 
οἵ ϑοϊοτιοῦ; δηὰ [π6 θοοκ οὗ Ἐδοϊοϑίδβιίςυβ, οδ!]οὰ τμ6 Ὑ᾽ ἰδάοπα οὗἉ 7658 ἴἈ6 βοη οὗ βίγδοι, 
ἯΔ8 ὑἰδορα δῇδσ [Π6 ἮΝ ἰβάοπι οὗ ϑοϊοπιοη." Βγονποβ Εχροκίτου οἵ [6 ΤΙΣΙ -ὨΪΏΘ 
ἌΠΠΙΟΣ το]. 1, ΡΡ. 207, 208. 

2 ἰὰ 

5. Αὐθίοὶο Υ͂Ι, οἵ (με Οοπίοαείοη οἵ ΒΆΠ οἵ 16 Ομαγοῖι οἵ Ἑηρίδπά, 
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ἈδοογαιηρΊΥ, ἴῃ ἴΠπ6 Ϊαγρα [Ὸ]10 ἀπά αυαγίο δα" 0πη8 οὗ ἴπ6 δοϊδοτνιβοά 
ἘρΊ δ νογαΐοι οὗ {πὸ ΒΙΌΪ6, (Π6686 δΓα δρϑοῖδ]ν αἰβαπριδμοα Ὀγ 
μανιηρ {π6 ποδάϊπρ οὗ “ ΑΡΟΟΒΥΡΗΔ’ ἴπ Ἰαγρα οδριία] Ἰούίοσβ 
ΡΥθΗχϑα ἴο βθῦ, Μοσθουοῦ, 88 Β6ύθ γα] οὗ {π686 ὈΟΟΪΚΒ σοῃίδιῃ ἸΔΠΥ͂ 
ΠΟΌΪΘ ΒΘη θη 8 πα τ86[] ὨλογΆ] ργοοθρίβ, {86 ΟΠμυτγοῦ οὗ Ἐρ]απα, 
[ο]οτιηρ {Π6 ΘΧαπιρ]6 οὗ [μ6 δῃηοϊθαῦ οπυτοῖ οὗ ΟΠ γῖβί, “ ἀοίἢ τοϑδά 
18 τὰ ἴῸΥ ὀχϑρ]ο οἵ 16 δπα ᾿ηβίγαοίϊοη οὐ τηδηηθῖ ; Ὀαΐ γού ἀοίι ποΐ 
ΔΡΡΙγ ὑῃθηι [0 69 .8}}}18}} δὴν ἀοοίσιπο.} Οἱ {818 δοοουμῃῦ (Π6 Το σ 
Ὑ11 πα ρῥγοίδοοϑ ἴο 886 βϑνϑσαὶ ΔΡΟΟσΥρ 8] ΟΟΚΒ 1ῃὼ {μ6 ϑοοοπὰ 
ψοϊυτῃα οὗ (18 που. 
“ΤΠ ργδοῦοας ὀΐῇ (86 Οδυτοῖὶ οὗ Ἐπρίαπα 18, ἰο γτρδα ἢ ΘΕ 

““ ρεγίδιη οπδρίογ ἔγοι βοῃθ οὗ [ἢθ86 ὈοΟΐ8. Οἢ βοηθ ἔδϑινναὶβ 8ῃ 
γγ ΘΟ κ- ἀγα: 2 Ὀυΐ 10 τοϑἀ8 πὸ ραγί δἰ ΠΥ οὗ {μ6 ὈοοΚ8 οὗ ΤΠ 8άΓΆ8, οσ οὗ 
Μαδοοδῦθοβ, οὐ οὗ {μ6 δ "τἰοὴβ ἴο ἰπ6 Ὀοοῖκ οὗἨ ΕΒΙΠΘΥ ; ΠΟΙ ἄοοβ 1 
τοδὰ [ῃ6 Ῥ͵Άγον οὗ Μδηδββοθ Νοηθ οὗ [Π6 ῬΥΌΡΟΣ ᾿θββοὴβ ἴοσ 1} 68 
Τιοσὰβ ΠΥ ΟΥ ϑδυμῦαυ ἂὔθ ἰδκοη ἔγτοῃ {πὸ Δροοῦυρῆαὶ ὈοΟΚβ." 
“ρῃορ, ἡ Ποη ἃ [οβναϊὶ, ἴου ψν ΠΙΟἢ Δῃ ΔΡΟΟΣΥΡΒΑΙ ἰθββοη 18 ργουϊαϑά, 
[4118 ὁὰ ἃ διυπᾶῆαν, {πΠ6 οδποπίοδὶ Ἰοββοη οὗ [86 δυπάλν οὐρῃύ ἰο Ὀ6 
ΓΕΔ 1η {1ῃΠ6 οἤυγοῦ, Απά ψ 16 {6 ΟΒαγοῦ οὗ Βοιμθ δ ἰθηάβ᾽" τΠ6 
ΔΡΟΟΓΥΡΑΙ ὈΟΟΪκ8 “ἴῃ μος Β10]6 πα βου δύθ! νυ τι ἢ {Ππ6 οΟὔΒΟΣ θοΟκ5 
οὗ δουρίατο," τϑαυτηρ ἰθ6 ΜΠ0]6 ἰο 6 τοοοϊνθα 88 βδογοαὰ δῃηά 
ΘΑΠΟΙΙΟΑΪ ὉΠ ΘΥ {Π6 Ραμ Υ οὗ δὴ δηδίμομμδ, “ (ῃ6 Ομυγοῦ οὗ Επρ]δηά 
1η ποῦ Β10]6 ρ]δοαβ {μ6 πὰ ἴῃ ἃ βαραγαΐθ δοτιηραγίπχθηΐ ὈΥ {Πϑιλβοῖνϑβ..... 
ὝΝΠΙΠ6 βῆ6 [α8 σοιηουθα {π6 αῦυβθ, βῃ8 88 Ὑ] ΒΟΥ σοιαϊπθα (86 ρσοοά 
{πῖηρβ ἡ Π]οἢ ΟΥΘ ἀρυβοα, δηα ἤδ8 σϑϑίοσθα ὑμθπὶ (0 {Π61]Γ δποϊθηΐ 
186; δηα ὈΥ Καορίηρ, ΠΟΥ 6Υ6 Βίβα] 8 }}} χοᾶ ἀροῃ {μ6 ραβδί, β8ὴ68 18 
ΘΠΔὈ]οα [0 γγαὶκ ΤΟ ΒΌΓΘΙΥ ἴῃ ὑπ ργθβοηΐ, δηά ἴὸ ἰουκ ἔογν γα ἸπΟΥΘ 
Βοροί Ὁ} ]ν ἰο {π6 Γαΐιτα." ὃ Τὰ 86 18 ποὺ ροριβὰ 1 {Π6 6οο] οβἰδβίῖοαὶ 
1.86. οὗἨ {πθ886 ὈοΟΪκ8, 88. βοῖῆθ ἤδύθ τηϊβία θην δβϑογίθα, Ὀὰΐὺ βι ] 
ἔΌ]]ονγ8 {816 Ργδοίϊοα οὔ {Π6 δποϊθηὺ ΟἸγϊβίϊδῃ ομυτοὶ. 

“4 ΤῊΒΒΕ ΒΕΜΑΙΝΒ ΝΟΤΗΙΝῸ ΝΟΥ͂ ΒΌΥΤ ΤΗΑΛΑΤ, ΗΑΥΙΝΟῸ ΤΔΔῚ}Ὁ 

ΟΥΒ ΕΒΟΥΝΡΌΔΤΙΟΝ Β50ΕἙῈ ΡΟΝ ΤῊΗΕΞ ΟΑΝΟΝΙΟΑΙ, ΑΝῸ ὉΝΡΟΒΤΕΡ 

ΒΟΒΙΡΤΌΒΕΒ, ὙΒΕΒΕΙΝ ΤῊΒΞ ΜΙΣΙ, ΟΣ 6ΟΡ ΑΝ ΤῊΕΒΕ ΜΥΒΤΕΒΙΕΒ 

ΟΕ ΟΒ ΗΟΙΥῪΥ ΒΕΙΙΟΙΟΝ ΑΒΕ ΒΕΥΕΒΑΙΕ. ΤῸ τ, ΝῈ ΡΒΕΟΟΕΕΡ 

ἙΒΟΜ ΤῊΕ ΤΕΤΗ ΑΝῸ ΡΕΙΝΟΙΡΙῈΒ ΟΕ ΟΒ ΒΕΙ1ΒΕΕ ΤῸ Αα 

ΒΙΟΗΤΕΟΙΒ, ΒΟΒΕΒΕ, ΑΝῸ ΗΟΙΥ ἘΕΟΌΓΠΑΤΙΟΝ ΟΕ ΟΥᾺ 117Ὲ8 ΙΝ 

ΤῊΕ ΒΤΕΙΟΊ ΑΝῸ ὉΝΙΕΟΕῈΜ ΡΒΑΟΤΙΟΕ ΟΕ ΑΙ, ΒΕΙΙΘΙΟΌΒ ὈΌΤΙΕΒ 

ΑΝῺῸ ΟΒΙΙΘΑΤΙΟΝΒ, ΤΗΑῚΤ ΤΗΕΒΕ ὈΠΨΙΝΕῈ ΒΟΒΙΡΤΌΒΕΒ ΗΑΨΡῈ 1.410 

ΡΟΝ Ὁ. ΤΗΕΒΕΕΟΚΒΕ 

“ ΘΡΑΒΟΗ ΤῊΕΞ ΒΟΕΙΡΤΌΒΕΒ ..... ΨΗΙΟΗ ΑΒΕ ΑΒΙῈ ΤῸ ΜΑΚΕ 

ΤῊΕΒΕ ΨΜΊΙΒΕῈ ΝΊΤΟ ΞΚΒΛΙΥΑΊΤΙΟΝ ΤΗΒΟΘΗ ΒΑΙΤῊ ΨΜΗΙΟΗ [18 ΙΝ 

ΟΗΕΙΒΤ 9Ε80ῦ085. ΑΙ, ΒΟΒΙΡΤΌΒΞΕ 18 ΟΙΥΡΕΝ ΒΥ ΙΝΒΡΙΒΑΤΙΟΝ ΟΕ 

: Ατιίοϊο ΥἹ. οὐ το (σοηίεββίοπ οὐ Εδιπῆ οὗἨ 186 ΟἸυΓΟΝ οὗἩἨ Ἐπρ]δηά. 
3 Ὑγογάβιυοσ  Β 1, οΐυτο5 οἡ ἴΠ6 Τηδβρίταώοη οὗ ϑβετίρίαγα, » 6ὅ. 
8. ΤΟΙ πο᾿ 8 Εἰοπποηβ οἵ ΟἸτιβὲ. ΤΊοΟΙ, νοὶ], 11. ᾿. 199. 
4 γγοτάβνοσι  1,δοΐυγοβ, Ρῃ. 65. 108. 
δ (ὐοκβὶπ᾿ 5 βομοϊδειὶςαὶ Ηἰδίουυ οὗἩ [πὸ Οδῃοη, Ῥ. 318. 
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600, ΑΝ 18 ῬΕΟΕΙΤΑΒΙῈ ΕΟῈ ΟΟΤΕΙΝΕ, ΕΟΒ ΒΕΡΒΕΟΟΕ, ΒῸΒ ΟΟᾺ- 
ἘΕΟΤΙΟΝ, ΕΟᾺ ΙΝΒΤΕΌΟΤΙΟΝ ΙΝ ΒΙΟΗΤΕΟΌΒΝΕΒΒ, ΤΉΑΥ ΤῊΗΕ ΜΑΝ ΟΝ 
600 ΜΑΥ ΒΕ ΡΕΒΕΈΟΙΓ, ΤΗΒΟΌΘΗΡῪ ΕΟΕΝΙΒΗΕῈΡ [ὁγ, ΡΕΒΚΕΈΟΤΕΡ] 
ὍΝΤΟ ΑἸ, 6000 ΝΟΒΚΒ.ἦ --- ΦΟῊΝ ν. 39, 2 ΤΙΜ. 111. 1ὅ---17. 

ΒΕΟΤ. ΤΙ. 

ΟΝ ΤῊΒΞ ὙΓΕΙΤΙΝΟΒ ὉΒΌΔΙΙΥ ΟΑΥΓΕ ΤῊΞ ΑΡΟΟΘΒΕΥΡΗΑΙ, ΒΟΟΚΒ ΟΚ' ΤῊΗΒ 

ΝΕῊῪ ΤΕΒΤΑΜΈΝΤ. 

[Πεζεγτοά ἰο ἴπ Ὁ». 92. 97 ἰλὶΣ Ῥοϊμπιο.} 

Ι. ΤΥ 18 ποὺ ὙΟΒαοΓ] ὑπαὶ, Ὀοβι 68 {μοβ6 ψ ΒΙοΟὮ 816 δατηϊ οα ἰο μα 
ΟΔΠΟΠΪΟαΙ Ροοῖβ οὗ ἴῃ6 Νὰ Ταβίαμηθηϊ, ὕπο ὝΘΤΘ ΠΊΘΏΥ ΟἰΠΘΙΒ 
ψ ΒΙΘΝ 180 ργοίθηαθα ἴο 6 δυιμϑηΐθ. ““Μρη οὗὨ {6 θεβὲ ᾿ἱπίθῃοῃ8 
τηϊσῦ (ΔΙῈΚ 10 Ἰπουτηθδηΐ οἢ ποτα (0 ῥγθβοῦυθ, ΕΥ̓ νει ηρ', [Π6 ΤΠΘΙΠΟΙΎῪ 
ΟΥ̓ ΡΟΥΒΟΏΒ, λοίθ, δηα ἀοοίχ 68, 80 ῬΓΘΟΪΟᾺΒ 1 πο ὶν οβ πγαίοι, τ ἢο 
ΤῊ αὖ {Π6 βϑῖὴθ {{π||δὲ Ρ6 ἀοἤοϊοηῦ ἴῃ {πΠ6 ἰδ] πΐβ δηα ᾿ηβογτηδίίοῃ 
Τοαμδιίο ἰο αἰβουϊτϊηδίθ, δα ἀα]Υ ἴο σοοογά, {π6 σα. Τῆδ βδογοὰ 
ΓΙ 6 γ8 ̓ητηαίο ἰμαῦ ΒΌΟΝ τηθῃ δα ΔΙΓΟΔαῪ Ὀδραη, ουθὴ 1ἢ (Ποῦ τηο, 
ἴο ΔρΡΡΘΑΓ; 8π4 ρᾷυβ Ὑδγιΐηρ {Π8ὺ ΟΥΠΘΥΒ ΤΟ] ΑΥ]86, 1688 ῬΌΓΘ ἴπ 
{Π6}Ὶ τροίϊνοβ. [Κ6 βαγ8 ὑμαῦ ΙΏΔΥ ΠδΔα ἰδθη ἴῃ Βαπά ἰο τχὶΐθ 
θοΒρ6]8 (μὰ 1. 1.); δὰ] οδυοηβ {π6 (ἀαἰδδηβ δραϊηβί οἵ ὺ ροβ- 
Ρεἶβ [πδπ (μαὺ γι οἢ {860 μαα γϑοϑὶνϑα ἔτοτα δϊπὶ ((Δ4]. 1. 6---9.}); δά 
ὙΓΆΓΏΒ (Π6 ΤΉ ΘΒΒΑΙ ΟΠ πΒ πού ἴο 6 ἐγοωδίοε ὃν ἀατν ἰοίξεγ α8 ὥγοηι ἢΐπι, 
ἀεοίαγίπφ ἐλαΐ ἐλ ἀαν 9.7 Ολγιβέ ἐδ αὐ λαπα." (2 ΤΏΘΒΒ. 1). 2.) Ιῃ {86 
ἈΡ6ῸΒ (οἸονίπρ {86 Δροβί!6β, {π6 δροογσυρῇαὶ τυ ηρ 8, ἡ ΒΙΟἢ τ σα ρὰὈ- 
᾿ΙΒῃ6α ὑπᾶ6 γ᾽ {86 Ὡδιηθβ οἵ Φϑδϑβὰβ ΟἸγιδί δῃα [18 δροβί]θβ, {πϑὶγ οοχη- 
Ῥδηΐοηβ, ὅτο. (Ὧπα τ ΠΙΟἢ ΔΓ6 τιθηΠ]οη θα ὈΥ͂ {Π6 τΥΙΘΙΒ οὗἁὨ (Π6 ἄγϑί ἔουγ 
ΟΘη ΓΒ ἈΠῸ ΘΓ ὑΠ 6 Ὠδμγ68 οὗ ροΌΒρ6]8, δρίβίββ, δοΐβ, τϑνϑἰαἰοῃβ, ὅς.) 
ΘΎΘΔΓΥ ἱπογθαθοά. Βυΐ μπουρῇ ἴμογ πδα {π6 Ὡδπιθβ οἵ ἰῃ6 δροβί]θβ 
Δηα οἴβοὺ ἀ]βοῖ}ρ]68 οὐ Ὁ σῖδί ργεῖῆχϑα ἴο ἔμθπὶ, Π6Υ ὍΟΥΘ ὭΘΥΘΙ 80]6 
ἴο οοιηροία ὙΠ [86 οδηοηϊοαὶ δου ρίυγθϑ, ἈΠ νΘΥῪ βοοὸι 1611] ἱπίο 
ὉΠ ουβαὶ ἀἰδγοραίθ, Μοβῦ οἵ ἴμϑιι μά 664 ἢν Ἰοηρ' Βίποθ ρϑυϊβῃβα!, 
1Ππουρἢ Βολθ δἃγὸ 8}}} οχίϑδηΐ, μοῦ μαννα Ῥθθη οοἰϊδοίθα ((ορϑῖ ΒΥ 
σ (ἢ ποί!οθ8 οὐὁἨ [6 Ἰοβὺ ρῖ6668) ἀπά ρυθ] ]8ῃ6α Ὀγ Φομη ΑἹΡοσὶ Εδθτὶ- 
οἶδ, ἰὴ μῖ8 Οὐοάες Αροογψρίμι8 νου Τεδίαπισπεϊ, (6 Ὀοβί δαϊοη οὗ 
ὙΠΙοἢ ΔρρΘασΘα δὖ Ηδιαυγρι, ἴῃ 1719---1748, ἴῃ ἴὮγ66 ραγίβ ἔογπλϊηρ’ 
ἔντο νοϊυπιθβ, ϑνο.Σ Οὗ (δαὶ ποῦῖκ [μΠ6 ον. δπὰ ᾿οασποά Μγ. “οποβ 
ΤΩ86 στοῦ 086. 8πα, ἴῃ ἰαοί, ἰγαπβίαιθα (6 ρτϑδίου ραγὺ οἵ 1ῦ ἴῃ 18 
“Νο δηά ΕἾ] Μοείμοᾶ οἵ βού πηρ {π6 ΟἝμομσαὶ Αὐἱβοσιν οὐ {86 
Νεὸν Ταβίδμιοηι,) ΤΠ ΔΡΟΟΓΥΡΒΑὶ ὈΟΟΪΚΒ οχίδηϊ 816, δὴ ριδβέϊο ἤγοηι 

1 566 δὴ δ᾽ρῃδθοῖῖοαὶ οδιδίορθαο οὗ {ποτα, ἸἩὙΠῈ ΤΟίΈΓΘΠΟθ8 ἴἰο {δ 6 [ἈΙΠΟΣΒ ὈῚ ἩΒοσὰ ἘΠΟΥ 
ὙΟΓΘ ΤΩ ΘΠ ΟΠ6α, ἰῃ Φοη65 οἱ ἴῃ6 ΟΔηΟΏ, γ0]. ἱ. ΡΡ. 119---128. 

3. Αποίλεγ Δροσγυρῆδὶ Ὀοοῖ, ρυτρογίίης ἴὸ Ὀ6 {πὸ δε οὗ [86 Δροβί]ο ΤΠΟΙΩΔ8, 888 Ὀθθῃ 
ἀϊδοονογοὰ δἱ Ῥαϑγὶβ' [ νὰ ρυ)δποὰ δὶ 1ἱρϑὶς ἰῃ 1828, ὉῪ Ὦσ, ὅ. Ο. ΤΏ]ο. Βαῖ τμ6 
χηοθῦ σομ ρ]οῦδ οΟἸ]οοιίοη οὗὨ [6 ΔΡΟΟΙΥΡὮΔΙ Ὀοοΐκ5 οἵἩ [6 Νοῦν Τοδίδιηθης 77}}} Ὀ6 ἔουπἃ ἰπ 
Ῥτοῖ, ΤΊΘΟ ΠΟ ἀοΥ ΓΒ “ Ενδηροὶ δ ΑΡΟΟτΥ ρα, Γ1᾿ρ8|δ, 1858; δῃηὰ “ Αοῖδ Αροβίοϊογιιπι Αρο- 
ΟΡ," ΙΤὴρδίθ, 1856]; νι τπ6 γάσγίου δ γοϑάμβ ΟὗἨὁ ΠΌΠΊΘΓΟΙΒ τηδηιϑογρίδ δᾶ οὐρίουδ 
ΡΓοΪοχοχηθῆᾶ. 
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ὔεριις Οἠγίϑέ ἰο Ασαγιις; 818 Τρ βι16, σι ῖοὰ (10 18 ργοίθη θα.) [8] 
᾿ ἄοπῃ ἔοι) μοάγθῃ δἱ «δγυβαϊ θη, ἀἰγθοίθα ἰο ἃ ῥγϊοδί ῃδιηθα [26 ορᾶϑ8, 
ἴῃ {π6 οἷν οὗ Ετιβ ; 116 Οὐοπϑυιυιοη8 οὗ (Π6 ΑΡοβί]68; ἐλδ “ροείζεε' 
Ογερά ; [186 “4ροείοϊοαὶ Ἐίϑεϊοβ 9.7] Βαγπαῦαβ, ΟἸεπιόπβ οὐ Οἰεπιεηΐ, 
Ἰ᾿γπαΐζια, απὰ οίγοανΡ ; ἰλ6 Οαὐοδβμοὶ 9 ἐδ6 ]ΐαπον 9Γ᾽ ομν ϑαυΐϊοιτ; 
ἐὴε Οοερεῖ 9 ἐλε Βιίγιλ 95 αγῳ ; ἐδλε ΤΡ οϊ-ουαπφοίϊοπ ὁ} “απιοδ ; ἐλε 
Οοερεῖ 9. Νιοοάδηιιδ; ἐδ αγίψγαοηι 9.0ῃ, ΤἭροϊα οΥ «(οἷ 9 αι, 
ΑΡαϊα5 8 Ἡϊβίοσυ οἵ {ῃ6 Τί εῖνα Αροβί!θβ; ἐδ Ἐρίβεϊο οὶ αι ἐο ἐΐε 
7, αοαϊσοαπδ; ἐλ δὲς Ἐριβίϊε8 96; Τα μῖ ἰο ϑόέπθοα, ἕο. ΟΥ̓Ἶμ686 ναγιουβ 
Ργοάἀποίϊοπβ μοϑα οὗ ψβοἢ [86 {1168 ἀγὸ ρυιαθα ἴῃ Ζέαἴος ἄτα οοτὰ- 
Ῥυγβοα ἴῃ {πμ6 ρυ]ιοαῖοη, Θη0} 164. “7λὲ Αροογυρλαὶ νει Τερίαπιεηξ, 
δείηρ αἰ] ἐμ Οοερεὶς, Ἐρίξδίϊος, απα οὐδεν ῬΊδοε8 ποιὸ οζίαπέ, αἰϊγιδιέοά 
ἐν ἐδ ,,γ8ὲ οι σοηζιιγε8 ἰ0 «όθιι8 Οὐ γίδέ, δὶ 4 ροβίϊεα, απ ἐλεὶγ σοπι- 
γ»απίοηβ, απά ποΐ ἱπεϊμαοα ἵπ ἐδε ει Τεδβίαπιεπέ ὃν τὲς σοπιρέϊεγϑ. 
Τγαηδίαίο απ ποῖιὺ οοἰϊοοίοα ἵπίο οπδ υοἰμπιθ, ιοἱΐῇ Υοΐαοες απά 
Ταδῖος, απ υαγίοιια Νοίε5 απαὰ εεγεποοα. Ἰωοπάοη, 1820." -- Βεσοπά 
βαἀϊέίου, 1821, ϑνο. Τὴ ψυϊηρσθ βου ροα ἴο Βαγηαθαϑ, ᾿στιδῦϊιβ (δὲ 
Ιοαϑὲ 18 φοπιείηθ 6Ρ018.168), ῬοΟΙγοᾶγΡ, δΔπαὰ Ηδετηδβ, οὐρσῇὶ ποῦ 1ῃ δ σιοῦ- 
658 0 δ Οομβι ἀγα 838 ΔΡΟΌΓΥΡΠΔΙ, βίποθ {86} δυΐμοσβ, ΠΟ 8Γ6 
ἈΒΌΔΙ]Υ ἀδβιρπαίοα {π6 ““ροβίοϊϊοαί Ἐαΐδογϑ, ἔγοτα {86 ]ν μανΐπρ θ6 θη 
ΘΟΠΘΙΩΡΟΥΑΙῪ [ῸΓ ἃ ἸΟΏΡΘΙ ΟΥ ἃ ΒΟΥ πη ἢ (Π6 ΔΡΟΒΙΪ68 οὗ ε᾽ Θϑι18 
Ομ γβί, σοῦ ποὺ αἰ νι ΠΟῪ ᾿μδριγοὰ δροβίϊθθ, ὙΠ6 ἤγχβί βρὶβδῦ]6 οἵ 
ΟἸαοιηδηΐ ἴο {πΠ6 Οὐοτ! π Ππίδηβ, πα 664, τν88 ἴὉΣ ἃ βῃογῦ {π6 γϑοοὶ ρα 88 
σΕΠΟΙΪΟΔὶ ᾿ἰπ δοπια ἔθ ν (Ἰ γιβδη οὨγο 68, Ὀὰδ τγᾶβ ΒΟΟη αἰβι 886 848 
Δ ὈΠΙΠΒΡΙΓΟά ρῥγοάαοίοη ; {Π6 ἱταρτηθηΐ οὗ τι μα 18 οα]]6α {πΠ6 βϑβοοῃά 
ΘΡ 8116 οὗ ΟἸοταθηῦ ἴο {π6 (Οὐονπ πίβηβ, [)τ. ΤΥ Π6 Ὶ ἢδ8 ργοΥΘα ποί 
ἴο αν Ὀδθῃ νυ θη ὈΥ ἢ. 686 ρῥγοάιοίοηβ οὗ {Π6 δροβίο]οι! 
ἔαλίμογθ, {πογοίοσθ, δᾶνθ ΠῸ οἷδὶπη [0 Ὧδ ΘΟΠΒΙἀοΓΘα 48 Δροογυρβαὶ 
ΜΙ ΠΏΡΒ. 

ΑΒ τὸ Ἵσίθγῃαὶ ἴοστη οὗ ἴπΠ6 Αροοσυριδὶ Νεὸυνν Τοβίαμιθης Σ ἢδγ- 
ΤΩΟηἶ868 ΠῸῸ {μαὺ οὗ {16 ΙΑΓρΡῸΓ οοἴανο δά ]οη8 οὐὁὨἨ (86 διίμογιβοὰ 
ἘΠρ] 8}  ουβίοῃ οὗ ἴΠὸ Νὸν οὐ ατιτμι, {π6 δανοοαίθβ οὗ πῆ 6! ΣΥ 
ἤαγα Ὀδθθη ποῦ Β]ΟΥ 1ῃ δνδι]ηρ {Ποτηβοῖνοβ οὗ 10, ἴο αἰἰϑιιρὺ ἰο ἀπάογ- 
11 ὴ6 {Π6 οΥοα 1 οὗὁἩ [86 σϑησϊηα ὈοΟΚΒ οὗ Π6 Νοῖν Τοβίδιηθηϊ:; 
Ὀαυΐ νὴ ἢ ΠΟ βυοοθβδθ ἴῃ {Π6 1} ὈΠΏΔΡΡΥ οἴἴογίϑ ἴο ϑυρνογί {μ6 (ΑἸ οὗ 
Ομ γϊβῦδηῃ ᾿6]] 6 6 γθ. 

11. Ιῃ ογάοσ, ἤόυγουοῦ, ἐπαΐ {ῃ6 ΓΟΔΟΘΓ ΤϑΔῪὺ Β66 ΠΟῪ 1ὩΤΤΙ(Ὲ {ἢ6 
Βδογοα τυϊηρε οὕ [86 Νὸνν ᾿Γοβίδηγχθηΐ οδη βαδοτ ἔγουῃ ἔπ ρυ ]]οδίϊοη 
δῦ τιθηπϊοποα δ, ἃ γιοῦ βίδίθιωθηῦ 8}.8}} Ὀ6 σίνϑῃ οὗ [Π6 νΟΥῪ βαιβίμο- 

1 ΤΉΪΒ8 18 ἃ ΤῊ ΠΟΠΊΘΓ; ἴῸΥ αἰ [ἢ ΔΡΟΟΓΥΡΔΙ τυτὶεῖρ5 διὸ ποῖ ἱποϊιάθα 1η τΠ6 ρΡυ Ὀ]ςδείοη 
ἦπ αιιοϑιίοη. | 

5 Το {Π||6- ρᾶρ6 18 δαττουπάοα νὴ ἃ Ὀγοδὰ ὈΙδΟΚ τα]6, Β᾽ 118 Γ τὸ τμδΐ Τὰ ἃ ἴῃ τηδὴγ οὗ 
1:6 Ιαγρο ὅνο. δα 1058 οἱ [πΠ6 Νονν ᾿Γοβίδιηθπῖ, ρυϊ πιο ἴῃ 16 Ἰαϑὺ ΘΟ πΙΌΓΥ, δηὰ τη6 αἰ εγοης 
ῬοΟΚΒβ ἃγτο ἀἰνί θὰ τηῖο σμδρίεγβ δηὰ νουθθβ, 1 ἢ ἃ ΤΔΌ]6 οὗὨ σομῃίθηῖβ ἀγα ὉΡ ἴῃ ἐπα διίοη 
οὗ (1οβ6 πιο δγο ἐοαπὰ ἰῃ 4]1] οἀϊτίοηβ οὗ ἴ6 ἘΉρ] 18 ΒΙΌ]6. 

3 Τὴ 1698 Μι. Τοϊδηὰ μη] βμοα 18 “πιγπίον, ἴῃ ἡ ἢ] οἢ μΒ6 Ῥτοΐθδϑο ἴο χῖνβ 8 οδίδιορτιθ 
οΥ̓ θοΟΚΒ, διειτ δυϊθα ἴῃ (86 ῥυϊτηϊεῖνο ἐἡπλεβ ἴο ὅοβαβ ΟἸγίδῦ, ᾿ἰ8 αροβίϊθβ, δη ἃ οἱποσ διηϊπϑηὶ 
ῬΘΙΒΟΏΒ, “ΤΟΡΟΙΒΟΣ ΜΠ τ τη τ ΚΒ 8 ἃ ΟὔὈΒΟΓν ΔΙ ΟἢΒ τοί δι πρ' ἴο 116 σδποῃ οὗὨ βου ρίατο." δ 
ἴΠογο σακοὰ ὑοροῖμοῦ ἡ πδίθνογ Β6 οομ]α ἤπά γϑ᾽ δίῃ ἴ0 1Ππ6 Βρυγίουῦβ σοΒρ6]8 ἀπὰ ῥγοίοπάδὰ 
βδοτοὰ Ὀοοκ τ πο Δρροδγοὰ ἴῃ [Π6 ΘΑΥΪΥ ρὲ οἵ [6 ΟἸ γί διίαη σπυτοῆ. ΤΉδδο ΠῸ ῥτο- 
ἀπορὰ ψῖϊδ στοαὶ ροτρ ἰ0 ἴῃ6 ΠυπΊΌοΥ οἵ οἰ ΠΥ δηὰ τπρνγαγὰβ; ἀηὰ τῃουρἢ ΓΠΘΥ ΘΓΟ ταοϑὶ 
οὗἩ τῆθμλ δου θην (α189 δηὰ τι ἀϊσυϊοιβ, δὰ σαττὶοα ἴπ6 Ρ]αίμθϑὲ τηᾶγκ8 οὗ ΤΌΥΖΟΓΥ πὰ ἰϊῃ- 



ΟΓ ἐμὲ νει Τοδίαπιθπέ, δ18 

ΤΟΥΥ ΓΟΆΒΟΏΒ, [Ὁ ΜΠΙΟὮ {16 ΔΡΟΟΡΥΡΙΔΙ (ΟΥ ταί βραγίουβ) ψυιδπο8 
ΘΕ ΓΙ 6 ἃ ἐο {16 Δροϑῦ]68 αν Ὀθθὴ ἀθβουν θαυ σο]θοίθα ἔσο (πΠ6 σδιοι 
οὗ Βογιρύαγ. ᾿ 

1. 7πὲ}6,γ8ὲ γρίασο, ἐδιθῃ ᾿ῦ8 γ6 ΝΟῪ αολποιοϊοάσοα α8 αμέλεπέϊο, ΠΟΥ͂ 
10676 δον πιμοὴ, τιδοά ὧν ἐΐι6 ργἱπιϊξυο Οἠγδίϊαη8. 

ΤΏΘΓΘ Τ6 πὸ αποία[!οη8 οὗ ἴπ 686 ΔΡΟΟΡΥΡΒΔΙ ῬΟΟΚΒ ἴῃ {86 ροηυΐηθ πὶ ἰπηρ8 ΟΥ̓ 186 
ΔρΟϑίο ἰ0Ὰ] ζαύ!οῦθ, ὑμαῦ 18, οὗἩ ΟἸοαθηὶ οὗ Βοιηθ, Ἰρπαίϊυβ, ῬοΟΙγολγρ, δπὰ Ἡογπγδβ, 
τ βο86 τὶ Πρ 8 ΓΟΔΟἢ Ὸπι δουῦ (86 γοδγ οὗ Ομιγὶβὶ 70 ἴο 108 ; ποῦ ᾶγὰ ἴδμογ ἤουπὰ 
ἴῃ ΔΗΥ͂ Δποϊθηῦ οδίδίοριιος οὗὨ [μ6 9880 γθα ὈρΟΚ8. ϑοιηα οὗ ἐμ6ῃλ ἱπάθρα δα πηθηϊοηρα, 
Ὀυΐ ποΐύ οἰζοιϊ Ὀγ Ιγϑηῆθθυβ δηὰ “Γογ]]Δη, τἢο ᾿ἰνϑᾶ ἴῃ {6 βδοοῃὰ οδηΐυγγ. [πᾶροὰ 
[86 ΔρΡΟΟΣΥρΡΒΑΙ ὈΟΟΚΒ δθονθ πηθηἰίοηθα ἃγΘ ΘΧΡΥ ϑθγ, δηπα ἰῃ 80 ἸΏΔῺΥ τοῦ ά8, Γ6- 
)δεἰαὰ ὈΥ 1088 ψῆο μάνα πούοθα {Π6η1, 88 ὑμ6 ἐΌΓΨΟΣΪ68Β οὗὨἩἁ Βογοίϊοβϑ, δη, Θοηβ6- 
ἀυ ΘΟ Υ, 88 βρυτίουβ δια Βογοῖοδ!. ᾿ 

2. ΤῊε οποηιὶθβ 90} (ιν ἰβίϊαπῖΐ, ἰσἦο ᾿σογὸ ἀσοιιξέοηιθα (0 οἷΐθ ραδβασεβ 
οι ἐπε ἔοι» Οοδρεῖ5 ζογΥ ἐλε 8δαλθ Γ᾽ ρεγυογεπρ ἐδόηι, ΟΥ̓ 9 ἐμιγπίπρ ἐδοηι 
ὑίο γἱαϊοιῖο, ἰαῦθ ΝΕΝΈΕΒ πιοπέϊοπρα ἐΐθ86 ργοσμοίοτδ " Ὑ ἈΙΟΪ 76 ΤΉΔΥ͂ 
Ὀ6 βυγα ὑπον πουϊὰ παν ἀοπο, δδα μου Κποσγῃ οἵ {ΠΟΥ οχϊβίθμοθ, μ6- 
ολι86 {Π6Ὺ νοᾺ ἃ παν αῇογαδά {Ποιὰ ταπο Ὀοϊίου ορρογίαη 65 {Πλη 
1{Π6 σοπαϊηθ (ἀο5ρο6}5 αἸά, ἴον ᾿παυ]σίηρ {Π6]} τη] νυ  θποβ. 

3. Ζειυ ο" πόπθ οὶ ἐμόβο ρμγοάιοίίοπς, τοἠϊοῖ (1ξ 18. ρῥγεοίομ 61) τρϑγο 
ιογϊίίοπ ἐπ ἐῤθ ἀροδίοἶϊς ἀρ, 06 γΥ6 σοπιροβοαί δοίογε ἐΐθ δοσοπα σοπέμτγῳ, 
απα Β6ν 61] 97) ἐλοπι τ0θ γ6 ξυγσοα 90 ἰπέε αϑ ἐδ ἐγα σοηέμτῳ, απα τῦ67Ὲ 
γεο)ροίοα α8 βραγίοιϑ αἱ ἐδ ἐΐπιθ ἐξον τρόγὸ αἰξοπιρίθα ἰ0 ὃ6 ἱπιροδεά μροη 
ἐλὸ (λνιβέϊαη τοογία. 

Α Ὀτγίοῦ διδιθπμθηῦ οὐὗἩ {86 ἀδίοθ8 οὗἩ ἐπμ6 ρῥίθοθ οοπίαϊποᾶ ἴῃ (δα Αροσογυρλαὶ Νέειο 
Τοδίαπιοιΐ (αὶ ἢ {Π6 οχοθρίίοη οὐὗὨἩ (86 τυ ηρθ οὗἨ [816 Δροβίο!ο ἔδίμασθ, το ἢ ΓΘ 
οὐ αα [ῸΣ {Π6 γϑά8οι) Εἰ ΓΟΔΑΥ δβίαίθ,) ψι}}} ἀθηγχοηδίγαῦα {μι 18 ἐμοῦ, ' 

Ροβίαγα, οὗἨ ΝΒ οἢ, πο ἀοπδί, ἢ6 γγ88 ὙΘΥΥ 56 ηβῖ 016, γοῦ 6 ἀϊὰ νιδί ἢθ σου] ἰο τϑργαβθιῖ 
16 τὰ 848 οὗἨ Θαιι4] δα ΠΟΥ 1 τΠ6 ἴον οΒρ6β ἀμ ὰ οἵδμον βαογοὰ ὈΟΟΚ8 οὔ ἴπ6 Νὸν Τοβ- 
ἐϑιηθπῖ, πον τοοοὶνοά δπιοπρ ΟΠ γβιίδηβ. ΤῸ [818 πᾶ 6 ἴοοκ δἀνδηΐδρο οὗ [πὸ ὈΉΥΑΓΥ 
δηἀ 1]-στουπάοἃ ὨΥΡοΟΙΝ 6808 οὗἉ βοπια Ἰοδσηθᾶ τηθῃ, δῃὰ δηἀθανουγοα ἴ0 Ῥγονο ὉΠ} 0Π|0 
ῬΟΟΚΒ οὗ ἴδ ργδβθηΐῖ σᾶποῃ ΑΥ̓͂ Θοπουδ]θᾶ πῃ [86 σΟβδτΒ οὔ ῥγίναϊθ Ῥθγβοῃβ [}}} τπ6 ἸαΓΊΟΥ 
τἸπ|68 οἵἨ ΤΥ͵Α͵Δη οὐ Αἀτίδη, δηὰ γγαγα ποὺ Κπόντῃ ἴο [86 ΟἸΟΓΡΎ ΟΥ̓ σΠΌΓΟΙο8 οὗὨἨ ὕΠπ086. {{π268 
ὨΟΓ ἀἰδι ρα ϊβηοα ἔγοπι [ῃ6 βραγίοιιβ γοτ ΚΒ οὐ [π6 Βοεουοβ ; ἀπὰ {π8ὺ τ1π6 ϑογ ρα γ68 νν αἰ σἢ 6 
ΠΟΥ Γεοοῖνο 88 ΟἈΠΟΠΙΟΑΙ, πὰ Οἴμογθ ν αἰς ἢ 1 ΠΟῪ το)οςῖ, γγογθ ἐπα ΠΥ ΠΕ ἀπ ῥσοτηΐδ- 
ΘΠΟΙΙΒΙΥ οἰτοα δηὰ δρροα]δὰ ἴο ΕΥ̓͂ (86 τηοδῖ δποίοπι Ο γιβιίδη τίςεσβ, Ηἰ8 ἀδείρη ἴῃ 411 (Π]8 
ΤΩ ΔΗ (ΒΕ νγ88 ἴ0 δῆονν (Πδὺ [ῃ6 ΟΟΒΡ618 δηὰ ΟἴΠοΣ βδογοὰ τυϊηρβ οὗ [6 Νουν Τοβίδιηθηῖ, 
ΠΟ δοκηον]οάροα 88 οβποπίοδὶ, τα! ἀοδογνεὰ πὸ ργοβίοσ ογο τ, δη ἃ ΔΓ ΠΟ ἸΏΟΓῈ ἴο ὃὉθ 
ἀεροπάρα ἀροπ {πᾶπ τπο86 θοοῖκ5 ἡ Ὠϊοῖι ἀγο σοὐθοίθᾶ δηὰ ὀχρίοάοα 88 ἔυγρογῖοδ, Απὰ γοϑῖ 
"6 δὰ τπ6 οοηβάοποα ἴο Ῥγοϊθπᾶ, ἴῃ ἃ Ὀοοῖς Π6 αἰϊεσιναγάβ ΡῈ} 8864, (δῦ 15 Ἰηἰθητίοπ ἴῃ 
μΐβ ΑἸ ΠΙΟΡ νγὰ8 ποῦ (0 ἱηνα!ἀδῖο, δὰ τὸ {]αδῖταιθ δηὰ οοηῆγηι [Π6 οδποι οὗ 186 ΝΟ 
Τοεβιδιηθης. ὙΤῊΪΒ ΠΑΥ ΒΕΓΎΘ 88 ΟΠ6 ἱπείϑηςθ ουϊ Οὗ ΤΠ] ΔΠΥ͂ {παὶ τιῖρς θ6 Ῥγοἀυςεά οἵ [9 
᾿πβί ΠΟΟΓΠΥ οὗἁἨ {Ππ|8 ΟρΡΡοβοσ οὔ τουεϊαι ίοη, ἢΟ86 8886 9 η8 ἤᾶνο Ὀθοη δἀορίοά ὮὉΥ ἰηἨ 468 οὗ 
16 ῥτοβεπὶ ἀαυ. ΜϑηΥ ροοὰ δπᾶ βειἰ5Ἀ.[ΟΥὙὙ τοδξαϊαιίομβ οὗ Τοϊαπὰ σσογε ρα} ἸΒμθα αὐ ἴΠπᾶὲ 
εἶπα Ὀγ Ἀγ. βδιηῦςὶ ΟἸαγκο, Μυ. Νγο, δηα οἴμουθ, δα οβρθοΐδ!γ ΟΥ̓ [πο Ιεαγηθα Μτ. δογθσιῖδα 
ομοβ ἰπ μἷ8 “Νενν δηὰ ΕἾ] Μοιμοά οὗ βοϊπρ τπ6 Οἀποιῖοαὶ ΑἸ ΟΥ ΕΥ̓ οὗ ἴπ0 ΝΟΥ 
'"Γεβίδιαθηὶ," ἴῃ 2 νοἱβ. ϑνο., χοργίπιθὰ δὲ Οχίσγά ἴῃ 1798, ἱπ 8 νοἱϑ. ϑνο. Ετοπὶ [88 νους 
{Π6 [ΟἸ]ονηρ τοζαϊαιίοη οὗὨ (π6 ῥγαϊθηβίουβ οὐ 1Π|6 ΔΡοςσυ ἢ] ὈΟΟΚΒ οὔ [πὸ Νονν Τοβίδτηθηῦ 
Ἠὰ5 θ6Θῃ ῬΓΙΠΟΙρΡΑΙΥ ἀοτῖνοα, 8 τ 8}} 85 ἔγοπλ Ὦγ. 1αγάπον, σμὸ ἴῃ ἀἰβογθης ραγίβ οἵ [ἰδ 
ΌΓΚΒ δδ5 ΠΟ]]οοΙ6 4] τη οἢ σαγίουδ ἰηξογηηδίίοη ταβρϑοίίηρ το. ὙΠῸ ῬΑΒθαρῸΒ ὈΘΙΠρ' ἴοο 
ὨῸΠΊΘΤΟΙ ἴο "6 οἰϊδά αἵ Ἰοηρτῃ, ἴῃ τοϑάογ ν}}} Βηα τπὸπὰ ἱπαϊοαϊοᾶ ἱπ τπ6 ἤ[πΔ ΠΔΘΧ τὸ 818 
ὙΌΓΚΒ, ἀσιίοϊο Αροογψρήαὶ Βοοῖα. δϑὲξ πιοπίλα. Έτεκ ἴδ ρυ δ]! οδιίοπ οὔ τπὸ βεοοπὰ οαἸοη 
οἔ 1μΐ8 σσοσκ, τ[Π6 ον. Τῆο. Εδημο 1} ρα Ὁ] αηοὰ “ Ῥτοοίβ οὗ [παρ γϑιίίοη, ΟΣ 1π6 στοπηαβ οὗἁ 
ἀϊδιϊποίίοι θεϊνγοθῃ τῃ6 Νονν Τοδίατηθηῖ δηὰ ἴ86 ΔΡΟΟΓΥΡΒΑΙ νοΐϊππια: οσοαβιοποα ὈΥ͂ [ἢ 
τοσοηΐ Ρῃθ]οδείοη οὗἉ [6 ΑΡΟΟΥΥ ρἢΑ] Νονν Τ εβϑίαπιθηϊ ὃγ Ηοηο, Τοπάοπ, 1822. ϑὅγο. Α(9 
1Π0 ΔΥρΡΌΠιΘΠΙΒ ργοάπορα ἴῃ τ} 8 ἴγϑοῦ ΑΥΘ ΠΟΟΘΒΒΑΓΙΠῪ ΒΙ ΠΉΠΠΑΓ 10 [Π086 διϑιθα ἰπ ἴπο ἰοττποῦ 
μετὶ οἵ 1ἢ18 νο]πηθ ἃ8 Ὑγο}] δ5 ἴῃ ἴῃ ργδβϑηΐ ἀπῖεῖο οὔ ἐμΐϑ Αρροπάϊχ, ἐμ͵8 Ὀγίοῦ ποῖῖοο ο 
ΜΙγ. Εὰ ᾽β βϑιῃρῃϊοῦ δ. βυβῖοθ. 

ΥΟ],. 1. 1, 



δ1]4 θη ἐδ Αροογψρλαὶ Βοοΐξ 

ΤΊνα8, {μα ῥβουᾶο- Ερίδίϊοβ οἡ Αὐρηαγι Ῥτῖποο οὐ Εθββα δηὰ οὔ ὕδει6 ΟῪγίξέ 6Υ6 
ΠΘΨΟΣ δΒοαγὰ οὗ, υη0}} ΡῈ] Ἰδμ6α πὰ (86 γζουγίλ σοη ΤΥ ὈΥ͂ [86 δοοἰ οβ᾽αβῦο8} Ἀ15- 
ἰοτίαπ Ἐ Βα οἷὰ8 ἢ, πῖθο ὑγαηβίαιοά {π6 σοστοϑροπάθῃμοθ ἱπίο ατϑοὶς ἔσροπι ἃ ὄγσίας 
τηδηυϑογρὺ τ οἢ Π6 ῃΔα τοοοϊνοα ἔγοτα [Π6 δοῖνοβ οὗ Εἰ 46888.----ΓΠΟΌΡΗ δὴ ἘἘ}ιδεδ 
077 Ῥραιιὶ ἰο ἐλὸ 1,αοαϊοθαπδ νττὰβ οχῖδηῦ ἴῃ ὑπ 6 βθοοπα ΘΘΏΤΆΓΥ, 8Πη4 τῦᾶϑ γοοοῖνθα ὉΥ͂ 
Μαγοίοη [86 μογϑίϊο, Ὑο νγχα8 ποίοσίουϑ [ὉΓ ͵8 τη] Ὁ οη5 δπα ἱπ θυ ρο δι οἢ8 Οὗ {86 
Νον Τοβίδιμμδηῦ, γοῦ ὑπ ὩῸΝ οχίδηῦ 18 ποῦ {Π6 βᾶπι6 τεῦ π6 ἀποϊθηῦ ομΘ ὉΠ6ΘΡ 
{μαὺ 016 ἴῃ Μαγοϊοπ 8 Αροβίύοϊσοῃ οὐ οο ]θοίίοη οἱ[ δροβίο οὶ ορὶβι]68. ΠῚ ἤθνοσ 
τγὯ8 οχίδηῦ ἴῃ ατϑοὶς, δηὰ 18 8 ργοάἀιυοίίοη οὗὨἨ πποογίδιη, θὰ πΠα 650] ΟΠΔΌΪΥ ὙΘΓῪ 
Ϊαῖα, ἀαίθ. Μζ. Φοῃϑβ οοη͵δοίαγοβ ἰῦ [9 πᾶν ὈδΘὴ Τογροϑά ὈΥ͂ ΒΟΠ16 πιοηκ, ποῦ Ἰοῃρ᾽ 
Βοίοτο {86 Βοξογπιδίίοη ὃ; δηά, 88 18 ΒΏΟΏ ἰῇ ρᾶρο8 ὅ22, 628. ἐηγὰ, ᾿ὰ 88 ΘΟ π- 
Ρ᾿Ι6ἃ ὥῸπ Βανογαὶ ραββαρθθ οὗ δ. Ῥδυ} 8 ΕἸ ρί 8168. --- ΤΊο δἱςΣ Ἐρίδίίος ὁ Ῥαιι ἰο 56- 
ποοα, δπὰ οἱρῃξ οὗ ἴῃ6 ΡΒ]ΟΒΟΡΙΘΓ ἰο Πΐπὶ, ΘΟΥΘ ὭΘΥΟΡ ἤρα οὗ ὉΠῚ}] ὙΠῸ ΓΘ 
τηθπῇ]οηοα ὈΥ Φογοηθ δηὰ Αὐυρυδβίϊπα, ὑνγο τε ΐοσβ τὸ νὰ δὖ {Πμ6 6086 οὗ {π6 
7οισίλ σομπίυγγ ; δηὰ 0 ἀο ποὺ Ἀρρθᾶγ ἴο ἢᾶνθ οοπϑβϑί ἀγα ὑβθῖὰ 88 σϑῃμη.ὃ -- Ιη 
[86 ἐμϊγὰ οΥ ῬουθδΡ5 [86 βαεοοῃὰ σΘηΓΌΤΥ 8 Ο΄08ροὶ οΥ (λ6 Βινίὰ ὁ αγῳ νᾶ οχίδπξ 
δηὰ τοοοϊνοα ὈΥ βουϑγαὶ οὗ [86 δῃοίθηϊ μογθίϊοϑ, Ὁ 10 ἀμ ἀουγθηῦ ΤΥ δ᾽ γα 10 η 8, 
δπὰ {π6 δῃοϊθηῦ οορἕθ8 σαγὶθαὰ ρυβδίυ ἔγοηι {λι4Ὁὺ ποῦν ργπίβᾶ ἴῃ [86 ΔροςΎρθαὶ Ναὸν 
Τοκίδιηοηῦ, ὙΠ ]Οἢ τῦλ8 ὑγαπδίαιθα ὉΥ Μύ. Φομοβ ἔἴγομη Φογοιμοβ [,801ἢ νουβίοῃ, ἢγϑί 
τιδᾶβ δὖ 186 οἷοβα οὗ [86 ἔουσί οσοπίιγγ ΤὨΐ8 ἀοϑροὶ οὗ {86 Βιγί οὗὨ ΔΜΙΆΤΥ 15 [ὉΓ 
[Π6 πηοβὲ ρᾶσὶ ὑμ6 βϑῖῃθ ἢ {π6 Ῥρηοέ-ουαπροίϊοπ οΥ αἰοκροῖ 07 ὕανποα (ποῖ, πον γ- 
1Π|6 1688, ἰδ οοπίγδαϊοίβ ἴῃ ΠΔΏΥ͂ Ρ]8668) ; δηᾶ ὈΟΓῺ ἃγὰ ἰδ6 ρῥτγοἀαοίίοη οὗὨ βοῖηα Ηεϊ- 
ἰοηϊβιῖς δον. Βοῖίδι α'80 τσϑσγθ γαϊθοίθα ὈΥ̓͂ (86 δῃοϊθηΐ το ΓΒ.---Ἴ 86 ὕπο Οοερεῖς Οὗ 
ἐλο 7ιΐαπον (ἰμ βϑοομα οὗὨ ποῖ Ὀθαγβ (86 Πδπ6 οὔ ΤΒΟΠγ45) βθϑὰ 10 ἤν ὈΘΟΠ 
ΟΥΡΊΠΑΠγ [86 ΒΆτλθ; Ὀαΐ (Π6 δποίθης (ο8ρ6] οὗὁἩ Τοιηδ5 γγα8 αἰ υθηὺ ἴτοπὶ ἴμοβο οὗ 
{86 ΙπΆΠΟΥ οὗ ΟὨγὶϑύ, ὙΏΘΥ στο ΓΘ Γοοοῖνθα 88 σαηαΐπθ ΟὨΪΥ ὈΥ ὑπ6 Μαγοοβίδηβ, ἃ 
ὈγΆΠΟΙ οἵ [ἢ βοοῦ οὗἁἨ ποβίϊοβ, ἴῃ {Π6 Ὀορὶπηΐϊηρ οὗἉὨ 86 ϑεοοπα ΘΘΩΌΓΥ ; δ ἜΓΟ 
Κποτη ἰο Μοβδιηπθα ΟΥ {Π6 σοι! ]6γ8 οὗ (86 ογβη, σῃο οοῖς τόσα {Π θαι ΒΕ ΓᾺ] 
Ἰα]ς ὑταάϊἴοη8 σοποθγηὶηρ ΟΠ 508 8 η0γ.ὅ-- Το Οὐ 8ροὶ ὁ Νιοοάοπιιδ, α180 σα] ρα 
ἐλο Αείς οΓ" Ῥίϊαίο, νγλϑ ζογροά αὖ {πὸ Ἰαϊίου δπὰ οὗ {Ππ|| ἐμῖγα οὐ 'π [86 Ὀορϊηπίηρ οὗ 
(Π6 “υυγίλ σοπίαγγ, ὈΥ μουοῖυ8 ΟΒΑυ 8, 0 88 ἃ ποῖϊοα (Ὄσρου οὗ ἰμ6 Αοἴβ οὗ 
Ῥοίογν, Ῥδαὶ, Απϑπάγονν, δηὰ οὐοῦβ οὗ [816 Δροβι168.5 --- ΤῊΘ Αροδίϊοδ᾽' Οτοοαά ἀρΥῖνθϑ 1ΐ8 
Π8π|6, ποῦ ἴγτοιι {86 ἔλοὶ οὗὨ [(8 Βανῖησ Ὀδ6θη σοΙροβοά, οἴαυδα ὈΥ οἰδιδο, ὈΥ̓͂ ἐμ 
ὕπνον ΔρΟ51168 (ο ΜΘ. τ Βανα ὯῸ δυὐϊάθποθ), θυ Ὀδόδιιβα ἰΐ οοῃίδίη8 8 Ὀγιοῖ 
ΒΙΠΙΠΊΙΓΤΥ ΟὗἩ ὑπ6 ἀοούγ Π68 ψ ΘΒ πον ἰδυσῃῦ. [Ὁ 18 ΠΟΑΥΪΥ {86 βάλ πῖτἢ (86 ογορα 
οὗ Φογυβαίθη, Ἡ Β]ΟὮ ΔΡΡΘΌΓΒ ἰο δὰ 0ἢ6 πιοδῦ φῃηοϊθηῦ ΒΌΠΊΏΑΤΥ οὔ μ6 ΟΒγ βίδη ΓΆΠ 
1880 ἰ8 οχίδηϊ ; δηὰ {Π6 ἀγίϊοϊο8 οὗ τ σὰ αν Ὀδθη οΟἸ]δοίαα ἔσομαι ἐπα οδἰδομοιϊςδὶ) 
Αἰβοοῦγβαβ οὗ ΟὙΥ], ΒΟ νγαϑ ὈΙΒΒΟΡ οἵἉ “6γιβαίοτα πὶ [86 Τουσ ἢ σΘῃ ΤΥ. --- ΤῊς “εἰς 
97 Ραμ απὰ ΤΑεοΐα, ἱκουρἢ τϑηϊκοὰ διμοησ {86 ΔροΟσΥ ἢ] βου ρύυγοβ ΟΥ̓ Βοῃ16 οἴ 
86 Ῥυϊπ να ΟΕ ἰδίῃ (ΟΥ̓ τι ποπὶ βονοσγαὶ {πἱπρθ ὑμογοίη τοϊαίθα ποῦ ογθα 64), 
ὍΟΓΘ ἴῃ ραγὺ (δ6 ΦΌΤΘΟΙῪ Οὗ δὴ ᾿Αϑίδίίς ργοβογίο δῦ {86 οἷοβα οὔ {86 ἢγβί οὐ δὲ (6 
Ὀδρίπηΐϊηρ οὗἩ (86 δεσοπα οοΘηἴΌΓΥ, τὸ σοηξεϑβοα ὑμαὺ μα Πδὰ οοπιηϊ 64 186 ἴγαυὰ 
ουῦ οὗϊονα ἴο Ῥϑα], δὰ νγᾶ8 ἀθρτδαθα ἔγοῃχ ἷβ οβῖοο ; δῃᾷ {Π6Ὺ Βᾶνθ Β Ὀβθα ΠΥ 
Ὀδθη ἱπίθγρο δία. ἢ 

4, ἢλοῃ απν δοοῖ 8 οἰξοαί, ΟΥ̓ 8εθηι5 0 ὅθ αρροαϊο ἐο, ὃν απ ΟἸιγτὶ5- 
ἔΐαγι τογῖέον, τολϊὶοῖ 8 ποί δχργοβεῖν αα ἕπ 80 πιατην τοογα8 γεϑεοίοα ὃψ 
λίγα, ἐλ νθ αγὸ οἱδιοῦ 5ιιΠϊοίεπέ αγσιπιθηΐβ ἰο ῥγοῦθ ἐμαΐ ἂἀδ αἱά ποὲ δδέδεπι 
ἐξ ἰο ὅθ σαποπῖοαί. 

ΕἘὸν ἱπβίϑποθ, ὑβουρῃ Οτρθῃ ἴῃ ΟὯ6 ΟΥ̓ ὑχοὸ ρἴδοθβ ἰβκθβ ἃ ραᾶββᾶρα ουξ οὗ ἐπ6 
(ἀοβρο] δοοογάϊηρ ἴο ἐπα ΗἩΘΌγονσβ, γαῖ ἴῃ δΠΟΙΒ6Σ Ρ]Δο6 ἂδ γσο)θοέδ ἐξ, ἀπᾶάον [Π6 ἤδηιθ 
οὗ [86 (ἀοβρεὶ οὗ (με Ἵ ψ εἶνα Αροβί!ββ, 88 ἃ θθοΚ οὗ ἐμ6 Βογοιίοβ, δῃὰ ἀβθοίαγθϑ (μαι τῃς 

δ Ῥαδορίυβ, Ἐκο], Ηΐδί, 1, ἱ, ο. 12. 85.866 Φοπθθ οπ ἴμ6 ὕδηοῃ, το]. ἰϊ, Ῥρ. 11,123. [ὲ ἰδ 
Οἷθαν ἴδαὲ [16 ῥγοϊθη θὰ οουτοβρομάθδησθ θαοίνγοθη ΑὈζαγιβ δηὰ Φεβὰδ ΟἾγίδὲ 18 Βραγίουβ, 
μοΐηρ πιδὰρ ὉΡ [τῸΠὶ ῬρΆ 858 068 θῇ ἔτΌΙΩῚ ΟἿὟΓ σαῃοηΐοαὶ ὈΟΟΚΒ. 

2. Φοῃο8 οἢ [Π6 βποῃ, νοὶ], 1Ϊ. Ρ". 87.---49. 
3 Τοϊά. νοἹ. ἰϊ. ΡῬΡ. 50---68. 4 1014, νο], ἱΐ, ὑΡ. 180---146. 
5 ΤρΙά. γοἹ, ἱ. Ρρ. 226---284. , 
4 Τρία. νοὶ. 1). ΡὈ. 842---84δ.; νοΐ. ἱ. Ρρ. 2336---25]. 

1υϊ4. νοἱ]. ᾿ϊ. ΡΡ. 393--- 597. 



ΟΥΓ ἐλο Νειο Τερέαπιθηί. δ1ὅ 

ελιροὶ τοροϊοοα οπἶν τοῦκ ἀὐ8Ρει8.: Επατίμθν, βου βανθγαὶ οὗ 6868 ΔΡΟΟΓΥΡΒΔΙ 
ὈΟΟΪκΒ 8γα πηοπίϊοπθά Ὀγ ΟἸοπηθηΐ οὗἩ ΑἸοχδηάγία, 88 νγ6}} 88 Ὀγ Οτίρϑη, γοῦ ΟἸδθιηθηῦ 
ΠΟΥ͂ΘΥ ἀο68 ἰδ 886. δὐὐγι θα  ηρ᾽ ΔΩΥ͂ ΔΙ ΒΟΥ ἰο ΤΠ Θὰ, δη ἃ Βοτηθὶ! 68 6 ΠοΙ668 {ΒΘ 1ὶ 
ἢ ΘΧΡΓΘββίοηβ ΟὗὨἨ αἰβαρργουαθύίοη. 1π ΠΚῸ6 τπηδῆμθν, ὑἱμβουρἢ ΕἸ ΒΘΌΪ 8. τη ΓΙ ΟῊΒ 

ΒΟΠ16 ΟΥ̓ ΤΏοπ, ἢ6 8808 (πδι ΠΥ Τ6͵6 οὗὨ 1016 ΟΥ ὯῸ ναῖιθ, δῃα (δῦ [ΠΟΥ ΤΟΓΘ ΠΘΥΘΓ 
τοοοϊγοα ὈΥ {86 βουῃάδν μαζὺ οὗ ΟἸ τ βιδηβ. Αὐδδηβδίυβ, πὶ μβουῦ Ὡδπιπρ ΔΥ οὗ 
1ῃθιῃ, ρα8868 ἃ Β6ΥοῦῈ ΘΘΏΒΌΥ6 ὌΡΟΣ ἴμοηλ ἴῃ ζΘΗΘΓΔΙ ; δηα ΦΘΓΟΠΙΘ ΒρΡΘΆΚΒ οὗ ΓΒ θτὰ 
ΠῚ} ΑἸ5}1Κ6 δῃα σοηδυ 6. 

ὅ. δοπιείίηιεβ {δ ζαΐδονδ πιακθ μιδ6 0 ἐδ αροογψρῆαΐ δοοῖξδίο βἦοιῦ 
ἐβοὶν ἰραγπῖπρ, οὗ ἐλαξ ἐἠδ λογοίο5 πεϊσαξ ποὲ ολαγσε ἑΐθηι τοϊέϊ ραγίαϊἐ ἐν 
απὰ ἱσποταποο, α8 δοίη ασφμαϊηέεα οπῖἷψ ιοϊξὴ ἐλεῖγ οιση δοοῖα. 
Ἐριλδυ κα ]6 ἴο [118 ΡΌΓΡΟΒΟ ἃΓ6 ὑδο86 σογ8 οὗ ΟΥσϑη :3-- “ ΤῊ Ομ αγοὶ γθοοῖνοϑ 

ΟὨΪΥ ἔουν (ἀοβρο]8, ὑπ6 μοροῦϊο8 ὮΔνΘ ΤΩΔῊΥ ; ΒΌΘἢ 48 ἰμαὺ οὗὨἉ 186 Εἰργρίίδη8, ΤΠΟπΊ89, 
ζο. Τθθβ6 τὸ γοδά, ἰδὲ γγὸ πηΔῪ ποῦ Ὀ6 οβϑἰθϑηθα Ἰρῃογδηῦ, δηα ΌὈΥ͂ γθδάβοῃ οὗ ἔποβ 
ὙΠῸ ἱπιασὶπα ὑπΠ6 Ὺ ΚΠΟΥ͂ βοιμθίίηρ ΘΧΙΓΔΟΓΙΠΑΓΎ, [ἢ ΠΟΥ πον [86 (Βηρθ οοη- 
ταϊηοα ἴῃ {Ππ686 ὈΟΟΚ8." ΤὍΤὸ {86 88π|6 ῬΌΓΡΟΒΘ ΒΔΥ8 ΑΠΊΡΓΤΟΒΘ ὃ ; ΒΑΨΙΩΡ πιο πι]οηοα, 
ΒΟ γαὶ Οὐ μι ὩΡοΟΟΥΥ ρα] ὈοΟΚΒ, ἢ6 8445, “ Υ78 τοδὰ {π686, ὑπαῦ ὑΠΘΥ τδὺ ποὺ Ὁ 
Τοδα (ΌὈΥ δι νι. 1}: ν6 τοδὰ ἔμθη, ὑπαῦ ἯὙ͵ΔἪ ΠΊΔῪ ποῦ 8661) πριν Ἧ6 ΓΟΔα {ἢ 6Πι, 

᾿ ποῦ ἔδα ν͵1ῖἫ ΠΙΔΥ τοοοῖνα πο, Ὀὰπὺ το͵θοῦ {Π θη, 8Πα ΤΩΔΥῪ ὨΟΥ͂ ἩΓΒδὺ [086 1 ηρ8 
ΑΓ ΟΥὗἨὨ τ ΒΙ ἢ [867 (186 Βογοῦϊ68) τηᾶκα θυ ἢ} Ὀοδδβυϊηρ." 

θ. βοπηθἝπηθθ, Ῥοσμαρ8, {μ686 ὈΟΟΪΒ ΤΥ 6 οἰὐεα Ὀγ {π6 ΔΌΏΘΙΒ, 
βαδοδιβο {π6 ρΘΥβῸ 5 ἀσαϊηδῦ Βομλ [ΠΘΥ ΓΘ ὙΤΊΌηρ τ οὶ θα {Π6Π], 
Βεϊηρ Μ1ΠΔηρ ἰο ἀϊβραΐα τ ῖῖ Τμθτὰ ἀροη ῥυϊποῖρὶθβ ουἱ οὗἨ {μθῖγ οὐ 
ὈοΟΚΘ. 

7. Τὸ παν, ρουβαρβ, 6 ἔσθ, ὑπαῦ ΟὯΘ ΟΥ̓ ὕν7 ὙΧΙΘΓΒ ἤᾶΥ6 οἰΐρα ἃ 
ἴον ραββᾶσϑϑ ουὖῦ οὗ {686 θοΟΟΚΒ, θθοδιβα {86 ἔδοὺ {πον οἰἑθα νγὰ8 ποὺ 
ἴο 6 ἰουπα ἴῃ ΔΗΥ͂ ΟΥΠΟΓ. 

δι. Φοιη 6118 υ8 (χχὶ. 256.) (αὶ οἷν Ζονὰ αἱά πιαὴν οἱδλον ἐλίπρβ, δοδί68 ἐλο8θ 
ιολιολ ᾽δ λαΐ τοοογαδά : ἐδο τιυλὶοἢ, 88γ8 6, ὑγ ἐλον δλοιιζα δ τιογϊέδη ουοΥν ὁπ, 1 8ι}- 
»οδ6 ἔλθ τιοονἰά ἰἰ66 177 σουϊά ποὲ σοπίαϊπ ἰδ δοοῖδ ιολίοἢ δλοιμα ὃ6 τογἱϊέοτι. ϑοῖὴθ δὸ- 
σου Πῖδ Οὗ 1686 δοίοηβ δηὰ ἀϊβοοιιγβοβ οὐ Ὁ τῖδῦ ΤΟΥ πη ΘΒ ΟΠΔΌΪΥ ῥγοβογυθα, δηὰ 
μαπᾶεα ἄονγη ἴο {μ6 βθοοηᾷ σϑηΐυγυ, Οὐ ἔδυ μον, ΌΥ ὑγδαϊοη, τί ὑπουρὮ ᾿Ἰηβεγίοα 
αἰζογν τ 8 ἰηῖο ἐπ ὈΟΟΪκ8 οὗὨ [6 ΒΟΓΘΟΪΟΒ ΤΩΔῪ Ὀ6 ΘΑΒΙΥ͂ ΒΙΡΡΟΒΘΟα ἴο αν Ὀθθη οἰϊοά 
ὉΥ 8οπιθ ἰδίου πυιΐογβ, ἐποισἢ δὲ [86 βΒδῖὴθ ἔϊπ|θ {Π6Ὺ οβιθοσαθα [86 ὈΟΟΚΒ ἩΒΙΟΣ 
σοηἰαϊποα ποῖ αηϊπδρὶγοᾶ, δηά ποῦ οὗ {πΠ6 σβδῃῆοῃ. ἷθ γγῶ8 {86 6868 ἩΠῸ} γοϑρθοῦ 
ἴο Φ ογοπιθ᾿β οἰἑϊησ ἱμΒ6 Ηοῦγον αοβρεῖ, σοι μ6 ΘΟΡΙΔΙΏΪΥ ἸοοΚοα ὉΡΟῺ 88 βρυσιουβ 
8Π 4 ΔΡΟΟΓΥΡΏὮΔΙ. 

111. Τὴθ ἸΝΤΕΕΝΑΙ, ΕΥΙΡΕΈΝΟΕ [ῸΓ {μ6 Βρυγ]ουβῆα88 οὐ (π 686 ρτῸ- 
ἀποίίοηβ 18 τη πο ΒίΓΟΩΡῸΣ {πᾶ {π6 δχίθγῃδὶ ΘΥἹ6η66: ἴογ, 1π66- 
ῬΟΒΔΘΗΠΥ οὗὨ τπ6 ἰοία]! δῦβϑϑηςθ οὐ 411 [8οβθ οὐ θεῖα οὗ ρϑῃηυϊῃθη688, 
ΜΒΙΟΒ (1ὐ μ88 θθθη ββόνῃ ἴῃ (86 ργθσράϊηρ ραγὺ οὐἨ [18 νοϊπι6) δΥ6 
οἰθασὶγ ἴο Ὀ6 βΒθθῃ ἴῃ {86 ὀδποηΐοδὶ ὈΟΟΪΚΒ, Ὁ 18 ουϊἀθηῦ ἐμαὺ {Π6 ἀρο- 
οὐρα] ργοάυοίίοηϑ, βου θα ἴο (Π6 Δροβίϊθβ, δῦθ αὐίαυϊν πηνγοσίῃυ οὗ 
ποῦο6 ; ἔον, 1. ΤΏΘΥ ΘΙ ΓΠΟΓ ῬΓΟΡΟΒΘ ΟΥ Βαρρογὺ βοὴ ἀοοίσιηο Οὐ ῃΓδο- 
[ἴο6 ΘΟΠΊΓΑΣΥ ἴο ἰῃοβα το ἃΓ6 ΟΟΥ ΔΎ Κπόνγὰ 0 6 {τὰ ; --- 2. 
ΤΟΥ ἃγὸ Π]16α νὴ ἢ αρϑυτα, υαπιτιρογίαηῦ, ᾿προγποηΐ, δηα ἔτι νο]ουβ 
ἀοίδ118 ; ---- 8, ὙΠΘΥῪ τοϊαύα οι 86 1688 δ ηα πργΟ 8016. τα γ86168 ; -- 

᾿ Ογΐρθη, Οοτωπιοπί. ἰπ Μαῖῦ. 110. 1, ἐπ ΕΠΒΟ π8᾽9 Εοο168, Ηΐδι. 110. νἱ. ο. 25.; δῃὰ ἴῃ 
ῬΒΊ]ΟΟΔΙ, α. ὅ. 

3 1ορἰπιαϑ, πα φαυϊὰ Ἰρπόσαγο νἱἀθγοπητ, Ῥγορίος 608 4αὶ 80 ραϊδηΐ Δ] υ]4 8οΐγθ, βὶ ἰδίϑ 
οοσηονογίηῖ, Ἡοπ]. ἰη 1.66. 1, 1. 

3 Τορίπιαβ, πα Ἰοραπίαγ; Ἰορίτημβ, π 'ρπογοπηιβ; ᾿ορίπιτ8 ποη αὐ ἰΘῃΘδΠλ18, 80 τπιί Γορα- 
ἐὐθαες οἱ αἱ δβοϊδιηα8 απα]ία βίην ἰπ απΐθι15 τιϑρη οὶ ἰδιὶ σοῦ ἀχαϊδηῦ δαθτα. Οὐοπιπιθηΐ [ἸΏ 

ας, ἰ. 1. 
Ψ1, 2 
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4, ΤΊΘΥ πλϑηίοη ὑμῖηρδ, ἩΏΙΟΩ ἀγα ἰαΐοσ ἐῃδη (86 μη στοὰ {πὸ 
ΘΌΓΒΟΥ ᾿ἰνοᾶ, τ οΒ6 ἤδηγθ [Π6 ὈΟΟΙΚ ὈΘΆΓΒ; --- ὅ. ΤΟΙΣ δύγ!θ 18 Τοῦ ΠΥ 
αἀἸΠξογθηῦ ἔσο {πα οὗ {86 ρσϑηυΐηθ ὈΟΟΪΒ οὗἩἉ [86 Νὰ Τοβίδιηθῃηΐ : -- 
6. ΤΟΥ οοπίδιῃ ἀἰγϑοῦ οομ γα] 008 ἴ0 δι θη Βιϑίοσυ Ὀοίῃ βδοσϑὰ 
Δηα ρῥτοίλῃσ ; ---- 7. ΤΉΘΥ ἀγα βύυα]θα ᾿ταϊ [1008 οὗἨ νϑυϊουβ ραββαρθβ ἴπ 
1ηΠ6 σομυϊηθ δοι!ρίυγαβ, ροΐϊ ἴο οοποθαὶ {Π ἔγαυαὰ δῃὰ ἰο δ] πγὰ 
ΤΟΔΟΘΙΒ; δα, 8. ΤΉΘΥ σοηΐδῖῃ στΌ88 ἔδἰβεποοάβ, αὐΐου]υ τορυρηδηὺ ἴο 
1:6 ομαγδούου, ὈυἸ ΠΟΙ ρ]68, ἀπά οοπάποί οὗἉ [86 ᾿ῃΒριγοα ᾿ἩσΙύοΙΒ. 

1. 76 αροογψρλαΐ δοοΐβ οἰξίϑῦ γΌΡΟΒΕ ΟΥ̓ βιρρογέ βοπιθ ἀοοῖγἧπδ ΟΥ' 
»γαοίϊοθ, σοπίγαγψ ἰο ἔλοδβε τοὐιοΐ αΥῷ σογίαϊπῖψ ἀποιοη ἐο δὲ ἔγμε, απά 
αρρεαν ἀεβισποα ἐο οδυϊαΐξε δοπια Πι6γ 685}. τολϊοῖ μααά ἐΐ5 ογσὶπ δμδοεψιοπέ 
ἐο ἐδ αροδίοϊἠο αφθ. Ι 

Οπα οὔ δ ἀοοίγῖηο8, τὶ ἢ (686 Βρατγίουβ τυγὶἰηρ 8 6 Γὸ ἰδ ἀοα [0 ΘΒ Δ Ὁ Π58,, τσ β5 
(6 δαποζίίῳ 977 τοῖο. ΑΒ ἃ διἰτικίησ ῥτγοοῦ οὐ {81|8, γ δγθ ἰοἱὰ ἴῃ {πμ6 γε ἀοβροὶ οὗ 
106 Ἰηΐάπογ, ὑπαὶ θη [86 δαβίθγῃ τηϑρὶ πδὰ οομηδ ἔγοιη ἴΠ6 Εϑὶ (9 «εγτσαΐρυη, 
ΒΟΟΟΓΟΙηρ ἴο {Π6 ΡΓΟΡΉΘΟΥ οὗ Ζογαάδβοδῦ, δηὰ Πα τηδᾶα {μοῖγ οἤεσίηρβ, ἐλ αν ἴατῳ 
ἑουΐ οπ6 Οὗ λὶ8 σιοαααϊηρ οἱοίλοα ἐπ τυλϊοῦ ἐλθ τπξανξ τραϑ υναρροά, ἀπε ψαῦε ἱἰ ἐο ἐλ ετα 
ἐπείρα οὗ α δἰοδϑίηρ, τολιοὶ ἐδδῃ τοοοϊυοα ὕγοπι ἢθ᾽' αϑ ἃ πιοδί με »γοβειί  Ἀ8. Ὀκηά- 
8.558, Οὗ ἃ 8: }}ὰ Ὁ παΐυτο απ ΘἤσΔΟΥ, ΘΓΘ ρα βεσυθα ἴῃ βοῖὴθ Ομ ΓΟ 68 τ ἢ (Π 6 
τπηοϑὺ 8 ρουϑυ ἰο8 ΤΟ ΘΓΘηθ6, ὑμ86 ΡΌΓΡΟΒΘ ἴῸγ τ ΠΟ ἴ86 δῦονα Μὰ8 ἩΣΙ͂6 ἢ τ 85 
οὈν!ουβ. 

“ ΤῊ οογγαρὲ ἀοοσίγῖποβ ταν ἰοὸ 1ῃ6 Ὑιγρὶη ΜΆΓΥ [ΌΓΠῚ 8ῃ Θββοη 4] ρᾶτγί ἴπ 
[88 βοῆοπιθ οὐ βοῖῃηδ οὗ [656 ἀδβίσῃοσθ. ΤΏοΟΒα σγπῸὸ Ὀο]ιονϑα, οὐ αῇροίθα ὑὸ Ὀοίϊονο, 
1Πδὺ [6 ὙἹΡρΊη γγ88 Θχα θα ἰῃΐο ἔθανθη, σο δαορίθα [Π6 ποίΐοη οὗὨ Π6Γ ἱπιτλοῦ δῖα 
οοποορίοη, δηἃ ΒΟΡ ΡΟΥΘΙ ΟὗἁὨ πουκίηρ τλΐῖγβο]68, ἑοαπα Ὀαὺ ΠΠ {16 σοι ύθπδῃοθ [ῸΓ 
{Π6 Ὁ Δοϑυγά! 168 ἴῃ τ86 σοηυΐηθ (ἀοϑροῖβ. 10 8 ἃ ἴδδις ἴοο δαγὶ [Ὁ0Γ {βουὴ ἴο 
ἀοίοπα βιοἢ ἑθηοίβ ἀραϊηθὺ {Ποῖ} δανουβαγιθβ, στ ἢ} 116 (6 ΘΔ ΠΟΠΙ6 8] ὈΟΟΚ8 γῸΓ6 [ἢ 6 ΟὨ]Υ͂ 
Δ ΒΟΥ ὉΠ6Υ Οὐ] ἀρροθᾶὶ ἰοθ. Ηδηροο ἃ οϑροὶ νγὰ8 ψυυϊτίθη 126 Ναϊβοϊίαίς ατις 
((86 ἀοβροὶ οἵ 186 Βιγι οὐὗὁἨ Μᾶτγ 3), ἴῃ σοῦ ΒΡ ὈἰγΓΝ 18 ἰὐταίοϊ ἃ ὈῪ δηροΐὶβ, δπὴ 
Βοβοὶ ἢ σοργθβθηΐθα 88 αἰ σανβ ὑηά6ν [Πῃ6 ΡῬοουΐΑν ργούθοίζοη οὗ ἤθανθη. Ηρηςθ ἴα 
{16 (ο5ρ6] αἰὐγὶθαυϊοα (ο Φ8ιλθ8, τ ΒΙ ἢ δεϑυτηθα ὑμ6 ἤδη οὗ Ῥγοϊ-ουληρο]αμ, 585 
οἷαϊχηίησ [88 ΒΌΡΘΥΪΟΥΓΥ͂ ΟΥΘΥ ΘΥΟΣῪ ΟΥΌΘΥ, τυ ΒΟ ΘΥ ΘΔΠΟΠΪσΑΪ] ΟΥ ΔρΟΟγΥΡρΒΑὶ, ὑμ6 δος 
οὗ 86 πηπιδουϊαῖθ σομοαρίίοη 18 ϑαρρογοα ὈΥ Βιοὶ ἃ τοΐγδοΐθ, 88 ἴ0 ἰδᾶνθ πὸ ἀουδὲ 
ὍΡΟΙ {6 πιοδβὺ ἱπογβάυϊοιιβ τη. ἤρῃηοο, ἴοο, ἴῃ (86 Φσαπροἰΐμπι Πι)απέϊα, οὐ οδ- 
δὰ οὗ 186 Τπΐδπογ, με ὙΊΣρίη, ὙΠῸ 18 δ᾽ ΠΡ ῚΥ 881 Ὀγ δύ. Μαίμδν ἰοὸ ανβ ροπα ἰπίο 

δΥΡῦ, 18 ΤΟΡΥΘΒθη θα 88 τ ἈἸτΙηρ᾽ ΠΟΙ ῬΓΟΡΎΘΒΒ ΤΔΟΤ6 {ἰκ6 ἃ ἀἰν!η τ ὑΠΔῃ 8 πιογίδὶ, ροῦ- 
ὉΓΙΙηρ, ὈΥ [16 δΔββ᾽βίβηοθ οὗ ποὺ ἰηΐδηῦ 50η, ἃ νϑΥΙ ΟΥ̓ ΟΥ̓ Ὠ)Γ8Ο]68 ὃ) 5. ἢ} 48 πυϊριΐδ ἰπ- 

{Π||6 αν, ἴῃ {86 τχϊηἀ8 οὗἩἨ (Π6 ὈΪΙπὰ δηὰ Ὀἱσοίοά, ἤο ἀἰνίπα ὨΒοηουΓϑβ.᾽" ὁ 
Ιὴ ἔσαν σογτουθογαίϊοῃ οὗ π6 ἀθδβῖστι οὗ δχδιησ πα Ὑιγρα ΜάΑΓΥ, 886 18 δοπηὸ- 

{{π|68 τη86}6 ἐο τσογᾷ πιϊγαοίοδ ἤογ δος 18 αἸπιοϑὺ δἰ αυΒ τηδάθ {86 ᾿η5 ΓΤ ΘΠ Ὁ ΟΥ̓ ΤΊΘ ΔΉ 5 
οὗ νογκίηρ (θῃ, δινὰ ἴΠ6 ῬΘΥΒοη δρρ]!6α ἴο, ἀπὰ γϑορὶνίηρ 86 ΡΓΑΪ56 οὗ {86 πόῦῖς, 
ὙΓ8116 οΒαρἢ ΒίΔη 8 ΟΥ̓ Δ8 8 ὈΠΟΟΠΟΘΓΏΘα Βροοίαξογ, Δπα 8 πον Γ. πιθπίϊομθά, Βιυϊΐ 
ὙΠ δῦ 18 τηοϑὺ ΓΘΙΠΆΓΚΆΌ]6 18, ὑμαῦ 8}}6 15 ΘΔΠΟΠ]864,, δηα 0816 αἰνγαγβ (Ποῦ ΟἾΪΥ ὈΥ {86 
δαῖμον οὗ 1πΠ6 (ἀοβροὶ, Ὀυαῦ ὈΥ (Βο86 γῆο σΟΥῈ ρογίβοι βίγδηροτβ ἴ0 Ποὺ Ὀοΐογα ἴῃ 
Εσγρῖ, δῃὰ οἰδον 6 γ6), αἶσα αγία πὰ αἶσα βαποία Ααγία; “ὨΙΟἢ τὸ Κπον ηοῖ ον 
Ῥούίον ἴο ἰγαηδβίαίθ, (μδῃ ἰπ [86 Ἰδησύαρα οὗὁὨ Βοὺ τ ουβΒρρογθ, (86 Ζαάν (8ί. Δίατυ. 
Αμὰ ἀρθα δ΄ πιθου ἴῃ ΗΪ8 ρυυ τ, ἩΓὨΙΟᾺ 18 ΒΘΓΘ ΟὨΔΡ. 11. ν. 25.5 πα γϑοοχάβὰ ἴῃ ᾿υ Κα 

Δ ΤΩΐΆΠΟΥ, 1, 2. Αρος. Νονν Τοβί. ΡΡ. ῶ, 8. [Ὁ ΤΩΔῪ ὍΘ ΡΓΟΡΕΓ ἴο βίδίε ἐπαὶ [86 Ἰγαπδ- 
Ἰαϊΐοηβ οὗὐἨ ἁ (6 βρυτίουβ ζόβϑρεῖβ, δοῖβ, δῃὰ βρίβιϊθβ, οοπίαϊηθα ἱπ 6 Ριυδ]οαιο ΠΟΓΟ 
οἰτθὰ, ἃγθ ἔβκϑῃ τοϊίλοιὲ δεκηον]οάστηοηὶ τοὶ Μτ. Φοη θ᾽ 8 Νὸν Μειϊμοὰ οἔὗἉ βοιϊηρ τδ 6 
Οδποη, ἐπβουρῇ ἀϊνϊἀεὰ ἰηίο ολαρίογ 6 (Ὠϊοἢ ἀγὸ ἀὐβεγοπὲ ἔγοτη 8). ἀπὰ 8180 ἰηῖο υθγϑεβ, ἴῃ 
ἱπηϊξαιίοη οὐὗὨἨὨἁ 186 οἀϊοηΒ οὗ [86 σϑηπΐπο Νον Ταοβίαπηθηῖ. ὍΘ ἰγϑπβίαἰίοη οὗ [86 δρίβεϊοβ 
οὗ ἴῃ Δροβίο]ο δι 6.8 (Ὑνῃ 0 ἔοστα ἢ ῥασγὶ οὐ οὔγ ἱπααΐτγ) ἰ8 δοκπον]οάροά ἴο Β6 ἐδμαῖ οὐ 
ΑὙΟΒ ίβδορ 4ΚΟ, πὰ 19 ἀἰϊνί ἀβὰ ἰηΐο γοῦβο5 ἴῃ ἃ δἰ χΐλας ΤΩ ΠΏΉΘΓ, 

5 Αρος. Νον Τεβί. ΡΡ. 1---ϑ8. 
81 ΓΆΠΟΥ, νΥ. ν]. Αροο. Νον Ταβί, Ρῃ. 38 ---28. 
4 ΜΑΙ ΌΥ 8 ΠΠ υβιγαϊίοπβ οὗ 16 Ττυ οὗἁὨ [πΠ6 ΟἸγίβιίδη ΒοΙ σίου, Ρ. 40. 
δ Λρος. Νοὸνν Τοβῖ, ἢ. 28. 
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ἰι. 28 ---8.. 8 ἱπίτοδυσαα 88 βἰγοῖςιπρ' ουὐ μ͵8 Βαπαβ ον 8 ΠΟΡ, 85 ἐβου σῇ δα ποτ- 
Βῃϊρρβὰ ἴοσ.0 Βαῦ οἵ 4}} ὑμ18 {}}8 ἢγβὲ ϑρθ8 θγ ἱφῃογδῃῦ ; ΠΟΥ ἴῃ {η6 ἢγβὲ σθηΐζυσὶθβ 
δίϊον Ομ τῖϑι ἀο ψὰ Βηὰ δὴγ ἰμίηρ' ΟΥ̓ 1818 ργοάϊσιουβ ἀδέδθγοποθ ἴὸ ἴη6 ὙἹγρίὶη : τ}19 
ἯᾺ8 80 ἰηναπίίοη οὗἉ ἰαῖδν δρθ8, δηιὰ νν 88 Ὡοΐ ἢδαγὰ οὗ ἴῃ 86 δυο οὶ Ὀοίοτα {π6 Του Σ  ἢ 
οὐ ΠΙ͂Β ἐΘη ΌΓΥ, ΠΟΥ ΜὯ8 ἰῦ 80 ΘΟΙΏΠΊΟΙ 8.8. {1}18 ὈΟΟΪΚ ΒΊΡΡΟΒ68 {1}} ϑογβθ ἐθηΐισὶθ 
δἴϊοτ. 

2, ὙΈΒΟΟν ΟΣ 85 ρογυβοα τ] σαπάοιν απα αἰξεπέϊοπ [ἢ 6 τηθτηοΐγβ οὗ 
{π6 ἔουν δνδηρο]δίβ, οδηποῦ Ὀὰὺ θ6 βίγυοῖκ νι (ῃ6 παΐατα! ἀηα γι 688 
ΠΊΔΠΠΘΙ ἴῃ ὙΓΠΙΟΒ {Π6Υ τοὶδίθ ἜΥΘΥῪ ἴδοι, ΤΉΘΥ ΠΟΡΟΥ βίορ ἴο {πἰηῖκ 
πον {Π18 οΥ (δῦ ΟΟΟΌΓΓΘΙΟΘ τᾶν 6 Ββεΐ ο΄ [0 τηοϑὺῦ δανδηΐαρβ, ΟΓ ΠΟῪ 
ΔΠΥ {πιηρ υπίνουγα θα ἴο {Ποιηβοῖν88 ἸηϑῪ ΡῈ ρδ]]!αίθα. Νοιίμίηρ 
Ἰυαϊογοιϑ, πῸ πηρογμηθηῦ οὐ {ὙἸΕϊηρ' ΟἸΡΟυΓηθίβ πο 8 ἅτ τϑοογάθα ὈγῪ 
πο. ΕΝΟΓῪ {πϊηρ, οα π6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, Ῥγουθθ {παῦ ΤΠοΥ ἀογίνοα {Π6 
[ποῖϑ τ] ἢ ΠΟΥ Πᾶνα τοϊαϊθα ἔγομι 1} [Ἀ}1}1}0]6 ἀπα ᾿πα!βραΐα]α βουγοθϑ 
οὔ 1ῃηἰοστηδίΐοθ. Εὰγ αἸξογθηΐ τγᾶ8 [Π6 οοπαάποῦ οἵ {π6 Θοτηρί]οτβ οὗ [86 
ΔΡΟΟΓΎΡὮΔΙ ροβμο]8β. Τῇ τρπιροτίαπέ, ἐπιρογέϊποηί, απαὰ Κγἰυοΐοιιδ ἀ6- 
ἐαϊ 8, τ ἢ π ΒΙΘἢ ὉΠΘΙΓ ρᾶρθ8 ἅγὰ Η]]6 ἃ, ῥ᾽ δῖ] ῥσονα (ῃαὺ {Π6Υ σγθὶθ 
ποῦ Ροββββββά οὗ ΠΥ τθὰ] ἐπα δας 16 ᾿π ογιηδίϊοθ ἌΡΟΠ {16 βιιδ]θοί, 
ὙΠΟ {Π6Ὺ Ὁπαθγίακθ ἴο δ] υοϊάαία ; απα οἰθαυ]Υ ᾿ηνα] δία {Πα ὶν ργο- 
ἰΘΠΒΙ0ΠΒ 88 ΘΥ6- ὙΠ 68888 οΟἵἩ {Π|0 ὑΓϑηβδοῦίοηβ τ Ἰοἢ δἰζο θα {86 Ἰηΐτο- 
ἀυοίίοι οὗ {86 το] ρίομ οὗ «6811 ΟΠ σίβί. 

Τῦβ, ἴῃ ὑΠ6 ρϑουάο-σοδροὶ οὗ ὑπὸ ΒίγΙ οὗὁἨ ΜάαΥΥ 'ἷ, γα Βαανα δὴ [416 ἰαϊθ οὐ[ἁ ἢ γῖβι 8 
ἈϑΟΘΠαΐηρ᾽ {86 δαῖτ οὐ ὑπ ἴθιηρὶβ ὈΥῚ 8 πιῖγϑοὶβ δὖ ἴγ66 γ6 878 οὗ δρ6, δῃὰ οὗἩ δῃσο]9 
1η1 1516 σἹηρ ἴο ΜΑΓΥῪ ἴῃ ΒΘΡ Ἰῃΐαηογ. ἢ 800 ἴῃ (86 Ῥτοῖ-ονυδηρθ]ομ, βου θ6α ἴο  ΔΠ168 
1τῃ6 1,688 ὃ, 6 δ ργοβρηίθα πὶ} ἃ ἀ}}} αηὰ 8:}}γ αἰδίοριο, Ὀούποαη {116 ποῖ υ οὗ 
ΜδανῪ δπὰ ΠΟΥ δι ΠΠρ-τ δ! ἃ δ πα ἢ, δηὰ τ ἢ ἀπ οῦπον 64 }8}}νΥ ἱπιμογιϊποηὺ Ὀοίννθθη {86 
Ῥᾶγθηΐβ οὔ Μαγγ"ὀ ΥΥ̓ 6 Βαυβ δἷδο 1ῃ ὑ8 6 8816 ῬΘΥΪΟΓΠΊΔΠΟ6 ἃπ δοοουηί οὗὨἩ ΜΑγΥ Ὀοΐῃ 
ἴδ ὈΥ͂ ΔηρἘ }8 ὁ, Δῃα ἃ στᾶνϑ φοῃβιυ!δίοη οὐἁ ὈγΙθβϑίβ Θοποογηΐηρ {86 τπδκίηρ οὗὨ ἃ τοῦ 
ἴον 186 ἴθι ρ]6.5 ὍΒ6 ρβϑθυᾶο-ΚΌΒβροὶ οὗ 186 1πίΆ ΠΟΥ, δπὰ (μδῖ Ἀβου θα [ο 1Π6 δροβίὶὸ 
Ἰποτη88, ργθϑοηῦ Οἢ 158} το  αὐ]οπ8 οὗ οἷν βϑνϊουτ᾿β ἸΠΆΠΟΥ δηα οἀυοσείίοη, οὗ οἱτιαΐο- 
ἐΐσε ἃπια πιϊδολίοοοιιδ τλῖτϑς] 65 πτουραὶ ὈΥ δῖ, Οὐ 18 Ιδσαὶηρ ὑπ 6 ΔΙρῃδροὶ, δια. ὅτο.Ἷ 

3. [1 [Π6 ρβϑυάο-ροβροὶβ οἵ Μίασγυ, οὗ (86 πἌπογυ, δηᾶ οὗ Τβοῖηαβ 
(το μανο Ὀθθη δἰγθδαν οἰϊθᾶ), πρπιθγοιβ πιὶγαοῖθ8 ατὰ ἀϑογίδοαά ἐο ἐ 6 
πιοί θοῦ" 0} ὕζεδιιδ, ΟΥ ἔο ᾿ϊπιβοῖῇ ἐπ ἀΐβ ἵπηζαπον, τοῤλϊοῖ ἀγὸ δοίζλ ὉΒΕ1,ΕΒΒ 
απα ἹΜΡΒΟΒΑΒΙΕ. 

ΤὮδ ὈΣΟΡΟῚ οἴἴοοὶ δπὰ ἀδϑῖρῃ οΥ͂ ἃ τοΐγδο]6 18 ἴο0 πηδΡκ ΟἰΘΑΥΥ [86 ἀν]η ᾿πίογροβί- 
[ἴοι ; δηἀ, 88 γγχ μένα δίγθδυ βθθὴ ὃ, [88 ἸηΒΏΠΕΟΡ 8πα Οἰγουπηδίδηοα οὗ βυο 8 ἱπΓῈ Γ- 
ἔβγοηςθ τιιδῦ Ὀ6 τῃλτκοα ΜΠ ἢ 4 αἸσΉΪΥ δηα βοϊ πη Ὀοδυηρ [86 τρογα ἱπητηθα δαί 
Ῥγθβθηςθ οὗ {π6 ΑἸ σῃίγ. ὙΥ̓ΒΘΏ, ὑμΟΓΟΌΓΘ, τὸ ΟΌΒΟΓΥΘ ΒΠΥ͂ ΠΙΙΓΔΟΌΪΟΙΒ δοίβ δἰ {τὶ- 
Ὀυϊοα ὕο ρ6ΥϑΟΠ8, ποὺ ΘΧΘΙΟ ϑπσ' Β 0ἢ. ἃ ΘΟΙΆΤΩ 380 η, ρου στηθα ὩρΟὴ {Ὁἰνο]ουδ ΟΥ 1η}- 
ῬΓΟΡΘΥΙ ΟΟΟΑΒΙΟΏ8, ΟΥἩΤΩΑΓΚΟΑ ὈΥ ΔΠΥ ΟἰΓΟῸΠιδίδηςο οὗ ἸΘΥἹΥ ΟΥ̓ ΠΑ ΠΥ, γ6 σοποίυαο {μοῦ 
τὸ ΤΟΡΟΓΙ ΟΥ̓ 8016}. ΤΙ ΓΔΟΪῸΒ 18. ὩΤΟΓΓΒΥ͂ ΟἿ δἰἰθπιο, δηα ἴμπαι (ἢ ΤΟροσίεγα οὗ οπὴ 
ΒΓΘ ἴ0 Ὀ6 βυϑρεοοίθα ΟΥ̓ ρ»Γ,ΟΒ5 ΟΥΤΟΥ ΟΥ̓ Ἱπίοηϊ μη δὶ ἀδοοῖῦ. ΤΒ τ᾽ 6 8:}}}6 Ὑ 1} σομτοπιρὶ 
δὲ {π6 ῥγοϊ ρίο8 οἵ ἃ  υϊ στ, ΒΟ ρΥδν οἷν το  αὔθϑ, 88 ἃ 5 ΡΘΠΟἹΒ ΤἾΓΔ0]6, ἱμαΐ ἃ «δῆ 
αὖ (86 ἃῥσ οὗ {μγοθ γθᾶγα, δϑοοπαρα πῇ δβουῦ 858: ϑίδηοα [ἢ 6 βίϑθρβ οὗὨ {π6 ἰϑθιηρμ]ο αἱ 
δ γαβαίθμι, Ἡ ΒΙΟ ἢ 6 Γ6 Π8]7 ἃ σα ΪὉ Δ οκ ἴῃ μοὶ ρῦ.9 [ἢ 186 δβδιπα (ἀοβροὶ, 1 δυρμροβειὶ 

1 ΟἸἢ. ἵν. 6. Αρος. Νὸν Τοβῖ. ῥ. 4. 2 Τυϊά. ν. 2. 
3 Ῥγοϊ-θυδηροίίοη, ἰἰ, 2---6. Αρος. Νενν Τοβί. ῥ. 9. 4 Τυϊὰ. νἱ}. 2---4. Ρ. 11. 
5 Τοϊά. τὴ. 2. Ρ. 12. 6 Τυϊὰ. ἰχ. 1--- 4, ρ. 18. 
ΤΑΡος. Νὲν Τοβῖ. ρΡ. 231-438. Μζ. Φοποβ π88 ρίνθη δ [δὲ οὐ {ἰγιγ-νο {Πρ ἀπὰ 

αὐπιγὰ βίοσοβ Ἡ ἰςἢ ὅτ Ἰοαπὰ ἴῃ ἴη6 φϑοιάο- ρΟΒμ6]8 οὗ ἴπ6 πίβπον, αἰ ογεηι 7Τὺν τὴς 
αὐουθ. Οὐ ἴδε ὕμηοπ, νοἱ. 1]. Ρρ. 2346---249. δὰ ἴῃ ὑρ. 152, 153. ''6 88 σίγθῃ ἐισείυα 
οὐδοσβ ἔγοσα [86 ῬΡοῖ-ουδησοϊἝοη, δηά 16 ἀοθμοὶ οὗ Μδιγ. 886 αἷξὸ ρρ. 847. 404---406. 404. 

" δ'οα ΡΡ. 208. 214, 215. διιργὰ, 
9. (1οθρ6] οὗ Μασυ, ἷν. 6. Αρος, ΝῪονν Τοβῖ. Ρῥ. 4. ν. 18---᾿7. 1ὐϊά, Ρ. δ. 

μι 8 



δὅ18 Οηἡ ἐδε Αροογυρ)ιαὶ Βοοΐξβ 

δοοοιμηοἀαδιοη ἐὸ 8 ῬΥΟΡἤΘΟΥ͂ οὗ 1ϑαἰδῇ, τ ΒΟ 18 πχοβὲ 8] τη ἰβιπιουργοίο, ἃ ἀ6- 
οἰαγαύζοη ἔγοιῃ βθάνθη 8 δορὰ ἴο Βανα ἐδ 0]866 10 ἐν οΌ οὗὨ Φοβθρὰ (88 τεραϊοὰ 
ΤΆΪΒΕΙ οὗἉὨ “6808, βίγα: ]ν (0 (δαὶ πιο, ἀροὴ ὑῃ6 βίσοηροϑὲ στουη 8, γα Ὀ6]ΊΟνα ἴὸ 
᾿ιᾶυα Ὀ6Θἢ τη8468 ἴῃ ΒΟΠΟῸΡ οὗ «6818 δὲ μ18 Ὀαρίϊβμ. ΤῊΘ Ὀαπάδρο Ἀ]ΟΝ γὰ8 πλθπ- 
τἰοποά ἰπ Ρ. 616. 88 δβανίηρ Ὀθθὴ ργββθηίθα Ὀγ ΜάαγΥ (ο {86 τηδρὶ, 18, οἵ ΘΟ Γ86, ΓΈΡΓΟ- 
βϑοηϊθα 88 [Π6 ᾿πβίγυτηθηῦ οὗὨ ἃ ΤΊ Υ8016, ὈοΙηρ οαϑὺ ᾿ηἴ0 ἃ τα γοῦ ποῦ σοῃβιιπμηθα. [η 
Δποῦμο ν᾽ οὗἨ [π6868 ἰησοπίουϑ ργοἀυοίίοηβ, βοὴ ΕΖ 6 ἢ} θη θα ἴ0 5.6 ] 6 ΒΟΥ ἱπίδηιϊ 
800 ἔγοτῃ 6 ρογβθουθοη οὗἩ Ηογοά, 8816 18 βαϊα ἰο αν θθθῃ ὑδ8 ΟΠαΘΥΓ]Υ ῥγο- 
Βογνρᾶ:--ὐ' Εἰ ἰχαδοίλ, αἶϑδο ἀεαγῖηρ ἰλπέ λον δοπ ϑολη ᾿ναϑ αδοιιξ ἐο ὃ6 δεατολοά ζον,, ἰοοῖ 
λίπι ἀπά τυοπὲ παρ ἵπίο ἰδ6 πιοιιπέαϊπιδ, απα ἰοολοα αγοιππα Κ7ῸΣ α ρίασε ἰο ἀϊάδ ᾿ἶπι; απὰ 
ἐλθγο ισα8 πὸ ϑθογεΐ ρίαρα ἰο ὃ6 γοιπά, Τλθη 8λὲ ργοαηπδά ιοἱἐλῖπ ᾿ογδοί, ἀπά δαϊά, " Ο 
πιομιηξαΐπ, ΟΥ̓́ΙΛ6 Ζογα, γοσοῖυο ἐλ6 πιοίλον ιυἱὰ ἰλ6 οὐ. Κον ἘΠ Ζαδοίλ σοι ποί 
οἰϊαδ ρ. «ΑΑπά ἱπβίαπεϊ ἐλ6 πιοιιπζαῖη, τυα8 αἰυϊάρα απ τοσοϊυοα ἑλοπι. Απα ἐλέτε 
ἀρρδαγοἄ απ απροὶ Ὁ (λ6 Ζιογά ἰο ργοβογοα ἐλθηι. 1 Ὑ δγὶοῦβ ταῖγ8 0168 ἀγα βαϊα ἴο 6 
Ὑτοῦυσῦ Ὀοὰ ὈΥῪ ΜΆΓΥ ἀπ ΒΟΥ ϑοπ, ραγΠἸΟΌΪΑΥΪΥ ὉΥ ἴδ6 Ἰαϊίαγ, το 18 τορτθβϑοηῦθὶ 
88 ΘΙ ΡΙΟΥ Πρ; 8 ΡΟΎΟΥΒ ὕο ἀϑϑιδὺ Ψ βορὶ ἴῃ 18 τα (Β6 Ῥείῃσ Ὀυΐῦ ἃ Ὀυπηρ! τσ οαΓ- 
Ρθμῦοτ), ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ βοὴ ἢ6 δὰ τηδὰδ δυίϊο 168 οὗἩ {Γπϊιγο οὐὗὁἁἨ ττοηρ᾽ ΑἸ ΠΟ ΠΒΙΟΠ8.ἢ 
ΓΘ γδῦϊουϑ 81}}} ταῖγδο168 αἰγὶ θα θα ἴο {86 Δροβί]6β, ἑβσουσμοαῦ [Π686 ὙΤῚ ΟΣ ΏΡ8, ΔΓῸ 
ΒΟ ΠΊΔΠΥ ΔΓΡΌΙΩΘΗἑΒ ἴ0 Ῥγονα ὑδδὺ {86 σοΟΙηρ!]Δ010Π8 οοηἰαϊπιησ ὕμ 6 πὶ 8.6 ΔρΟΟΓΥΡἢΔὶ, 
-τ ΟΥ̓ ΠΊΟΓΘ ΘΟΥΤΘΟΙΪΥ ΒΡΌΤΙΟΙΒ ; Δηά ὑπαὺ (ΠΥ ΔΓ δἰ 16 (86 ρῥΓοααοί!οη8 οὗ [μ6 τγεακ- 
οϑὺ οὗ πιῆ, ΒΟ ὍΤΟΥ ΤΌΠΟΪΥ ογοαυϊουβ οὗ ΘΥΟΣῪ Ταροτί, δηα δα ποῖ ἀϊδβογοίίοῃ 
Θηοιρῆ ἰο ἀἸϑυϊ συ δα Ὀούνσθ θη 8686 ἈΠ ΠΟΠ86η86, ΟΥ Ὀαύτα ἢ μαῦ Ἡ Β1ΘὮ τ 85 ΟΥ̓ α Ό]6 
δηὰ {μαῦ τ ΒΟ. πγὰβ αὐύου]υΥ που ΠΥ οὗἁ ογθαϊῦ ; ΟΥ οἶϑα ἰδαὺ {π686 σοι ρ! Δ. ]0Ὲ8 
ΔΓ6 ἰδ6 αὐἰα! οοηϊγνληοθ οὗ βοιὴθ ἯΠ1Ο ΤΟΥ ΙΔΟΤΘ ΖΟΔΙΟῸΒ ἰπδη Ὠοησϑῦ, 8δη4 γ80 
τπουρσμὺ ὉΥ [8686 βίγϑηρα βίοσἑθβ (0 ραὶπ ογϑαϊδ ὕο {Π6]Ρ ποὺ τ ]]ρίοη, 

4, Τλῖΐπρϑβ αγὸ πιοῃίϊοποα, τρλϊοΐ αΥὸ ἰαΐον ἐμαὶ ἐΐ6 ἐΐπιθ ἐπ ιολτοΐ ἐδέ 
αμέλογ ἰἰυοα, τσλο86 παπιὸ ἐΐε δοοῖ δοαγ8. 

ΤΒυΒ ἐμ ΕΡΙ58:18 ὑπᾶθν {86 πϑῖμθ οὗ οὐὖῦ ϑανίουσς 0 ΑὈραγυβ 5" 18. τυ δ η1} 6 5{}} ἃ 
ἴογΘΟΓΥ, ἔον ἰΌ το]αῖθβ ἐλαέ ἰο λαῦθ δδθπ ἄοπο ὃν Ολτγιδί, ιολ᾽οἢ οοιμα ποΐ ἀκρίδες λατε 
ὅθοπ ἄοπο {ἰϊὶ α οοπδὶἀογαὖἷο ἐΐπιο αὐίον ΟΥγίδις αδοοπιβίοη. ΤὮαδ, ἴῃ 0886 ἘΑΙΠΠΙΡΕ οἱ 
1:6 ΕΡρίϑι16 α ραδβαρο ἐδ οἰϊοα οἱ 977 δ. ζολπ᾽ 8 Οοδβροῖ, τι Ἀϊο τγᾶ8 οὶ γι θη {}}} ἃ 
ΘΟὨΒΙ ον ὑϊτη6 δέου οὐγ Ἰογ 8 δβοθῃβίοη: (86 σοσὰβϑ ἐγο, Δδραγίω, νοι αΥῷ λαρρὺ; 
7γαδηιιοὴῖ α8 ψοιι λαῦθ δοϊϊουθα οπ πι6 ιολοπὶ ψοῖι λαῦθ ποὲ δθθΉ ; ἴου 1ῦ 18 ται ς6ῃ 60Πη- 
ΘογΪηρ᾽ τΔ6, 7 λαέ ἐλοδο τυλο λαῦο 866Ή πιὸ δλοιϊά ποὲ δοϊζουθ ὁπ πιο, ἰλαΐ (λον τοῖλο λαῦε 
πο δοθπ πιῖρλέ δοῖϊουο ἀπά ἰἴσθ6. "ΓῊΪΒ 18 ἃ τηδῃϊοβὺ Δ] βίο ἴο ὑμοβα ποσὰβ οὗ οὐ 
ϑανίουν ὑο ὙΒοπιδ8. (Φοῖη χχ. 29.) ίϑϑδοά αγὸ ἐΐον ϑἣο λαῦθ ποΐ δεθη, απα γεί 

1 Ῥχοῖ-ουδη ] ΟΠ, ΧΥ]. 3-8. Αρος. Νοῦν. Τοβί. ἢ. 19. 
3 ὦ Αῃᾷ Ζοβθρῇ, ᾿ὙΠΟΓΟΒοθυοῦ 6 νηΐ ἴῃ [Π6 οἰἴΥ, ἰοοΚ ἐΠ0 Ι,οτὰ Ψ6βὰ8 τ ἢ Εἶπα, ὙΠ ΒΟΤῸ 

Ὧ6 τἯἈΔ8Β Ββοηῦ [ῸΣ ἴο ὙΟΣΪς, ἴο τηᾶ 6 σζδῖθδ, ΟΥἩ Τη}]}Κ -Ὀ8118, ΟΥ βίανοδ, οὐ Ὀοχϑδ; ἴπ6 1οτὰ «εἐ5π8 
γγ88 τ (ἢ Βΐμη, ἩΒΟΓΘΒΟΘΥΟΣ ΒΘ θη. Απά 88 οἴϊθη 88 Φοβορὰ Βαὰ δῃῪ {μπϊπρ ἴπ Π18 ὑγοσκ 
[0 ΠΔΙΚΘ ἸΟΠΡῸΡ ΟΥ̓ΒΒΟΥΟΙ, ΟΥ̓́Τ ΔΟΥ ΟΥ̓ ΠΑΙΤΟΎΟΥ, ἴΠ6 Τοτὰ 6888 ττου]ὰ δἰγοῖο ἢ18 μπὲ 
τΟΥΑΓ8 ἴδ, Δ ῬΓΘΒΘΏΓΥ ἰδ ὈΘΟΔΠῚΘ ἃ8 ΦΌΒαΡἢ τγου]ὰ μᾶγο 1ἰ, 80 (μ8ὲ μὸ δὰ πὸ Ὡθϑὰ ἴὸ 
βηΐβἢ ΔΩΥ ταΐηρ τὰ ἷ8 ονγὰ μα ά8, ἴοῦ 6 νγᾶδ ποῖ ὙΘΓΥ 5 .Ὁ1}{π] δ ἷἰ8 Οδρθη ογ 8 ττϑάθ. 
Οἱ ἃ Ἵσογίαϊπ ἰἴπηθ {86 Κίηρ οὗ Φογιβαίοσῃ βοηΐ ἴῸΣ Εἷαι, πᾷ βαϊὰ, 1 ποιὰ παν [866 τιδκὸ 
πιο 8 [ἤγοπο, οὗἩ ἐἰϊ8 βαπιθ αἀϊτηθηβίοηϑ τ ἢ (δὲ ΡΪ8ο6 ἰῃ ΒΟ 1 ΘΟΙΏΙΠΟΗΪΥ 5[1. «οβερὰ 
οὐογοᾶ, δηὰ τιν θαρδη [Π6 τοῦ, δηα σοηιπυρὰ ὕπο γεδΓ8 ἴπ ἴπΠ6 Εἰπρ᾿Β μδίϑόθ, 
θοίογο ἢ δηϊθῃοὰ ἰ. Απάὰ ψ ἤθη ἢ6 σαπιθ (0 εχ ἰΐ ἴῃ [8 ρἴδοθ, 6 ἑοῃηὰ ἱξ νδηϊθα ὑπὸ 
ΒΡΒΠ8 ὍΠ βοΐ βἰάθ οὗὨ (89 δρροϊηϊοα τηοαβυγο. οι θα [λ6 Κίηρ᾽ δανγ, ἢ6 Ὑγ88 ΨΕΙΥ 
ΔΗΡΙΤΥ τὶ ΦόΒοΡ; δηᾷ Φοβορῆ, δίγαϊα οὔ τ180 Κρ 5 δηρογ, υγεπῦ ἴο Ὀθὰ τίϊποαῦ ΠἷΒ ΒΆΡΕΙ, 
τακίηρ ποῖ 8ηΥ ἰμίηρ ἴοὸ οαἴ. Το (86 Ιοτὰ Φοδι8 δβκοὰ δίπι, "  μδὺ Β6 νγν88 δίγαϊὰ οἵὔ᾽ 
Φοδβορῆ χορ ἰοὰ, " Βοοδῆβο 1 μαᾶνο ]οβῦ σοῦ ἰδθουγ ἴῃ [Π6 σου κ Ἡ ΙΟΒ 1 μᾶγὸ Ὀδθῃ δϑοαι [δπο8ὲ 
{Ὁ} γ6 818. {668 βαϊὰ ἴο Ὠΐπη, " ἘδΔΥ ποῦ, ὨΘΙΠΟΓ θ6 οαϑὲ ἄοτγῃ; ἀο ἴποὰ ἸΔΥ͂ Πο]Ϊὰ οπ οπὲ 
εἶάθ οὗ 186 ἐβγοῃθ, δῃὰ 1 Ψ}}} (Π6 οἴου, δπὰ νγ Μ1}} Ὀσίπρ ἰδ ἴο 118 }ιβὲ ἀἰτηθη βίο 8.᾽ Απά 
ΜΠθη ΦόΒορῃ μδᾶὰ ἄοπθ 88 ἴθ σὰ Φόβιιβ 81, δὰ θδοῖ οὔ ἴἤθὰ δὰ τ βισοηρίὰ 
ἄγανση Ηἰβ δίάο, [πΠ6 ΤὭτοπΘ οθογοᾶ, δῃἃ τγχ88 Ὀγουρῆϊ ἰο {86 ὈΓΟΡΟΥΙ ἀϊπιθηβίοηβ οἵ [Π86 Ρ]δεε; 
ὙΕΪΘΝ τηΐγδοὶα, ἤθη ΤΠΘΥ ΤΟ βίοοα ὈΥ͂ 8ᾶνγ, [ΠΟῪ ἭΥΘΓΘ ἀδβυοηΐβῃβᾶ, δὰ ργαϊδβοὰ ἀοά. Τὸ 
[Ὠτοπθ 88 τηδάθ οὗ [86 5α6 ποοὰ ψΠϊο τγᾶ8 ἱπ Ὀοΐπρ ἰπ Βοϊοιπομ᾿ Β (ἰπηα, Υἱζ. ποοά 
δἀοχηοὰ τυὶτἢ ναγίουβ βιαρεθ δὰ βριγοβ." 1 ΙηΐλποΥ, χυΐ. (χχχυῖ!. χχχίχ, οὗ [80 σμδρίοτβ 
Δἀοριοὰ ὈΥ Φοποθδ δῃᾶ οἵποῦ τυ] ῦογ8.) ΑΡοο. Νον. Τοβῦ. Ρ. 86. 

5. Αροο. Νὸν Τοβῖ. Ρ. 44. 
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λαυο δεϊϊουεά. Ηδετο Ἰπάερα ὑμαὺ σ βίοι [86 ΕΣ ίβι16 84 γ8 18 συ ἔθη σοποθρηΐησ ΟἸγίβί, 
Ῥυΐ ἴῃ πὸ οἶβοὺ ῥβββαρα οἵ [86 Νὸνυν  ᾿δδβίδιλθηβ. ΤὨδ βϑῖῃβ ργοοῦ οἵ ἔὌγρουν ὁοουγϑ 
ἴῃ 1Π6 αοδθρβὶ οὗ Νιοοάδπαβ ', ἴῃ τσ βῖο (86 96 νγ8 βύγ]α Ῥι]αθ ψοιν λίρληπθϑ6, --- ἃ 
τ16 Ἀ]οἢ 188 ποῦ πονῇ ἴο [6 “6 ν78 ΟΥ υδοα διηοηρ ὑπο δὺ ὑμαῦ {1Π16 ; --- ἴῃ {Π6 
ΒΙΟΓΥ οὗἁἨ Ομγίβῦ ροίῃρ ἀονῃ ᾿πίο μ6}} ἰο σθοονοῦ δηά ἘΠΗΣ [8θηοθ 186 ραίγίαγοβ 3; 
- ἰπ με ργοξουπαά νϑπογδίοῃ μα ἴο {π6 εῖρῃι οὗ [86 ογοβϑ, ραγυ οι] αν [η6 ργϑοιϊοθ 
οὗ βἰρσπίησ ἢ {πΠ6 Β᾽σῃ οὗ {86 οΓΟ88, ὙγΒ]Ο} 18 ἈΘΓῈ βαϊὰ (0 "6 ἄοῃα ὈὉγΥ ΟΠδγίπυβ δηᾷ 
1, πεθῖι5 Ὁ, Ὀαίοτα ΠΟΥ Θηΐοῦ ἀροη {ΠῸῚῚ γοἰδίϊοπ οὐ ὑπ αἰ νη πιγβύθσίθϑ : --- δηὰ ἴῃ 
Ομ γ βι᾿8 πιδκιησ' {Π6 βίρῃ οὗ ὑμ6 ογΌ88 Ὡροὸη Αὐδῖὰλ δηὰ ἀροὴ 8}} ἔμπα βαϊῃη 8 ἴῃ [|6]] 4 
Ὀοίοτα Βα ἀεἰνεγθὰ ὑπ θη ἵτοτι ὑδδὺ δίαϊ8. [0 18 ἴο θ6 ορβαγνυθὰ ἐμαὺ {μ8 ργδοῖϊςθ οὗ 
δἰσηΐηρσ τ 18 186 ογόοδϑ, μου ἢ ὙΘΓΥ Θομηηοη ἴῃ ἴδ 6 ΤΟΣ δπᾶ [Ο]ονίηρ σοηίυχίοβ, 
ὙΓ88 ποὺ αὖ 411} Κπονγῃ {11} ὕοτν αρὰβ ὑμ6 δμὰ οὐ ἴπ6 βοδοπὰ οθπίυγυ, ἤθη 1Ὁ τγᾶ8 Π]6ἢ- 
υἱοποα ὈΥ Το]. ϑ᾽ τ ΔΏΔΟΝΓΟΙ 5Π|8 ἅτε ροϊηϊοα ουὐ Ὀγ Με. Φοποδβ ἴῃ ναγῦίουϑ 
Ῥδνί8 οὗ μἰ8 Νονην Μοιβοὰ οὗὨ βοι{ΠἸππρ’ [86 Οςποπῖοαὶ ΑὙΥΒΟΥΥ οὗὨἩ [6 ον Τοβία- 
πιθηΐ, ἴο ψ ]ς ἢ πδηῦ οΟΥὗἁἨ ΤΟΟΠῚ σΟΙΩρΟἾ8 0.18 ΠΘΟΘΒΒΆΓΙΪΥ ἴο γοΐου [Π6 σοδάθσ. 8566 8150 
8.1. Ρ. 610. σεργὰ, ἴὉΥ δομλα δ ἀ 1008] ᾿πϑίϑῃ 68 ΟΥ̓ ΒΗ ΒΔΟΒΓΟΠΊΒ1η. 

ὅ. Το εἰγίο ὁ ἐδο απέδιον5 ὁ ἐ6 ΓΝ ειῦ ορίαηπιοηξ, το ἤασυθο αἰγεαάν 
ϑοθη ὃ, ἐδ απ ᾿παϊβρμέαδίο »γοο  φΥ ἐ8 απἰἠοηξϊοὶϊέψν. Ἡλογοας ἐδ βἐψίθ Ὁ 
ἐδο ρβειο-ουαηπσοϊϊσαί οσοπιμιϊα  ΐοτ5 ἐδ ἐοξα ν ἀἠξετγοηΐ ἤγοπι, οὗ σοπέγαν 
ἐο, ἰλαξ 9.0, ἐδ σοππῖπο τογίζπιοϑ ΟΥἹ ἐδ απμέδοῦ οὐ ατίλογϑ τολῦ86 Ἠαπιεϑ 
ἐΐμον ὅθαγ. υενν ρμασε 9} ἐδι6ο σροογγρλαί Δίειο Το οέαπιοηξ σοηδῖγηια ἐλ 
γεπιατὰ ; διέ οὁβρεοϊαξίψ ἐδ6 ργείεπαθα Οο3ρεὶ ὁ Νιοοάσπιμβ, πὰ ἐλὸ 
Ἐρέεεϊοβ 9 αμὶ ἐο ϑδέπεοσα. 

(1.9) Τλε παπιοὸβ σίσοῃ ἰὼ 86 ΓΟ Ρῆοο ΟΥ̓ Νιοοάδιηυ ἴο {ἢο886 ὙΠῸ 8Γ6 
ΤΟργοβοηϊοα 88 Ὀοΐηρ 6 ν8, αγ6 ποέ οειλὶδὴ, οἰίλον Οαγοοῖ, οπιαη, ον 977 οἱλον' 
)ονγείψη οομπέγίοδ. ϑΟὮ ἀγα {86 ὩδΔηλ68 οὗἩἨ ϑυτηπια8, Παΐαπι, ΑἸοχδηάον, Ογγιβ6, 
᾿Αβίογι 8, Αηἰομῖιϑ, Οάγὰ8 ΟΥ Ογγυϑ8, Οτίρραϑ ΟΥ Οτιβρὺβ 7, Ομανίπ 8, δα 1,θητ 18 ὃ, 
ὙΔΙοἢ ον θη} ἱπάϊοαία προβύαγα. ἘΠΥΒοΥ, (86 Οοβροὶ οὗἨ Νἰοοάδηγῃβ ἰ8 ποῖ 
δχίδης ἴῃ ασθοκ; ὑμαῖ ΟΝ 18 ΠΟῪ οχίϑηϊ 18 δυ  ἀ ΘΠ ἘΠΥ ἃ ὑγαῃβ! αἰοη ἰη10 γ ΡΥ Ὀα]ὰ 
δὰ ὈΔΥ δγουϑ [,δ(1η.9 

2.) Νοιβίηρσ σαῃ 6 το ΡΠ Κα (86 Κηοτη δίυ]6 οἵ [86 σομήδβϑοα Υ σοηυΐηθ 
Ἐρι5ι168, ἐμδῃ 18 (86 β' }]6 οὐ [86 βρυσίουϑ Ἐρί5ι168 Ὀοαγηρ ἴ[ἢ6 ὨΔΠ168 οὗ Ραὺ] δηὰ 
ϑοηροδ, ἴῃ 16 ϑροογυρθαὶ Ν ον Τ οβίδιηθηι. Ὁ ὙΤὨ8 18 80 ΟὈΥΪΟὰΒ ἴο ΘΥ̓ΘΥΥ͂ ὁη6 Μ}ο 
18 αἱ 8}} δ τεῖνον ὑεῖ 0086 ἵνο Ὑυὶίοῦα, ὑμπαῦ ἴξ 18. ὩΠΠΘΟΘΒΒΑΓῪ ἰ0 ΤΑ ΠΟΡῚῪ 
ΘΧϑιρ 68. ἼΠ6 ΕρΙ 5.168 αὐτὶ δυο ἰο Ῥαὰ] αν ποῖ {π86 Ἰθαβϑὺ νϑβίρα οὗἁὨ 15 σταν γ, 
Ὀαΐ ἃΓ6 σδίβου οορ] θη 18 δηα ᾿πβίγιιοῖοη8. ΕἸΣΙ] ΟΡ, (π6 δηδδογίρίϊοηδ οὗἨ ἴῃ 8 
᾿ς γΒ ἃΓ6 ΨΘΥῪ ὍΠΚΟ [8086 864 ὈΥ {86 Βαρροβϑᾶ δυΐηρτβ ἴῃ {ΠπῸ0Ὶν σομαΐηα ΕΡΙ3:168. 
ΤΆ 5, ἴῃ {86 ἢγϑι ΕΙ5:16 οὐ ὅβδηθοα, {Π|6 δι Ὀβογιρύίϊοη 18, Βθπ6 ἰδ υαΐο76, ζγαίοτ, σμρίο, 
1 πὶβἢ γοῸ το] ἌΓο, τὶν ὀγοίλεν 11, --- τ ἢ] Οἢ γ88 8 ρΡρΟΙ]διοα ἀχοϊβίνο! Υ ἴῃ ἀ56 
δηιοην Ὁ γι βίϊδη8. Απὰ ἴῃ δ} 1 ΕΡΙΒ016 ἴο βδηθοβ, 6 δοηοϊάθ8 σι, Ῥίαΐρ, 
εἰουοἰϊδεαίηιθ ἐβί6 7", --- Εαγοισοὶϊ, πιοϑὲ τοβρθοίθα πιιϑέίθγ' 'δ 9 τ Βῖο} 18. Ὡοῦ ΟὨΪΥ 60ῃ- 
ἰδ ϊοίουυ ἴο 80} 8 ἀδὰ8] τηοᾶς οὗἩ σοοποϊπα!ηρ Π18 Ἰουιογθ, Ὀὰῦ 4180 πηοϑὺ Αγ του Β 
1 αι] γ, ϑύο ἢ! 88 ἀϊὰ ποὺ οχὶϑῦ ἴῃ [ῃ6 Βοιμδῃ ἰδησασρα {1}} βθνθῦαὶ Ὠυπάγοα γϑ Δ 8 
δίιοσ {116 τἴπη6 οὗ Ραι} δηὰ ϑθῃθοᾶ. 

6. .7Τ}ε αροογυρλαὶ δοοῖς αβογιδεοά ἰο ἐΐθ αροϑεέϊε8 απά ευαπσοϊἑδέα σοη- 
ἑαΐη αἀἰτοοΐ σοπέγααϊοξίονια ἐο αμέλιοπέϊο ᾿ἰβέογψ δοί βαογο απά ργοΐαπε. 

ΤΒυ8, ἴη 86 Ὀορσίπηίηρ οὗ {π6 Ερί8116 οὗ ΑὈσασυβ 15, (Παὖ πο π ΑΓ 18 τηδ6 ἰο οοη- 
[058 818 ΤΠ} ἰπ Οδν δῦ 85 (04, οΥ 83 ὑμὸ ὅοη οὗ ἀοὰ; ἴῃ 86 ἰπίῖοῦ ραγῦ 6 ἰπν ιο8 
ΑἸιγίει ἴο ἀνγθὶ! τ 1}} πὶ ἰῃ ἢ15 οἰγ, Ὀδοδυβα οὗὨἨ {μ6 π)8}166 οὗἩ ὠ“76νγ8, γδο ᾿πἰοη ἀρὰ 
πὴ ταϊβοίοι, ΝῸΝ {818 18 ἃ ρ]αἰπ σοπ γδαϊοίίοι ; ἕον Βδὰ ἢ8 το" ἡ Βουρλῦ δ αοὰ 

" ΝΙοοάδπηαβ ἱ, 7. ΙΟΪ4, ῥ. 45. 3. Το, χυ]!.---χίχ. Ρὑρ. 65--- 67. 
8 Τυϊά, χΙϊ, 24. Ρ. 6]. 4 Τυῖα, χίχ. 11]. 
5 506 ὈΡ. 94---96. δυργὰ. 6 Νιοοάοηγι ὶ. 1. Αγρος. Νευν Τοβί. ἢ. 4ὅ. 
7 ΤΌΙΑ. ἰὶ. 12. Ρ. 47. 5. Τρϊά, χὶϊ. 24. χχὶ. Ῥρ. 6]. 69. : 
5 4068 οη [Π6 Οδῃοῃ, γοϊ, ἰϊ. Ὁ. 8352. ἸΦ Αρος. Νοῦν Τοβῖ. ΡρΡ. 74---78. 
" 1514, ρῥ. 75. 15 Τρίά, Ρ. 77. 
2 1ὐυϊὰ, μ᾿. 44. 

ἊῚ, 4 



δ20 Οἡ ἐδλὸ “ροογυρλαϊῖ 1δοοῖς 

86 τπηυϑὺ σου δ ΠΥ ὉὨηἶἰκ πὶ ρΟΒΒοΒβοα οὗ ΑἸ ΟΥ̓ Ῥονοῦ, δηα ΘΟΠΒΘα ΘΠ ἕο ὍΘ 
ἴῃ 0 ποοὰ οὗ {{|0 ργοὐθοίίοη οἱ δἷ8 οἱἵγ. ΤῊ8 βθϑιὴβ [0 Ὀ6 88 οἰδᾶῦ 8 ἀθιπιοηβίσβιοη 
88 Β. 0] 6 οἱβ ΟΥὨ 088 δογῦ 8Γ6 σΆΡ80]6 οΟὗὨ Γϑοθι γ]ηρ᾽ ; ΠΟΡ ΔΓ6 ΜΔ ΔΆΓΟ ΟΥ̓ ΔΥ ΟὈ])δοιοα 
ἐμαῦ δὴ 6 τηδᾶθ, τη}6058 ἰὺ Ὀ6 ὑπιδὺ Ῥοίοσ, γῆο μαὰ οοῃΐορββϑοαά ἢϊ ἰο Ὀ6 {μ6 ὅοη 
οἵ ἀοὰ (Μαῖε, χνὶ. 16.), γοῦ πσθθπ Ὠ8 οαπηθ [0 ὈΘ Δρργθβεηαρα ἐβουραῦ ᾿ῦ πΘΟΘββαγΥ 
10 ἱπίογροβο τὰ Βυμμδῃ (ΌΓΟΘ ἴο δἰϊθιιρὺ μἷ8 γθϑουθ. (Μαΐῖ, χχνι. 6]. οοπιρασγοι 
ἢ Φολη χυῖ!. 10.) Τὸ νοὶ ἰῦ 18. ΘΑΒΥ ἴο ΔΏΒΘΙ, ὑδαῦ πθδίσνυοσ ορίηΐοη ῥς : 
ΟΥ̓ ἱπάδοα δὴγ οὔ [86 Δρο5:169, ῃδα οὗ ΟἸγιϑῦ Ὀείοσα {π|8 ὕτηθ, [6 Ὺ ϑθθῖὰ πον ἴο ματα 
ομϑησθά 1, ἀπ ὈΥ͂ {86 Ῥγοβρθοῖϑ οὐ δἷ8 ἀϑῆσθν δηὰ ἀθαΐξῃ ἴο αν ρτόνῃ ΘΟΟΪ ἴῃ 
{π6ὶγ ορίπίοῃ οὗὨ 88 ΑἸπη σμὺν  φλνος 686 {μου πουϊὰ μανοῦ 81} ανα ἔὌγβαίκθη Ὠἷπα δὲ 
ἢΐ8 ἀγα χίοη 88 (86γ ἀιϊὰά. Βαϊ ποιμίπρ οἱ [818 οδὴῆ 6 βυρροθοᾶὰ ἴῃ [886 σι86 οὗ 
ΑὈρΑγαβ, ψγῃ0 οδπποῖ Ὀ6 ἱἰταδσὶηθ6α ἴο ἴᾶνα δἰ ἰογθα ἢ18 βθῃ πο ης8 ἰῃ (86 ἰπίογναὶ οὗ 
ἩΓΙΠῺΡ 850 Βδογῦ δῇ δρίβι6. 

Αρϑιη, ϑουογαὶ ραγίβ ΟΥ λ6 αδουδ-οέοα ζοίέογ8, τολὶοἢ ΡΥγΟ7688 ἰο ὅθ αὐιγοκεοα ἰο 
ϑόπθοα, βιρρο80 Ῥαιι ίο λαῦο δεθη αὐ ἤοπιο αἱ ἐδ ἐΐπιθ ΟΥ ιογίδηρ᾽ ἑλοπι; ιυλεγδας οἵλονε 

᾿ἐπιρὶν ἰλὸ σοηίγατῳ. Ταῦ ἢ6 νγᾶβ θη δὖ Βοπια 18 ἱμυρ 16 ἴῃ (16 τοὺ σογάβ οὐ {16 
βυϑί Ἰοιΐοτ, ἴῃ τ Ιοἢ θῆρα 06}18. 80], ὑμαῦ ἢ6 βυρροβοὰ δ μβδὰ Ὀθϑη ἰοἹὰ {6 ἀ18- 
οουγβα [μαὺ ρβϑββθα {Π6 ἀδγ Ὀοίοτα Ὀθύνσθθη κἷπὶ δπὰ ἴ, 01} 108 ὈΥ Βοπιθ ΟΠ 15:18} 
ὙΠῸ ΤΟΥ͂Θ ΡΓΘΒΘηῦ; 88 4180 ἰπ {86 ὅτβί ποσὰβ οὗ Ῥδυ} Β ΕΡ 8116, δηὰ {πὶ ρατγὶ οὗ 
ϑϑηθοδ᾿ 8 βοοοῃά, ὙΒΟΥΘ δα ἐ6}}» δἷπι, Ηδ που]ὰ δηάθανουν ἴο :πίσοάμποα Ἀϊη ἴῸ 
βδγ, δῃὰ {πεὺ μα σψου]ὰ οοηΐου τ ἢ Ἀἴτα, 8πα γοϑαὰ ουοὺ ὑοῦ Γ βοῖὴθ ραχίβ οὗ Β15 
ΤΙ ΠΡ: δηά ἴῃ ὑμαῦ ρεγί οὗἨ Ῥδ}᾽ 8 βεοοηα, ὙΒΘΓΘ Ὧ6 ὨΟρΡ68 (ὉΓ ϑὅ'δῃηθοδ 8 ΘΟ ΡΆΏΥ, 
Δηα ἴῃ βϑνϑῦὰὶ οΟΥΠΟΡ οΪδοθθ. Βυΐ, οὐ (δ6 οἴοῦ μη, βανϑῦδὶ ρασίβ οὐ μα Ἰθιῦο 8 
ΒΌΡΡοβ6 Ῥδὰὺ] ποὺ δὖ βοπιθ, 88 σἤθγα ϑδηθοθ (Εἰ βύ. 111.) φοιαρ]αῖηβ οὗἁ 8 βίδγίπ 
Βο0 ἰοηρ' συ, δηὰ ὈοΒ Ῥϑυὶ δηἃ ϑ'θηθολ δΓ6 τῇδαθ ἰὼ ἀδίβ {1161} Ἰϑιζθυβ, τ πθ ἩΒῸΝ 
8η4 80} ῬΟΥΒΟῚΒ ΤΟΥ͂Θ ΟΟΏ 8018: 866 ΒΔ0}}8 Δ πα βιχίῃ, δηὰ ϑϑμθοαβ δι χά, 
Βουθηΐ, δᾶ εἰσι ΕἸ 81165β. Νον, δα ὑπογ δοίς Ὀδθὴ ἴῃ {86 ϑᾶπιθ οἰΐγ, ποίδίπσ 
σδῃ Ὀ6 ΤᾺΟΓΘ ΠΏΥΘΑΘΟΠΔΌΪ6 {Π|8 0 ΒΌρρΟΒΟ ἰδδὺ {867 πουϊὰ αν ἀαϊοθα εἶμι : ὙΠμὲ41 
προᾶ οουὰ ὑποτα 6 ἴο ᾿πίογια ΘΟ ἢ ομοῦ σὰο τοῦ οοηϑυἷβὴ Ραυϊ, {ΠπΠοΓοΟΓχο, 15 
Βι:Ρροβοὰ ἰο Ὀ6 ἀπὰ ποῦ ἴο Ὀ6 δὖ Βοιηθ δὖ (86 βᾶτηθ ὑΐπη6, νγ 8 10}} 18 ἃ τηδηϊοβὶ σοι- 
ἰτλἀϊοίίοη. 6 51.1.68 {Π18 οοη ΣΔαϊοῦοη, (86 νΟΥῪ ἀδίϊηρ ΟΥ̓ ὉΠ6ῚΡ Ἰούνεγβ Ὁ οοπϑ30]- 
ΒὮΪΡ8 866 18 [0 6 Ὡ0 81}8}} δυιάθησα οὐ {Π61}} ΒΡΌΓΙΟυ8η 688, Ὀδοδυβϑ6 ᾿ἰῦ τγ88 8 τη ϊησ 
αὐύουϊγ ἀπκποόνη ἰμδὺ ΔΗΥ ῬΟΓΒΟῺΒ ΘΥΘΡ ἀἸά 80 ; ὯΟΥ ἀ068 0Π6 80.}} ἰῃδίδποθ οσσαγ ἴῃ 
{86 ΕἸ ρΙ81168 οὗὨἨ βϑηβοδ, ΟἸοθιο, ΟΥ̓́ΔΗΥ ΟὗΟΡ σιοσ, ΤῸ τ δῖον 6 τΔῪ δά, ἐμαί, 
1 ἴμ656 ἰοιουβ, ὑἤθ6γ ἂγὸ δουογαὶ πιϊδίακοδ ἴῃ (6 ἡδη168 ΟΥ̓ [86 Θοηϑι.}8 γῆ 8Γ6 Πῃ6ῃ- 
Ὠοποα ; ποῖ ΟἸΘΑΡΙῪ ὕγον ὑπαῦ [8686 ΕἸ ΡΙ8.168 σου] ποῦ αν θθθὴ πυιζθη ὉΥῪ 
Ῥδ] δπὰ ϑ'ϑηθοβδ. ἀπ άμος Οἰσουγαϑίδῃοϑβ νυ ον Ῥγονοϑ {86 ΕΡ 8.168 βου θεὰ ἰὸ 
1:6 ΔρΡΟΒΙ]6 0 Ὀ6 ἃ ὕ,τΌ88 [ΌΓΡΟΙΥ, 18 μαῦ ἐπα Ἰαιίον 15 ἱπίχοάιοοα 88 ἰηϊγθαίπσ 
ϑθπθοδ Ὠοῦ ἴ0 γϑηθ 8 (0 ΒΑΥ͂ 8ΠΥ [(Βῖηρσ ΤΟΥ ΘΟΠΟΘΡΠἰηρ' Ἀπ οὐ {86 Ομ τ δεδη σϑὶ!- 
δου ἴο Νόγο, 1ἰοδὺ Βα βῃου]ὶ οἴηα 1π|.} Νον [Ὁ 18 αὐτου] ἱπιργΟΌΔ0]6 {μὲ Ῥ δι] 
ψου]ὰ οὈϑίγαοί βθηῆθοα ἴῃ ἢ18 Ἰη θη οη8 οὗὨ γϑοοιηπηθηαϊηρ ΟἾΥΙ ΒΟ ἢ Υ ἴο 086 δἴη- 
ῬΘΙῸΣ Νόοτο; πὰ ἰῦ 18 αἰ γοῦν σΟΠΥΓΔΡΥ (0 818 Κηονη πὰ οοηβίδηϊ ΖΘΆ] ἀπά θη ἀθα- 
σου 8 [Ὁ 108 ργοραρσαίΐοη. ουὰ 6 ποῖ γϑίπου δυο τϑ]οϊοθα ἴῃ 80 ῬγοΟὮΔΌ]6 8ῃ 
ΟρΡρογί ΠΥ οὗἉ βργθδάϊησ {86 Κπον]θάσα οὗ ΘΟ γτίβϑῦ, απ ὈΥ {Π6 πιθᾶπβ οὗὁἨ οπ6 830 ΠΟᾺΓ 
ἴο, δηἃ 50 πιθοῖ ἴῃ νοῦν πὶ, {Π|6 ΘΙΆΡΟΓΟΥ, πᾶν Ῥσοουγοα τἢ6 ΠΟΥ ἴον Βἰ πλβο ἢ 
δη {π6 Οὐ Σ ΟΠ τἰβυϊδη σοηνογίβϑ οὐὗἁἨ δχϑγοίβιηρ {πον το] σίοη ἔγοοϊυ ἢ ΤῸ ᾿πηλρσὶηθ 
1Π6 ΘΟΠΥΓΑΓΥ 18 0 ΒΌΡΡΟΒΘ ὕ86 Δροβί]8 δὲ οὔςβ ἀοίδοϊἝνο ἴῃ 8 γοραγβ ὅο Ὠ Ώ 561} αὐ 
τὉ86 ψμοῖα Ὀοάγ οὗἉὨ ΟὨγἰβεΐδη8, ἀπ δοιηρ ἴῃ ἀϊγοοῖ οοπγαάϊοῦοη ὕο [Π|ὸ οἷα οὗἉ κ18 
οοηᾶαοί, δηὰ Ζρϑαϊουβ δπάθανοιγβ ἰοὺ δάνδποθ (86 ἰμίογαβϑίθ οὐ Ο γι βιϊδηϊγ. Βαΐ, 
Ὀοβ1468, 1 Βα8 ὨΔρρδηθα ἤθ ΓΘ, ἃ5 ΘΟ Π]ΟΏΪΥ 1 8 8868: ΜΔηὺ ΟΥ̓ ἸΠΟΘΙΠΟΓΥ͂ ὈΘΙΤΔΥ8 
{||6 ἔογροσγ. ΑἸ Βουρἢ ὑπ δαῖθοτ, 80 πη} 1κα ΔΜ}, ᾽ν 0818 Ρἶαοα νν 8168 πού [0 4|59- 
ΟΥ̓ Ὁ ὕ86 ΟἸ ιν ϑύϊα ταὶ ρίοπ ὅ0 188 ΘΠ ΡΘΓΟΥ, γοῦ ἴμ Δποῖβον ᾿ὑρί50}6, νἱΖ. {μ6 εἰχτῇ οἵὗἁ 
Ῥδμ], μ6 ἰδ πιδάβ ἰο δάν:86 ϑϑηθοα ὕο (ἈΚ6 ὀομνθιίδηῦ Ορρογίαη 168 οὗὨ ᾿πβι πα 
[6 ΟΒγιβυδη σοὶ σίοη, ἀπα ὈΠΐπσϑ ἴῃ ἔλνοιν οὗἉ Ὁ, ἴο ΝΟΥΟ δῃὰ 18 ΤΆ ΠΔ1]Υ ; τ δὴ τ Βιοἱ 
ποίησ σ8η Ὀ6 8 ΠΊΟΙΘ πιδηϊ [680 σοηιγϑαϊοίίοη. 

ΒΙΏΔΠΑΣ στῸ88 δηὰ ρ]αγίηρ δοΠ ΓΒ οὕ ΟἢΒ ΟΟΟῸΓ ἴῃ ἴδ6 (ἀο8ρΡ6] οὗὨἨ Νἰςοάοπα8. Τὸ 
ἰηβίϑποθ ΟΠΙΥ ΟἿΘ ΟΥ̓ ἔπτο, νυ ϊοἢ ΔΓΘ νΟΓῪ Ὠοίογϊουβ. [ἢ οἤδρ. ᾿ἰ. 14.2, {16 τπν οἷνθ 
πιθηῃ, ΕΠ] Ζοσ, Αϑίθγϊβ, Απίοηϊα8, ὅζα. ἀ ἰετὲ 1Π 6,8 ἶνο8 (0 Ὀ6 πὸ Ῥγοβείγίθϑ, Ὀιὺ 
Ὀοτὴ ον); ψΒοη ΡΙιαία ἰοἀοτοὰ ὑπ οπὶ δὴ οδίδ, δηθὰ σου παν πᾶ {Πϑι ΒυΤΘΆΓ 
Ὀγ ἐδ ᾿1ξ8 οὗἩ Οφβαγ, ἔθου τοίμβθα, Ὀθοδυβο, πον 88γ, Ἧ μᾶνα 8 ἰδ ὑπαύ ΟΣ Ό148 οὐ 
--- τ οττὧ,,ἭἜκΨ..............ΨΧ.....-Ἔ ϑὍὕΧ5ὕ0..0 «.ὕ...τϑὦΨὕὕ.ὕ..ὕ..........ὕ.Ψ..............υὕ... ὕὅζ5΄ὦΣὕὕὕ..Ψὕ.Ψὕ..... τ. .ὦὕ 

1 Ἐρίϑθί, νὴ, Αρου. Νὸν Τοδῖ. ῥ. 76. Ξ ΑΡος, Νοῖν Τοϑῖ. ἢ. 48. 
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ΒπΘΑτὶησ, Δ ΤΆ Κ68 ἰὑ δ ΠΓᾺ] [0 βνγοδῦ; γαῖ, ἴῃ οἷ, ἷν. 7., {Π|ὸ 6] 16 γ8, βου 68, ρυἰθβίβ, 
δὰ 1 ον 68 ἅγΓ6 ὈγουρὨῦ ἴῃ βυγθαγίηρ Ὀγ {116 18 οὗ Οςϑ8ῦ στ ουΐ ΔῊ βογυρΐθ ᾿; δηὰ 
ἴῃ οἷ. ἴ.. 28.3 1867 πιᾶκθ οἴβιεῦβϑ, το ψγογὸ 68, ΒΘ ὈΥ ἴΠ6 αοὰ οἔὗὨ [βδοῖ ; δπὰ 
Ῥιϊαίθ ρῖνθϑ 8ῃ. οδῖϊθῃ᾽ [0 8 ὑυ016 556 ὉΪ]Ὺ ΟΥ̓ [86 ΒουῖΌ68, σἢ!οΥ ργθβίβ, ὅο. οἰ. χχὶϊ. 
3.3 ὠΠΙΒ Β601}8 8 πιδηϊϑὺ σοη(Γϑαϊοϊΐοη. Αποίπον 8, ἐπ8ὲ ἰῃ οὗ. χὶ. 16.424 ῬΡΙΪαΐα ἰ5 
ἱπιγοάιυοοι 85 πα Κίησ ἃ ΒΡ666]} (0 1} «678, ἰῃ τ ΙΓ ἢ Πα ρῖνοβ ἃ ἴσιο πα 7υδὺ ΔΟβίγεοῦ 
οὗ τ ΟΙα Τοβίμβηιοηϊ ΠΙΒΌΟΥΥ το] ατηρ ἴ0 {116 ΙΒΥβ6 1168, νἱΖ. ψ ῃαῦ (ὐὰ πὰ ἀοπα [ῸΣ 
{Ππρ, ἀπα ον μὸν 41 Ὀαηανοα ὑμοιγβοῖνοθ ἴο ἷπι. ἸγΒΟΓΘα8 ἴΠ6 βαπια ΡΙ]Δῖο, 
οἷν. χα. 2.5. 15 πηλ46 ἰο 6 ρογίθο ιν ἱρπογδηΐ οὗ ἐμ8 ΒΙΌ]6, δῃὰ οἡἱῦ ἴο αν Ποαυγὰ 
ὉΥ τυροῦ ὑπᾶὺ {6 Γ6 τγὰβ δ οἢ ἃ ὈΟΟΚ; ΠΟΓ οδῃ [Ὁ 6 8βαϊ4, {μαὲ δηαιο βιαγὰ ΟἿΪγ 
Τοίουβ ἴο 186 ΒΙ0]6 Κορ ἴπ ὕΠ6 ὑθιηρὶθ; [0Γ [Π6 ΠΏΔΏΠΟΥ ΟὗὨἨ Βρθθοῦ ΒΗ 8 6 ΔΒ 
ἱμηογδηῦ οὐὁἨ [6 οοηἰθηΐβ οὗ 68 ὈΟΟΚ: 1 Βανα Βοαγὰ γοὰ δυθ ἃ οογίαϊη ὈοΟΚ, ὅζο., 
δηἀ {118 18 ἴῃ ἰἴ8. 1 νΘΥῪ ῬγΟΌΔΌΪΟ. 

ἘΛχί οτν, [818 ὈΟΟΚ ουη δα! η8 πηδηγ ὑΠῚΠ “8 ΘΟΠΊΣΆΓΥ ἴο Κηόπη γα ἢ8. ΘαςΘἢ 18 ἱπάοοα 
186 ψ] 016 ΟἿ 10, Ὀ681168 ψἢαῦ 18 ἀποὴ ουῦ οὗ ουν Ῥγθεθηῦ σοπυΐηθ Οοϑρεῖ8. 80, 
ἴον ᾿ηβίβῃοθ, ν7}}} ογϑάϊε {Π6 Ἰοις βίοτυ, οἷ. χν.---χν 6, οὐὗἨ ΟὨγῖϑ 8 ροιησ ἄονγη ἴῸ 
.6}}, πὰ 41} {86 τοτηδληίιο ἐἈυ]ουδ τοϊ αἰϊοηβ οὗ ψ δῦ μαρραηρά ἴῃ Θοπβοήπθποα οὗ ἰὺ ὃ 
Ὑγ ο ψ}}} Ὀδ] αν (μδὲὶ ΟὨνῖδὺ ἰμθγα βίσηοα αὐδὰν ἀπὰ π6 Ῥδιγ γ 8 τι} {Π|6 βίσῃ 
οὗ [ῃ6 σΓΌ58, 8πα {π8ὶ δἱἱ (π6 Ὠοΐγ Ῥαϊγίγο !β τ γα ἴῃ 86}} {1}} ἐμαὶ {πὰ ἢ ἅτ. 
1βοϑῖ 65, ἴῃ οὔ θ]Δ 68 {πο γ ἀγὸ ποίοσίουβ ΔΙΒΈ ΒΟΟαΒ ; ἃ8 ἐἰπαὐ 8, [0 πιαῖκα {86 76 ν8 
ππιουβίδηἃ οὐν Βανί ου, 88 βαγίησ {πὉ ἢ σου] ἀοβίγου ϑοϊοιηοη 5 (θπιρὶθ, οἷ. ἷν. 
4.1. σ ΒΙοἢ {ΠῸῪ σου ποῦ θὰΐ Κηον δά Ὀθθη ἀσβέγογο βονοσαὶ μαηάγοι γραγϑ 
Ὀείονθ. Τὸ πιρβα 116 ἤδῖηθ (ὐοπίατσίο ἴοὸ Ὀ6 {Π|6 ῬΓΟΡΘΥΙ Ὥδπιο οΟὗὨ ἃ ππ ἯΒΟ σηπηθ ἴὸ 
Ομγιδῦ, τ θ ἰὉ 18. σογίδίη 10 νγᾶβ ἴῃ 6 πϑῖη οὗ ἔπ Ροϑὺῦ οὐ οῇῆοθ, δθ,. Τὸ πρῆκα [88 
τ Γ8 οὐ ὕδιυ], 1 ον. χν. δὅ.. Ο ἀεαίλ, ισλονὲ ἴξ ἐνὄὲν δἰϊπρῦ Ο γσταῦο, ιολογὲ ἴς ἐἰδῳ 
οἱοίοτῳ 5 ἴο Ὀ6 (Π6 σογὰβ οὗἉ Ιϑβαϊδὶν, οἢ. χχὶ. ; δηὰ ἴὸ δκο βίπχθοη (οἢ. χνὶ. δὰ 
χν!!.) ἴο ὈΘ8 8 δἰρἢ- ῥυἱθβῦ, ψ]οἢ 10 15 σογίϑιη 6 νγα8 πού. 

ἡ. Τῆο βἐγίλίησ σοπίγαϑέ δεοέιοοεη ἐγ απα ζαϊδοποοα ᾿ς παίμγαϊίψ 
μεϊσἠέεποά, ιοῆφη ἰδοδθ ραϑϑαφοβθ σοπιθ ππαθΥ σοπδιἀογαΐξίοπ τολῖοῖ αΥῸ6 
δογγοισεα ἤγοηι ἐἶι9 σοπμῖπο δογίρίμτοθ, απα, τοῖξ ἨΊΟΥ͂Θ ΟΥ̓Ἶ688 ἀουϊαΐξίοι 
ἥγοηι ἐλ ογῖσίπαῖ, αἀαρέοα ἐο ἐΐδ ρΏΓΡοδ865 ὁ ἐδι6 ἀροογυγρμδλαϊ ιογξεγ 5.8 

ΤΒὰ8, Π6 δίιηρ]α ἔμοῦ οοπίαϊποα ἴῃ Μδίί. Ἰ. 19. 15 ὀἀχραπαά θὰ {Ββγουρὴ ἃ ομδρίευ δπὰ 
8 4}{ οὗ {Π|| Ῥτοῖ-Θνηηρο)οη. Αραΐη, 1πμ6 ῥἱαΐπ παγγαῖϊνα οὗ 1ωὰκΚα 11. 16. 15. ποῦ 
ἐπουσῃῦ δυβηοϊοηῦ [ῸΓ (Π6 στοαὶ ουθηῖ, Ὑ  ]οἢ τ 88 180 Ὀοίογα γοϊαίθα, δηα δοσογάϊσ! 
1ι 15 {π8 πηργονθϑα ἴῃ {86 (ἀοΒρεὶ οὗ {π6 1μἔιπον :---- Αἰγον (819, σ ἤθη {86 Ἐἰ τὰ ὅτι 
ὁδι6, Δηα δὰ τηδὰθ ἃ γα, 8π ὑΠ6Ὺ ΤΟ ΓῈ ΘΧοθοαϊησ]Υ γο)οϊςϊησ, ἴῃ6 Ὠθανθηὶγ ἰοϑῦ 
ΠΡ θΑγθὰ ἴὸ {μ6η), ργαιϑίηρ, δα δάἀοσίηρ {86 βύρτγομια αοά; δῃὰ 88 186 ἜΈΡπν τα: 
ὍΟΓῈ Θησαροα ἴῃ [Π)6 5818} 6 ΘΙρΙογιμεηΐ, [Π6 σαν δῦ ὑβαΐ {{π|6 βθοιηθὰ {κὸ ἃ ρἱογίουϑ 
ἴθι ρα, Ὀθόλυδο Ὀοΐῃ τΠα ἰοηριοϑ' οὗ δῆσ618 Δπα τη τ δὰ ἴο δάουο δηα τηδρ 
ἀυΐϊ, οη δοοοιηὶ οὗ ἴ6 υἱεῖ οὗ 116 Τοτὰ ΟὨτίϑε, Βαϊ ψ μοι 1π6 οἱὰ ΠΘΌτονν ἡομλθιι 
ΒΆΜ 8}} [686 δνίἀθηῦ τα γβ. 68, 586 ράνο γα ϊϑ68 ἴὸ (σοά, απά 8814, 7 ἐλαπὰ ἰΐλθο, Ο 
Οαοά, ἰλοι Οοά ὦ} ]δναοῖ, ζον ἐλαΐ πιΐπιο ἐγθ8 ἔαῦο βθθη ἐλδ δὶγιὰλ 977 ἰλ6 ϑαυϊοι ὁ ἐλδ 
ιοογ ἰώ. 10 ὍΤΒα ββοτῖ δπὰ ἰῃιογοβιϊηρ δοοουηῦ, σι ΐοὶι 15 σίνοη Ὁ 186 σοπαΐῃθ ονδη- 
βῸΠδὺ αὖ [Π6 Θπὰ οΥὗἩῚΒ6 βαῖηθ Ομ ρύοσ, 18 σοῃβι ἀογοά, Ὀγ (Π6 δυῦμον οὗ 8 βρυγίουβ 
(ὐοβραὶ, 48 ὈΥ ΠΟ πιθϑῃ8 δήβαυδία ἴο {86 στοδὶ αἰ σπι οὗ ουν ϑανίου τ 8 Ομ γδοίου, 
ΟΥ οαἰσυ]αίοα ἰο 8α 8:7 16 δῦ Ουγ] ΒΥ οὗὨ ρίουβ ΟἸιγ βίϊδπβ. ΥΥ̓Θ ἃὺθ {Παγθ[ΟγΘ 
ἸηΠογπηθα, Ὁμαῦ 6808 ἴῃ δῖ8 ΘΟ ΓΘ πος πιῖὰ {Π6 ἀοσίογβ ἰπ [86 ἰθπιρθ, δἴλου 6χ- 
Ὀἰαἰπίησ ὑπΠ6 ὈΟΟΚΒ οὗἉ [Π6 ἰανγ, ἀπ πο! ἀϊπρ {Ππ6 πιγβίθυθβ οοη δι ποθ ἴῃ ἴπ6 ργορῆο- 
ἰς 4} τ υηηρσα, Ἔχ Εἰ διὕθ ἃ 4 ον ]θσα πὸ 1688 ῥγοίοιιπα ΟΥ̓͂ ΔΒΙΓΟΠΟΙΏΥ, τηραϊοῖπθ, δη 
παίαγϑὶ Ὠἰϑίονγ.1} Ηθηοο, ἴοο, ἴῃ {6 (υβρεὶ αὐτὶ αίθὰ ἰο ΝΙοοάσπναβ, (6 ρΑΓ Ιου] 4Γ3 

ΣΑρος. Νοὸν Τοβῖ, μ. 49. 3 Ἰοϊὰ γ". 6]. 8. Τυϊά. Ρ. 70. 4 Τοῖά, Ρ. ὅ8. 
δ᾽ ΤΟΪά. ρρ. 69, 70. 4 Τριά, ῬΡ. 68---66. Ἶ Ἰοϊὰ νΡ. 49. 
5 Βρ, ΜαιδγΒ ΠΙπβιγαίοη, ΡΡ. 48, 49. 
᾿ οἷ, ΧΙ, χὶν. οὔ τἢ6 οὐϊίοη οὗἨἩἨ Εαυτίοϊι8, Ὀὰΐ χ, χὶ. οὐ τπ6 Αγρος. Ν, Τὶ. Ῥρ. 14, 1ὅ. 
19 Τηί(Ά ΠΟΥ͂, ἱ. 19---21. (ν. οὗἩἨ ΕἈΡ τ οἰ 188 οἀϊτίοη.) Αρος. ον Τοδβῦ. ὑ. 22. 
1 Θοβροὶ οὗ τπ6 [παπποῦ (Πἰ. 11|. οὗὨἨὨ  ΕΑΌΓΙοΙ 5), χα. χχὶ. οὔ Αρος. Νοῦν Τοδβίδιμοηΐ, 

ῬΡ. 39---.41. ΤΉ Ἰαιῖον μαζί ἰβ 80 ὀυγίουϑ, δὰ ΓΌΥΤῚ8Β 8010 ἢ ἃ οοπίγζαβί ἴ0 ἴΠ6 ΒΟΌ6Γ ΠΑΙτβῖνο 
οὗ {Ππ|ὸ βδογοὰ ἢἰβιοτίδηβ, δπὰ ἰπάθοά οἵ 8}} βουίοιιϑ Πίβίοσυ, ὑπαΐ νγὸ σδηποῦ γϑβὶβί {Ππ|6 ἴθ 10" 
ἰΑϊοη οὗὨ ἰγδπβου θην ἰδ, “ Ἵ Ποη 8 σογίδίη ΔΒ ΓΟΠΟΠΊΟΓ 80 νγ88 ργοδοηΐ δϑκοὰ {πΠῸ [τά 
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οὗ οἷν ϑανίουγ᾽ 8 ὑγὰ] δῦ δηυγηογαίθα τηοϑὶ δι ν, {Π|6 ὑθϑ ΠΟΥ οὗ (Πα νυν 5568 
ὈοΟδ [ὉΓ δηὰ δραϊηβὺ ἴηι 15 σίνδη δὖ ἰδῦρθ, δῃὰ {Π6 δα ροϑίι [05 οὗ Ρ] αἴθ νυν τ {116 
9678 ΓΘ Γρυοσ θα ΜῈ ἃ ταὶ θη 685 Θαυδὶ ἴο {Π|Η|1|Ὁ Ἰπηαρὶποα ἱπηροτίαποθ. Απὰ 85, 
ἴῃ (μ6 ρσοπιΐπα ᾿ιἰϑίουυ οὗὨ ὑῆθ86 ἰγδηβϑοίϊοηϑ, ὑμ6 Εοπιίδὴ ΘΌΥΘΓΠΟΣ 8 ταρογίθα ἴο 
δᾶνα Ραΐῦ 8 ᾳυσδβίίομ οὗ σοῃϑί θυ} ]6 τπουιθηῦ, ἴο ψμϊοἢ ον ϑανίουγ νουπομβεαΐρα πὸ 
ΔΠΏΒΘΥ, ΟΥἩ Π6 δνδηρο 818 πᾶνο [Ἀ116ἃ ἴο γϑοοτὰ ἰδ, {686 (Ἀ]5:Έ6γ8 αν Ὁπουσδὶ 
ῬΓΟΡΟΡ ἰο ΒΌΡΡΙΥ 80 δββθηιἰ8ὶ ἃ ἀθίθοὶ. “ΡΙ]αιθ δα ἢ ἀπίο δἷπι, Ἡζλαέ ἐς ἐγιιλ ἢ 
6805 8ι]4, 7γιδὴ, 8 ἥζονι ἤδαῦθη. ῬΊ]ιὶο βαιά, ΤἌΘΓΘ ΤΟ ἱγωίδ ἰδ ποέ οὐ ϑαγίλ 
“7059 δβαι ἢ απο ῬιΪαίο, Βεοίίουθ ἐλαὲ ἱγιιλ 8 οπι θαγίἠ, απιοηρ᾽ ἰλοδο ιυλο, τοῦδη λον 
λαῦο ἐλ6 ροιθθῦ οὗ 7μαρπιθηΐ, αγὸ ρουογηπθα ὃν ἰγιάλ, απὰ ζυγπι γὶρ τὶ 7μάσπιοπί. 1 

Ιη 16 Ῥγοϊ-ονδηροιίοη, ὑπ 6 ἃγα ποὺ ἔθ σοῦ ἤδη ἐεσοίσθ οΟἰΓΟ ὨΒί 8 ΠΟΘ68 ϑίο 6 ἢ ἔγοπι 
[Π6 οαποη ο 8} ὈοΟΚΚΒ, δπᾶ ἴῃ ὑμ6 (ο8ρ6]ὶ οὗ ἴδ6 ιν οὗὨἩἉ ΜΆΓΥ δὲ: οἰγουταϑίδῃοοβ 3; δηᾶ 
ὈΥ (Ἂν (86 στοδίϑγ ραγὺ οὗ {16 ργοίθπ θα (οβρεὶ οὗ ΝΙοοάθδιμιϑ 18. ἰγϑηβου θα δηὰ 
βίοϊθη ἤγοπι οἴ μα ἔσομε, Νοίμιηρ οδὴ Ὀ6 ΠΔΟΓΘ οὐάθηῦ 0 8ΠΥ ΟἿ6 ψγὃὦἔὸὺ 15 8δ6- 
αυεϊπιοα 1} (μ6 βλογοα ῬοΟΪΚ8, δηα ᾽88 τοϑὰ {818 (οβροὶ, {Ππ|8η {1831 ἃ στοαΐ ρϑγί οὗ 
10 15 Ὀογγου αὶ πα βίο θη ἔγοτα [μ6ῃ]. ΕΥΘΥῪ δυο ῬΟΥΒΟΩ πλυϑὺ ρογοοῖνο, ἐμαῖ 16 
ρτραίοϑδυ ραγί οὐ ὑμ6 ᾿ἸΒίουυ οὐἠἨ ΟΡ αν] ου τ ἷ8 0118] 18 ἰἄκοη ουὖῇ οὗὁ ΟΣ ῥσχϑβϑυῖ 
(ὐονρ615, ποῦ ΟὨΪΥῪ Ὀδοδαβο ᾿ὖ 18 8 γοἰδύθοη οὐὁἨ {86 βδλθ ἔβοΐβ δῃηὰ οἰγουταβίδηοοβ, θυϊ 
αἶποὸ ἴῃ {Π|6 ΨΘΣῪ β8η16 ΟΣ 8 Δα ΟΥΘΥ [ῸΓ {86 τηοβὺ ραγύ ; δπὰ ὑπουρᾺ {818 ΔῪ Ὀ6 
ΒΡΡοΒοα ἴο ἢδνα Βδρρθηθα δορί θη 8}, γοῦ ἰῦ 18. ποχί ἴο ᾿προβϑί Ὁ]6 [0 ΒΌΡΡΟΒΘ 8 
σοηπϑίαδηϊ ᾿ΙΚοη 658 ΟΥὗἩἨ ΘΟΧΡΥΘβϑίοη, ποῦ ΟΠ]Υ ἴο 016, Ὀυύ Βοϊμθί!ηι68 ἰ0 ΟΠ6, δηα βοϊηδ- 
(ἡπ|68 ἴο Δηοῖ ΒῈ. ΟὗἨ ΟἿΤ Θυδηρο 88. [Ι͂ἢ βμογῦ, [86 ΔΌΙΟΥ δθθιη8 [0 ἴᾶνο ἀσβισῃρά 
ἃ βογ οὗὨ δβίγδοῦ οὐ σοιῃρομαϊμπλ οὗ 811 νος ἢ6 Του πα πηοϑὺ σΟὨΒΙ ἀΘΥΔΌΪΕ ἕο 19 
Ῥυγροβα ἴῃ ΟΌΣ ἴουν (ἀ08ρ6}8:; ἱβουρῃ 6 888 Ὀὰαΐ δυκναγαγ οπουσὰ Ραΐ 1ἐ 
ἱοροῦπου. ᾿ 

Βυΐ ἰῃ6 τιοϑὲ ἢδρτδηΐ ἱπϑίδῃοθ, ροσθδρβ, οὗ ἔγαυαυϊθηΐ οοργῖηρ 
ἔγοιῃ {86 σαποηΐοαὶ ὈΟΟΚΒ, 15 ἴο ΡῈ ἔουμπα ἴῃ (Π6 ῥτοίοπαβα Εὐρὶβί] 6 οὗ 
δὰ] ἰο {ἰμ6 1,Δοαϊοθαηβ, αἰπηοδὲ ΘΥΘΥΥ νυ ῦβα οὗ νυ ῃιοἢ 18 ἰάθη ἔγομι 
{Π6 στοῦ Δροβίϊ θ᾽ σϑηυΐηθ ΓΙ ΠΡΒ, 88. Ὑ{11] ἀρρθαῦ ἔγοπι {π6 Ὁ] ουνησ 
οΟἸ]αἰοη, ὙγΙΟὮ 18 ἰάθη ἔγοιθι Νίτ. “οῃ688 ψόοῦῖκ οὐ {μῃ6 (ὕὑδῆοῃ ", 
ὙὙΠ086 ἐγαηβ᾽αίίοη 18 τορυϊπ θα πιμουΐ Δοκποπ]θαριηθηῦ 1 [Π6 Αρο- 
οὐρα] Νον Τοβίδιμθηΐ. ὃ 

7λὲ Ἐρίοίϊο 977 δι. Ῥαιὼ ἰο ἐλ Σιαοαὶϊ- ΤἼλο ρίασος ἐπ δ. Ῥαιῦς ροηνιηο Ἐίϑίϊοα, 
δδαν8. δαροοϊαϊψ ἰλαίΐ (ὁ ἐλ6 Ῥλιϊρρίαπδ, ομξ οὗ 

ισλιοὶ ἐλὶδ ἰο ἐλ 7, αὐαϊσοαλι5 τὰς σοπι- 
»ιϊρα. 

1. Ῥαὰὺ] δῃ δροβίϊα, πο οὗ ἤθη, ποῖ ΠῸΓ Ἰ. Οκϊαῖ. ἱ. 1, Ῥδὰ] δὴ δροβίϊθ, μοὶ οἵ 
Ὀγ τηδῃ, Ὀαὺ ὈΥ 6808 ΟΠ τἰβὲ, ἴο [Π6 Ὀγθ- στήθη, ΠΘΙΡΒΟΙ ὈΥ̓͂ τηΔῃ, Ὀυὺ ΌΥ 4658 Οἰγίδι, 
{το  Β]οἢ ΔΓ δὲ 1 Δοάϊοολ. δα. 

Ὡ. ατδοα 6 ἴο γοῦ, αηὰ ρϑᾶσθ ἤγου, 2. ἋΟαϊαΐ. 1. 8Ἅι ατγϑοθ Ὀὲ ἴο γου, δηΐ 

2655, “ὙΠΟΙΠοΣ πὸ Πα βιυαϊοα ΔΒίΓΟΠΟΙΩΥ ἢ ΤΠ τὰ «6818 τορ] 6, αηὰ ἑο]ὰ Ὠΐπ ὑΠ6 
Πα οὗὁὨ [Π6 ϑρῆογοβ δπαὰ θαυ θη ὈοαΐΩ8, 88 8180 {ΠῚ τυϊδηρ αν, δάθδγο, δηὰ δαχί!θ 
ἀβροοῦ ; [Ποἱγ ῥγορτοββῖνψε δηα σγοίγορτδαδ πιοιοη ; ὑπ 6 Ὁ Β[Ζ6, 8Π ἃ βθνυθγαὶ Ῥγορ ΒΕΔ ΓΙ ΟΏ 5; 
δηᾷ οἴμοῦ {πΐπηρβ, Ψ ] οἢ [86 τοδβοὴ οὗ τὰδὴ 84 ΠΟΥΘΥ ἀἰβοονοῦθα, ὙΤΠΟΥΘ τγδ8 4150 Δ ΠΊΟΠΡ; 
1ποπὶ 6 ῬΕΪΟΒΟΡ ΘΓ νγ6}} 8Κ1}6ὰ ἴῃ Ῥηγδβις δηὰ παῖαγαὶ! ΡὨΣΟΒΟΡΉΥ, ΒΟ αβδκοὰ ὑπ 1ωτγά 
Ζύ588, " Υ ΒΟΙΠΟΥ Πα Πδᾶ βιααϊοά ρῃγβὶς 2 ̓ Ηο τορ! θα, δῃὰ οχρ]αϊηβά ἴο πὶ Ῥἢγδβίοθ δηά 
ΤῊ ΔΡἢγ 865, 8150 {086 (Ππρ8 ἸΒΙΟ. ποτα ἀθονο δηᾶ θϑίονν (Π6 ΡΟΎΟΣ οὗ πίυσο ; [ῃ8 
ῬΟΊΨΟΙΒ 4150 οὔ ἴδιο ΒυάΥ, 118 ἢ ποῦ 8, απ (Ποῖγ οἴθοῦβ ; 4150 τ8}6 ΠΙΠΊΘΟΥ ΟΥ̓ ἰἴ8 ΠιΘΙ ΠΘΓΒ, 
δηα Ὀυτος͵, νοΐπβ, Ἁγίου, αηα ποῦνας ; [Π6 ΒΕΥΘΟΓΆΙ ΠΟΙ ΒΟ ἸΙΟἢ 5. ΟΥ̓ ὈΟΑΥ͂, Ποῖ δηᾶ ἄγγ, οοἹά 
πα πιοῖβί, δα πο Γοπάθηςίοβ οὗἩ τῆθπ : ΒΟ [Π6 808} ορογαῖοα ἀροπ ἴπο ὈΟΑΥ͂ ; ψῆηδὲ 118 
ψΑΥΪΟΙ8 ΒΘ ηβδι 08 δη ἃ [ἈΟι 0168 τότ : (ἢ ΓΟ Υ ΟἿ Βροδ κῃ, ΔηροΥ, ἀσβῖγο ; δηᾶ, 15} 0, 
([Π 6 ΤΏΆΠΠΟΥΙ οὗὨ 118 ΘΟ ΡΟΒΙ ΟΠ δη ἃ αἰ βϑο] ατίοῃ ; δηα οἵἤοῦ {ΠῚηρ5, νν ἢ ς ἢ τΠ6 πη ἀογβίδη πῇ 
οἵ π0 οτϑαῦιγο δα οΥΟΓ τοδομβοά. ὙΠθη ὉΠδΐ ΡὨ]]ΟΒΟΡΉΘΙ ἀγΌ86 δηᾶὰ νου ρροά {π6 Τοτὰ 
δόβι5, δηὰ βαϊ 4, " Ὁ [ωοτὰ “6δ8ι18, ἔγοπι πο ποίου 1 νΝ}}]} Ὀ6 {ΠΥ ἀϊβοῖρ]ο δηᾶ βογνδηϊ,᾽᾽ 

ι (ᾷοβροὶ οὗ Νοοάοτηιβ 1]. 11--14. ΑΡρος. Νὸν Τεβῖ. ῥ. 48. 
2 ΤΠΟΥ δῖο οπαμηογαίθα ὈΥ̓ Μύ. Φοπο8, οἡ ἴῃ δηοηῃ, νο]. 1ἷ. Ρρ. 153.-- 1566. 
3. δορ Φόπο8 οἡ ἴἢ6 Οδποη, γ0]. ἰΐ, ΡΡ. 349, 350., δοῦὸ ἴῃς δῦονθ σοπγδσὶς ἰ8 σοηϑγιηοὰ 

ἮΥ ΠΙΛΗΥ͂ ΟΧΆΠΊΡ]68. 
Ἢ γοὶ. 1ἷ, ΡΡ. 838---88. δ Αρος. Νὸν Ταβί. ρρ. 78, 74. 



ΟΓ ἐδιε ΔΝνειυ Τερίαπιοηί, 

(οὰ {Ππ|δ ΕΥΒΟΥ, ἀμ οὖν Ἰωογὰ “Φ6808 
Ομ γιβί. 

8. 1 τπὰηΚκ ΟΠ γῖβὲ ἴῃ ΘΝΟΥΥῪ ὈΓΆΥΘΥ οὗ 
πλΐῃ 6, {πα γ8 ὀοη ππι6. δη ρογβονογα ἴῃ 
σουὰ πόγῖβ, Ἰἰοοκίησ Ὁ {παῦ ΒΙΟἢ 8 
Ῥτοιἰβοὰ ἴῃ ἴἢ6 ἀδγ οὗ λυ σαιθηΐ. 

4. Ἰ,οὐ ποῖ {Π|0 νϑῖῃ Βρθοο 5 ΟΥὨ 80γ 
ἐγοῦ Ὁ] 6 γοιι, ο ραγνυοῦὶ {6 ὕγαίῃ, ἐμ δ 
1Π6Υ ΠΔῪ ἀΥΔῪ γοιὺ δϑιαα ἴγοηι {Π6 ἰσαϊ 
οὔ 6 (ἀο8ρ6ὶ ψ ]οἢ} 1 μανα ργθδομαα. 

ὅ. Απὰ ΠΟΥ πηᾶγ (οὐ ρτδηϊ, ὑπαἴ ΠΥ 
ΘΟΏΥΘΓΙΒ ΠΔῪ δἰίδιη ἴ0 8 ρογίοοϊ Κπον- 
Ἰοίρα οΥ͂ ἔα ἐγα ἢ οὐἩ 186 (ἀοβροὶ,.Ὀ6 "6- 
ποβοοηῦ, δηὰ ἀοίϊηρ σοοὰ πογκβ ΒΊΟΣ 
ΔΟΓΟΙΏΡΘΗΥ ΒΑ] ν Δί! οη. 

6. Απαὰ ΠΟΥ͂ πα  "οῃάϑ, Ὑ 816 1 Βα δ ν 
ἴῃ ΟἸιγῖϑι γα τηδηιοβί, ἴῃ τσ ϊοὶι 1 Γο)οῖςθ, 
δηὰ δι ραή. 

7. ον 1 Κπον [δαὶ {18 884}} ὑπιγῃ ὑο 
ΤΑΥ͂ ΒΑ  νϑ.ΠΙΟὴ [ῸΓ δον, το 5}}4}} 6 
{Πγουρὴ γΟῸΡ ὈΓΔΥΘΥ, δηα ἴΠ6 ΒΙΡΡΙΥ οἵ 
186 Ηοἷγν ϑριγί. 

8. ὙΥ̓ΒΟΙΠΟΡ 1 ᾿ἰἰνο οὐ ἀΐο : ([Ὁγ) ἴο τὴϑ 
ἴο ᾿ἴνθ 8}8}} Ὀ6 ἃ 116 ἰο Ομ γιβί, ἰο ἀϊθ 
Μ1}} Ὀ6 Ἶογ. 

9. Απὰ οὖν μογὰ Μ|] ρσυδηῦ 8 [ῖ8 
ΤΊΘΓΟΥ, (πα΄ γ6 ΠΙΔΥ͂ ΒΔΥΘ (86 Β8Π16 ΙΟΥΘ, 
8η4} Ὀ6 ᾿ΠΚΟ-Ἰϊπἀρα, 

10. Ὑ)ηιογθίογα, μιγ Ὀοϊονϑᾶ, 88 γα Αγ 6 
Ποαγὰ οὗ {}|6 δοταϊηρ οὗ {μ6 1,μογά, 80 ἐδέηκ 
8η δοὺ ἰπ ἴδαγ, δπὰ [ὑ 88}8}} ὈῈ ἰο γοι 
16 δἴδγῃαὶ : 

11. ρὸν ἰδ 185 αοά, ψῆο πογκοίῃ ἴῃ 
γοι; 

12, Αμπὰ 40 8ἃ]] ὑμΐηρβ τ]ιϊμουί βἷπ. 

18. Απᾶὰ νῶδὶ 18 Ὀδβθῖ, τὴν Ὀοϊονοα, 
Το]οίοα ἴῃ ἴ86 Ἰμοτὰ ΦΔαβϑυβ ΟΝ γτιδῖ, δηὰ 
δνοία 4}} ΘἸ τὰ γ ̓ποτϑ. 

14. 1,εἱ 4 ΥΟᾺΥ τοαιιοϑίθ 6 τηϑαθ 
Κηονῃ (ο αο(, δπᾶ ὃ6 βίθδαν ἰῇ {π6 ἀ06- 
ἰνῖηο οὗἁὨ ΟΠ τ βῦ. 

16. Απὰ ν7].δύϑοουου {ΠΏ ρΡ8 ΔΥῸ Βουηά, 
Δηἀ ἔσιιθ, ἀπά οἵ ροοά τοροτγῦ, ἀηᾷ οἢπβίθ, 
Δηἀ }ι8ϊ, δηὰ Ἰονο γ, (8686 (μ᾽ηρΒ ἀο. 

16. Ὑποβα ὑπίηρϑ νοΐ γα ἢδνα μοιγα, 
δη6 τοορὶνοά, {πη οα {686 ἰδίηρβ, ἀπά 
ῬΘΔΟΘ 888}} Ὀ6 τΠῸ} γοῦ. 

17. ΑἸ] 186 Βα] ηἰ8 βα]αΐα γου. 

18. Το (6 οὗἩἨὨ οἂν Ἰμοτὰ “6588 
ΟἸγῖβϑὺ θ6 τ ῖτἢ γοῸΓ βρί γι. Αὐηθῃ, 

19, δυβα {1||85 Εριβῖ]6 ο Ὀ6 τολδᾶ ἴο 
ἐπα Οο]οββίδηβ, απὰ 6 ΕΡρίβι]6 οὗὨ [86 
Οὐ]οβϑίδηθ ἴο Ὀ6 τοδᾶ διποης γοῦ. 

δ29 

866 ἥτομχῃ οἱ ἰμ6 Εδιΐ ον, ἀπ ΟἿΓ 
ογὰ 4Ψ6888 ΟἸ γἰδῦ. 8.66 {1Π6 βαιγθ δ]δο, 

Βοπι. ἱ. 7.; 1 ΟογΥ. 1. 8.:; 2 Οον. ἰ. 2.; 
ἘρΒ. 1. 2.; ῬΒ1]. 1. 2. ; 6]. 1. 2. ; 1 Τμ689. 
1. 1.; 2 ΤΏ655. 1. 2. 

8. ῬἘΠ. 1, 8..0ΘῈΆ5ΚὨ. {πᾶπηὶς ΤῺ αοά ἀροη 
ΘΥΘΣῪ ΓΟΙΘΠΙΌΓΆΠΟΘ οὗ γου, (Ὁ γοὺγ ἴ0]- 
Ἰονβῃρ ἴῃ 1ῃ6 ο8ροὶ, τότ {π6 θσϑῖ ἀΔῪ 
ἘΠῚ] ΠΟΥ, ὅζα. 

4, (αἰαῖ. 1. 7. ὙΒογα 6 βοπιθ ἐμαὶ 
ἰτουῦ]δ γοῦ, αμὰ πσου]ὰ ρογνογὶ [μ6 αοβρεὶ 
οὔ Ομ γιβῖ, ὅζο. 

6. ΡὮΠ. 1, 18. Δῖγ Ὀοπάβ ἴῃ Οτἰδὲ δγ6 
ΤΩΔηϊ δβι. 

7. ῬὨΙ. 1.19. ΕῸΡ 1 Κπον {(μαὲ ἢ18 
88}} ἑπτη ἰ0 ΠΥ βαϊναϊΐοη ἰπγοιρὶν γοῦν 
ὈΓΔΥΘΥ, δηὰ [86 ΒΙΡΡΙΥ οὗ [6 ϑρίγϊῦ. 

8. ῬὨΙ]. 1. 20. 21. ὙΥΒΟΙΒΟΥ τ Ὅ6 ὮΥ 
18 οὐ ἀθδίῇῃ, Ὁ. πη ἴὸ ᾿ἶνα 18 Ο υιϑῖ, ἴοὸ 
αἷα 18 ρβίῃ. 

9. ῬὨ]]. 11. 2, Τμαῖ γα ὈῈ Π|Κ6-Ἰϊηἀοα, 
Βαντὴρ [116 Β86 ἰονβ. 

Ὀ6- 10. ῬἘΠ]. 11.129, ὙΒΟΓΟΙΌΓΟ, τῇ 
εἶ: ἄτα. Ἰονθᾶ, 848 γθ ᾶνθ δ᾽ γδὺβ ΟΌΘΥ 

ὙΟΤΚ ουαὐ γουγ βαϊναίοη τ] [ΔΓ ; 

11. ῬὨΠ]. 1. 18. ἘῸΡ ἰδ 18 σοα σ8ο 
ψΟΥΚΟΙἢ 'π γου, 

12. ῬἈὨΠ]]. 1,. 14. θ)ο 411 (Βῖπρϑ πιδοις 
ΤΑ τσ γί ηρ, δα. γ6Γ. 15. ὑπαῦ γα ΤὩΔΥ 6 
ὈΪΔΠλ6]685. 

18. Ρ!}]. 1.1. ΕἼΠΆΙΠΥ, ΤΥ Ὀτοι Ὦγοη, 
ΤΟ7ΟΙς6 ἴῃ ἐἸι6 Ἰνοτὰ. 

14, ῬΠΪ]. ἵν. θΘ. [οὐ γοὺ τοηποβίβ ὉΘ 
τηδᾶσο Κπόσῃ ππίο (οα. 

1ὅ. Ῥ|}}. ᾿ν. 8. ΔΥ παϊδοθνον {πἰηρ8 ὩΓΘ 
Βοποβί, τ πίθον ου ΤΠ πρ8 ἀΓῸ ι.8[, τ ἢ» 
ΒΟΟΥΘΥ ΤΠ] Ὼρ8 ΔΓΘ ΡΈΓΘ, τ᾽ μδίβοουθυ ἐπί πρ8 
ΔΓΘ ἰονοῖγ, τ μαίβοθυοσ {πὶ ΡΒ ἀγα οὗ ροοὰ 
τϑρογῖ, ἄς. 

160. ῬὨΠ]. ν. 9. ΤἼοβο {πη σ8 τ ΠΟ ἢ γ6 
αν Ὀοίῃ ᾿οαγηθα δηᾶ τοϑοοϊνοα, ἡπὰ 
Βοδγὰ δηχὶ 866η,--- ἀο, δηὰ ἴα (οὐ οὗ 
Ρό866 βῇα}} Ὀ6 τι γου. 

17. ῬὨΠ. ἵν. 22. ΑἹ] {π6 βαϊῃ 8 βα]αῖθ 
γου. 

18. Οαἰαί. νἱ. 18. ΤΠ σγδοα οὗ ΟἿΓ 
Τ,οτὰ 6808 Ὀ6 τ Ι γοῦγ Βριγῦ. Απγθη. 

19. Οὐ]. ἵν. 16. Απὰ νψἤθη {ῃ}8 ΕἸ ΡΙ 8116 
ἰ8 Γαδ διιοηρϑὶ γοῦ, οδ.86 ὑπαὶ 10 ὉΘ, 
τοδὰ 4150 ἴῃ ἐμ στοῦ οὗὨ ἴ86 1,Δοή !οσμη 8 
δηα {πᾶΐ γα ᾿ΙΚον86 σοδὰ ἵπμ6 ρίοι!α 
ἔτοτη υβδοάϊ!οθδ. 



δ24 Οκἡ ἐλ Αμοογνρῆαΐ Ζ7βοοὶς 

8, 7αρίϊν, α8 ἐδ ογοιἰϑιϊὲέν 9. ἔδιο φοπεῖπο δοοῖς Γ᾽ ἐδο ει  εκέα- 
Ἠιογιξ 8 δϑέαδίϊδηοα ὧν {6 αἀοοοιλιηὲβ Ὁ} σοι Τῖ8, ΘΟΥΘΥΤΟΥ͂Β, Ῥγέηποες, 
Ῥεοορίε, δα. ἐλογοῖπ οοπέαϊποη, δοῖηρ σοη γπιο ὧν ἰἧθ τοϊαΐϊίοπε 9} σοη- 
{ΡΟΥΑΥΨ εὐγϊέεγ 5, δοίῃ Κγϊοπ8 απα ὁπθηινες ἕο (λγιδίϊαπς αμὰ Οἰλτ βει- 
απὶέψ (απά ὁ8ροοΐαϊίν ὃψ ἐδ γοίαξίοηβ Οὗ ̓ οδέϊϊο τοῖΐ6 78}; 80 ἔδι6 βρτετ ἑοιδ- 
᾿μ688 0 ἐδ ρβομαο-ουαπφοίἑσαϊ τογίξίησε 8 ἀεπιοηϑέναἰοα ὃν ἐδιοὶγ σοπξαϊημίπο 
σΠΟΒ5. ἘΑΙΒΕΗΟΟΌΒ, ἀπά δίαίομιοπίβ τολίοῆ αΥὸ σοπέγαασϊοιεαί ὧψ ἐλ 
παγγαζίυες ΟΥΓ ἰΐο86 τογίδεγ8 τοῦο 106 76 οὐπέοεπιρογαγ ιοἱξϊι ἐδ διεργροϑοά 
ατιέδΐογϑ 0 ἐλόηι. 

Τθ8, ἰὼ 186 ἔαρ οὗὨ ϑϑηθοδβ Ερίβ81168 ἰοὸ δι], το τοδὰ {πὶ ἐλ δΡΉῬΟΤΟΥ 
(Ν ΓΟ) ιτσαϑ ἀοϊϊρ λίρα ἀπά διγρτίβοα αἱ 6 ἰλουρῪλία απα δοπίϊπιθηίδ ἐπ Ῥαιΐς Ἐξ ᾽βέἶε ἰο 
ἐλο Ολιγοῖθε; διὰ ἴῃ {μ6 ἔοατι οὗἁἨ Ῥ80}᾽ 8 Ερὶϑ1168 ἴο 18:6 ῬΒΙ]ΟΒορΒον ὃ, {πὺ τ 6 θπε- 
ΦΤΟΥ͂ 8 δοίᾳ απ αὐπιῖγοῦ απ Κζαυοιτοῦ οὗὨ ΟὨγΙδι απ γ. Ὑἢ.686 550 Γ1008 ἃγα ποῖογὶ- 
Οὐϑὶγ ζαῖΐδο, ἀτιὰ ΘΟΠΙΓΑΓΤΥ ἴο ἴΠ6 ἀπαπίπλουϑ γοϊαἰΐοηβ οὗ μθαίμοη δππ ΟΠ γβεϊδπ νυ τὶ 5 
σΟΠςΘσηηρ ΝΕΙῸ δπὰ δὶ5 γοραγα (0 ὅπ 6 ΟΕ ΓΒ π8. ΤῊ ἀοΒροὶ οἵἩ ΜΆΣΥ σοπῃίδῖηδ εὖ 
Ἰοαβὲ ἔνο στοβϑ [ἰϑεοοαβ δη 4 οοη γα! οι οη 8 ἰο Ὠ!ϑἴογῖ αὶ δοῖ ; ἀπὰ πο ἴθ πη 
ΕΘνΘἢ ΘΑΌΔΙΥ ροαγίηρ ἰηβίληοοϑ οχὶδὲ ἰῃ [86 ρβοιο- ροβροὶ οὐ ἢγοί-ουϑησο]ΐοη οὗ 
7 δπι68 ὅ, 5ΙΧ ΟΥΠΘΓΒ ΟΟΟῸΥ ἴῃ ἴΠ6 ἔνσο (08ρ6]}8 οὗἉ ΟἸ τ 8.5 [πίλ ΠῸγ ὁ, ν Β! οἢ τ ϊδίθ ὉΠ 8 
ΠΟΙΟΓΙΟΙΒΙΥ ΘΟΠΙΓΔΓΥ ὅο 86 Ὀδηονοϊδηΐ ἀοβίση οὐὗἁὨ ΟἸ τ δὶ 8 πλῖγας!ο8, δηα το Πβ θυ Γο 
Δηα ΒΟΙγ ἀοοίχηθ, πο το 64 τουθῆρσο, δια ῥτοιμοίθα ππίνουβαὶ ματι ῦν βηά 
]Ἰονβ. ἰμδιιν, ἴογ 1Ὁ πουὰ Ἔδχοθοᾶ {86 11π|118 οΥ̓ [Π18 ἈΥΓΟ]6 (ΔΙΤΟΔαῪ ροσῆὴ 05. ἴοο 
Βιὰ ἢ Θχίθπαθα) ἴο ΒΡΘΟΪῪ 411 0πΠ6 δρβυγὰ [Δ]ϑθῃ!οοάβ σοῃϊδϊποα ἴῃ ἦς ΒρυΓίουΒ 
Γι ησ8 ΒΟ ἢ γα πᾶν ΒΘΘη ΘΟΠΒΙΔΟΥΙῺΡ ; --- [86 Αοἰβ οὗὨἩἨ Ῥαὺϊ δὰ ΤΠ θοΪΑ αἰγοςσεγ 
{5} Ὑ ὑ6 ἀοούγη68. ἀπα ργδοίῖοθ οὐ {86 δροϑί]θ, δοῃοθγηΐηρ {86 μρππιοζάπιεςς οὗ 
ἸπαΥτΙαρὸ (ν ΒΙοἢ Βα 18 ΘΓ 8814 ἴο ἴανα ὑδυρὶν, (ὨοῸ Ρἢ [86 τόνοτεα 18 ουϊἀθηΐ (ο ἐδ 
Τηοϑ ΟἸΙΓΒΟΤΥ ΓΟΔάΘΡ ΟΥ̓ 18 ΕἸΡΙ8116) ; πᾷ σοποουῃίησ {Π6 ἤτεῖς ΕΠΕ ΟΥ̓ Ἰοοπεθη : --- 
ΤΉΘοΪα Ὀαίησ 8814 το Ὀ6 ΘΟΠΙ 95] οηΘα ΤΟΥ͂ Ηἶπὶ [0 Ῥγοδοῖῦ {μ6 ροβροὶ, ᾿δοιρἢ 10 νγ88 
ποῦ ΟΠΪΥ ΘΟὨΓΓΕΑΓΥ ἴο [6 ργδούϊς οὐ Ῥοιὶῃ 968 δηὰ (ἀθηϑ]θβ, Ὀαὺ α]80 ἴο δὲ. δι} 
Ῥοβινα σοι η8 ἴῃ [118 σοηθηθ ΕἸ Ρ 5.165. Βυΐ ψμδῇ ργονθβ {πὸ υὐῦϑν ΒρΌΓΙοι8- 
Ἠ688 Οὗ {Π||86 Αεἴϑ οὗ Ῥδὺ] δὰ ΤΉ θο]α, --- ἸΓ ΔΩΥ ΓΓΌΠΘΙ ῬΤΟΟΥ 6ΓΘ ΔΠΠ ΠΡ, -- 5. {Π|6 
ἔλεος ταῦ Ῥάαμ], τ βοβα [16 δὰ τ  ]ηρ8 ῬΟΒροακ Ὠἷπὶ ἴο ἢανα Ὀδοθηὴ ἃ ἴδῃ ΟΥ̓͂ ἈΠΙἢ:- 
Δ Δ }0}]6. νΘΓΔΟΙΥ, ἰ8 ᾿πίσοάορα ἴῃ ὑμθπὶ 845 υἱἱοτίηρ ἃ Μ ΠῸ] δηθὰ ἀθ] θογαῖθ ἐϊδ. 
Ταῦ Βὸ 18. 80 Ἰῃ ΓΟ ο64 8 ουἹασηῦ ; [Ὁ δἰΟΥ δὰ ἰηυπηδία δοσυκίηίαπος Ὀαΐνγθθη 
Ῥὰὺ] αμὰα ΤὨροΪὰ 5, δῃα {ΠΟΙ Βανῖηρ [θη ἃ ἸΟΌΓΤΠΘΥ ἰοσοῦθοΥ ἴὸ Απιοςὶ, μ6 18 
ῬΓΟΒΘΠΌΥ πηδάο ἴ0 ἀθηΥ Βον, δηὰ ἴο (6}} ΑἸοχδηάοσ, 1 Κηον ποῖ Π6 ποιηδη οὗἁἨ γβόοπὶ 
γοῦ βΒρΘαϊ, ΠΟΙ ἀο068 816 ὈΘΙοηρ᾽ (0 6. Βιυῦ ΠΟῪ ΘΟΠΙΓΑΓΥ {{||8 18 το (86 Κηοπτὴ διὰ 
ἴσιο οἰαγϑοίογ οὐΓ δύ. Ῥδὼ] θυ υυ οὐδ ὑχυδί 866. Ηρ, ψῇο 80 ὈΟ]ΑΪΥ βίοοα ὑρ [Ὁ {116 
ἀρέδηεδ οὗ (6 ἀοβροὶ ἃρσαϊηϑί 411 βογί8 οὐὗὁἨ ορροβιυοη, τ ἢοῸ Παζαγάθα δηὰ βυ!Πογθα 4} 
{ἰΠ]μ8 ΤΥ [88 βδ8Κ6 οὗ Ααοὰ δπὰ ἃ ροοα δοπβοίθησο, τ 16} 86 οῃἀθανουτο ἴὸ Κοορ 
νοἱὰ οὗἉ οἴδηεθ ὑοναγὰβ ἀοαὰ ἀπὰ πῆδῃ, τιοϑὺ ἀπα ΘΒ ΟΠΘΟΙΥ͂ ΘΥΘΥ που] 80 ΘΘΞΙ]Υ 
ἢανα Ὀδοη Ὀοϊγαγοα ἰπίο 80 9.,ΤΌΒΒ ἃ ΟΥΙη6, 88 ἴ0 Δ Κ6 ἃ Β80ΓΙΈσα οὗἁὨ [6 στοά! οὗ Β᾽15 
Ῥγοίβϑβϑίοη, διὰ {88 ρϑᾶςδβ οὗ 18 δοῃβοίβηςθ, δῦ Ὁπ06 ΡΟη 80 δἰ ρῃϊ αὶ ἰοτηρίδί!οη ἀπὲ 
Ῥτγονοςαίίοη. ΝοΥ Μ}} ἰῦ Ὀ6 οὗ ΔἢΥῪ [ΌΓΟΟ ἴοὸ γον Βογθ, {παὐ ἴῃ {π6 τεοοϊνοὰ ϑουρ- 
ἴπΠΓ65, ΑΛ Δ ΔΙ 18 βαϊὰ ὑπῖοα ἴο ἢδνα ἀδηϊοα 18 π|ϊΐο, ν]Ζ. (θη. ΧΙ. 19. απά χχ. 2. 
ζα, 848 4180 ἴβαδο 8 βαϊαὰ ἴο ἢανα ἀδηϊοα ἷ8, ὅθη. χχυ!. 7. ἄσ.; απὰ ἴῃ ἐμ Νον 
Τοβίδηπιοηῦ ἰδαῦ Ῥοίου ἀδηϊοὰ ἢ18 Μαρίου, δῃὰ ἀδοϊαγοα μα ἀἰά ποῦ πον ϊη, Μη, 
χχνὶ. 72.: ἴον ἰῃ6. οἰγουτηβίβῃηςο68 ΔΓΘ ἴῃ ΤΏΔΏΥ 08868 αἰ γα πί, Δῃ ἢ ΘαρΘΟ ΠΥ ἴῃ {ἢ 18, 
(ἸὰὉ ῬΔᾺ] ἀρροαγοαὰ ποὺ ἴῃ ὯῸ ἀδηρον 16 6 δα οοιοδδβο ἰοὺ ; οὐ ΓἾιο Δα Ὀδθη ἴπ 
ἀλη ρῸΓ ταϊρσῆῦ αν ΘαΒΙΪγ ἀο] νογθα Ὠϊμ]56}} ἤγοσα [Ὁ ἢ ἴο ν ἢ] ς ἢ γα τηυϑὶ δαα, εἰν ἢ 
μδὰ ὑπάθγροηδ ἃ ἡμβουβαπα πόσο ΑἸ ΒΊοα] 1 {1118 Γ {ἰϊὸ δα κα οὗ ἀοἀἂ δῃηά ἃ μοοὰ οοῃ- 
Βοίθῃ66, ἃ ὭΘΥΘΥ Μ4Ὶ8 ΟΥ̓ ἴδαν Ὀοίγαγαα ἰπῖο 80} ἃ οΥϊηλο.8 

ἱ Ἐρἰβὲ, νὴ]. ἴῃ Αροῦ. Νοὸν Τεβί. Ρ. 76. ᾿ 2 Αγρος. εν Τοδί. Ρ. 76. Ἐρ δῖ, ἰχ, 
5 50 Τδοὰ βροοϊβοα, δῃὰ ἰμὸ (Ἀἰβεβοοαβ ἀοίροϊοα, ἰῇ Φόοπθ8 οὐ 186 Οἰδιιοη, γο]. ἰἱ, 

ῬΡ. 147---15]. 4 [Ϊ(. γοἱἹ. ἱϊ. ὑΡ. 2349---25]. 
ὃ Τ0]ά. ρΡρῃ. 400---402, 6. ΟἹ. σχίν. χυ!]. ---- ἢ. Υἱ, οὐ Αγρος. Νὸν Τοεβὲ. ΡΡ. 80. 84. 
7. ΟἿ χίχ. --- ν΄. 8. οἵ Αρος. Νοῖν Τοβί. ἢ. 84. 
5. Φοηο8 οὐ ἴπ6 ὕδβηοη, τοὶ. 1. Ρ. 401. ΑἀαΙτοη 4] Ῥγοοίβ οὗ [Π0 δρυτγίοιιβηοβϑ οὗ 16 δ ρ0» 

ΟΥΥΡΔ] νυ εἶμ κ8, ἀδοσι ρα τὸ ὉΠ6 ΔΡΟΒΕ168, ἀγὸ σίνοη ὈΥ 1}. ΜΑΙιΌγ, 1{Ππ|5ῖ. ΡΡ. 567-- 00. 



ΟΓ ἐλε εις Τοείαπιοηΐ. δ2ὅ 

“οἷ ἀγο [6 ΘΟΙΠΡΟΒΙΓΙΟῊΒ ἣν ΒΙΟἢ δἰζαπιρίοα ὕο σαῖη ογεαϊίς 88 {πΠ6 νὰ] φγοάπο- 
(ἰοη8 οὗ {16 Δροβῖ]68 ἃπὰ δνϑηρο 818 ; 8Πα 80 8 τ Κὶπρ' 18 {Π6 σοπίταβῦ Ὀείνγθθη {Π6πὶ 
Ἐπ {πΠ6 σοπηθ ἩΤΙΙΠρ8, ὙὙΠΟΒ6 δύνα ἴΠ6Ὺ ἤδνα 80 ΒΟΟΟΒΒΡΆΪΥ οπαοηνουγοᾶ [τὸ 
Ἰπ 886. [Ὁ ἀθβογνθβ [86 πιοϑῦ ΒΟΥ] 8 ΘΟΠΒ᾽ ἀθγβτοη ΟΥ̓ ΕΥΘΓῪ ΟἾΘ6, Ν}Ὸ 18 ἈΠΕΔΡΡΙΪΥ 
ῬΓΘ) υὐ!ορα ἀραΐηϑὲ ΟΡ ΒΕ] Δ ΠΙγ, ΟΥ (ταῦ 18. δἰτηοδὶ 88 {8181} ψ}ὸ 48 ΒΓ μοσῖο ποῖ 
τιουριῦ {86 δα) ῦ που τθν 1.18. αἰτοη ἴοη, τ μοῖθον, 17 [ὴ6 σβηοη 681 ὈΟΟΚΒ οὗ [86 
Νον Ταοβίδιμθηῦ δὰ Ὀθθη (6 Ῥγοάυοίοη8 οὗἁὨ γί ῆσα οὐ ἀο]αβίοη, {ΠΟῪ ᾿νουϊὰ ποῦ 
ἢᾶγθ γϑβϑιῃ ὈΪ8α {}0568 τ ἢ ]οἢ 8Γ6 ἀνον αν 80, ἰπ δοῖηθ ΟΥ̓ ἐποὶν ἀοίδοίβ. ϑυρροβίῃρ, 
1, [ῸΓ ἃ τιοπηθηῖ, ἴο Ὀ6 ἃ πηλοῦ οὗ ἀουδί, Ὀγ τψβοπὶ {8 ΘΆΠΟΠΪ 641 ὈΟΟΚΒ ψογὸ 
τι θἢ ; ΟΥ Δ᾽ οὐ ηρ ὑΠ6 πὶ {π6 οὐ αἴ, τ Ἀῖ ἢ ἰβ σγαηϊθα [0 4}} οὐ Υ τυ τη ρ8 Βανίησ 
16 β88πι6 Ἔχίθυ δὶ δ ΒΟΥ, ὑμαῦ ΟΥ̓ θείησ ψ τ θη ὈΥ [86 δας ΒΟΥΒ ] 086 Π 8 Π|68 {ΠΟῪ 
Βανο ΔΙΤΔΥΒ ὈΟΙΠΘ; ΡΟ ΕἸΓΒΘΥ οὗἨ {Π|686 ΒΡ ΡΟΒΙ ἐἴΟη8, (6 τυ! το γ8 οὔ 186 Ν ν Το8- 
ἰδιαθηῦ σου] ποῖ, δἰ ΠΠ6Ρ ἷπ βιψϑϊοη οὐ αἰαὶ πηθηΐ, Βανα δὰ 8Πγ δάἀνδηϊΐαροβ, 
ΒΠΙΏΒΠΙΪΥ βρϑδκὶηρ, τυ ῖο ἢ {86 Δα ΒΟΙΒ ΟΥ̓ [Π6 Δροογυ ρῆμα! ὈΟΟΚΒ ἡγ ΓΘ ποΐ 88 1{Π|6}} ἴὸ 
Βανο ροββϑοβϑθ 8ἃ8 ὑμιθιήβο]ν68; ΘΟΠΒΘ]ΌΘΏΙΥ, [ἢ ἴμ6 Βγϑί ῬοοΚΒ μβαὰ Ὀδθοη Τουπαάρα 
ὌΡοη ἴπ6 Ὀα818 οἵ Βοίίοῃ, 10 18 ΘΌΓΘΙΥ πιοϑῦ ρΥΟΌΔΌ]6, τμαΐ βυ ὈΒοαϊθηῦ αἰτοιηρίβ σου] 
Βᾶνθ δαῦβ]]6α, 1 ποῖ ἱπηρτγονεα ὑροη, {86 ἢγϑι οθογίϑ οὐὔ ἱπιροείασο. ΙΓ Βόνγονον, 1 
ΔΡΌΘΑΓΒ, ὩΡΟῚ ἃ οδηαα δηα οἴ086 ἱηνοβυϊσαίίοη, ὑμαῦ οη6 Βοῦ οὗ σοπηροβ 1 0Π8 ὈΘίΓΑΥΒ8 
ὯΟ ῬΤΟΟΙΒ ΟΥ̓ ἃ ἀοϑί ζῇ ἰοὺ ᾿ΡΟΒ6 "εν Οὔ ΟΓΘ, ἈΠ ΠΟ τη 8 {πᾶ (ἢ6 ΔΌΓΠΟΥΒ 6Γ6 
τΠειηβοῖνοϑ ἀθοοίνοι ; π}}1}16, οἡ ἰδ6 ΘΟΠΙΓΒΓΥ, [86 Οἰ6 18 δυΐησα ἴῃ ΘΥ̓ΘΓΥ Ῥᾶρ6 86 
Ρἰαϊοϑὺ βυμμύομηϑ οὗἨ τη βία κα δηὰ ἔγδυὰ : 18 11 ΓἈΪ, 18. 1Ὁ. ΓΘαβο Δ ὉΪ6, ἴο δβοσὶθθ ἰῸ ἃ 
ΓΟΙῸΝ. ΟΥ̓ 11}, ῬΓΟάΔυο.ΟΠ8 80 ῬΑΙΡΔΌΪΥ δῃὰ βϑϑθητδ!ν αἰ γθηὺ ὃ ΟΥ, τα ΠοΥ, 18 1 
ποῦ ΤΠΟΓ6 ἦ αὖ, Δηἃ ανϑη ΡΠ] οβορἰσαὶ, ὑο ταϑρθοῦ γα ἴῃ [Π086 ρογίογεηδηοοα, ἣν ΒΊΟΝ 
θα ὑπ ΤᾺΣ βίϑιπιρ ΟΥ̓ ΠΕΡ [δαΐοΓ68Β; δηά ἴ0 δοδηάοι ὑμο86, Δηα {8056 ΟὨΪγ, [0 φοη- 
ἰοιαρῖ, 1 Οἢ μάν ᾿πΠ] ὈΠ 806 {Γ8668 οὗ προβίαγα ὃ 

ΙΝ, Ετοῦλ {π6 ρτγθοθάϊηρ υἱὸν οὗ {π6 δνυϊάθποθ οοποογηῖηρ [86 
ΔΡΟΟΙΥΡΙΠΑΙ ργοἀυοίίομβ, νοῦ μανο Ὀ6Θη τοργϊπίβα, [Π6 οηα!α γοϑᾶο» 
Ὑ1}1 γδ]γ 6 ΘηδὈΪ α ἴο ρογοοῖνα ΠΟΥ͂ [016 οαιι8α {Π6Γ6 18, 1θδὲ {716 
οὐ ΡΥ δηα ἱπεριγδίίΐοη οὗἨ [86 σομαΐπα ὈρΟΚΒ οὗ [86 Νὰ Ταβία- 
τηθηῦ 8ῃου ἃ 6 αἰοοίθα ὈγῪ {πθῖη. “ον το ἢ! ΒΟΘΥΟΓ ἯὙἷὸῪὰ ΤΏΔΥῪ 
Ἰαιαθηῦ ἴπ6 ῥτοὐιάϊοθ, {Π6 θα πθβ8, (86 ἡ] ΚΟαηθαβ, οὐ {πΠ6 υπάοῆη- 
ΑΌΪ6 Βοβο ] γ οὗ [ἤοδ6 ἘῺΟ ϑηίοῦ Ἰηΐο πγαγίαγο ἀραϊηδὺ {π6 Ἰηζογοβίβ οὗ 
ΟἸγδῦ; ὙΒδίθυου ΠΟΥΤΟΙ γγὙα ΤῊΔῪ ἴδε] δὖ {π6 θο] ἀπ6 88 οὐ {Π6 βουσυ ν 
οὗ βομὴθ δῃ 1 - ΟἹ ΒΌ ΙΔ ΟΠΔΙΩΡΊΟΩΒ; ψ6 ἴδο] πὸ δ᾽αστη δ {86 οπβοίβ οὗ 
18 61} ἴμ 18 αἰἰοιρίβ ἀραϊηδῦ ἰῃ6 (ἀοβρεὶ. 6 πον (παὶ τῃ8 
οδιι86 οὗ ον ϑϊδὐ!οη πὰ8 ΔΙΓΘΔΟῪ διιβίαι πο α ἜΥ̓ΘΥῪ ΒΡΘΟΙΘΒ Οὔ δββα τ ΠΙ6ἢ 
οὐμπῖηρ, οΘΟΙ]α οοπίσῖνθ, ΟΥἹ ΡΟΤΟΙ αἰγοοί, [10 Ὧδ8 Πδ(ἅ 108 ΘΠΘΙΏ165 ἀ]οηρ' 
1π6 Ἰρῃοσδηΐῦ δηα διθοηρ [ἢ Ἰθαγηθα, διηοηρ {6 Ῥᾶ86 δῃ δῃλιοηρ [ἢ 8 
ΠΟΌ]6. ῬοΪ"6 ἸΤΟΠΥ͂ ἀηὰ νυ]ρὰγ σἱ ρα] ασγ ἤᾶγα θη {16 Ὑγθρο 8 οὗ 118 
Αβϑη]δηΐβ. [1Ὁ 88 μα 108 (᾿6]8ι13, ἃἀπα 1185 ῬΟΓΡΏΥΤΥ, δηα 185 “ υ]ΐαῃ. 
Απά ψδῦ οτα {ΠῸ6 οἴβοίϑ οὐ {Π6]7 Ορροβιοη ἢ Τὴ βᾶπηθ ἃ8 Ὑ]ΠΘὴ 
{6 “ τΌΪ]ογΒ δηα 6] ογδ ἀπα βου θ68᾽ υπιδα ἀσαϊηϑὺ 11 ---- [8 ρυτΊ Πα! οη 
δηαἃ ἱποῦρᾶβθ. [1 δὰΒ δα 18 Βο στο Κο8Β ἀπα 1ἰ8 ΥΥ οοἸβίοῃβ, 1{ξ 
Ἡστη68 δηὰ 105 ΟἸΡΌΟΠΒ:; δπὰ ψμαὶ αἀἸβαανδηίαροθ π88 ἐὺ βυπίϑιησά, 
δῦ 1} 0168 πδ8 1 τοοοϊνθα ἢ Η188 10 ἰοβῦ δὴν οὗὨ 18 ργϑύθῃβι 8, ΟΣ 
βδϑὰ ἀδρυῖνϑα οὗ δὴγυ ρογίϊοη οἱ 118 τη) βίΥ διὰ ργαθθ, ὈΥ {ποῦ Βαίγρα 
Δα {Π6ὶγ ὨοΒ τ γ ἢ Ηδα {ΠΘΥ 8 βυβίβῃπι τΟΥΘ ογ 016, τοτΘ ΡΟ, 
βοείας οοιῃρογίιησ 1 {Π6 ψγαηΐβ οὗ πλᾶπ, δηα τι τἢ [86 ΔΏ ΟΣ ρα ]Οἢ8 
ΟΥ̓ Ἔνου]αϑτηρ οχιβίθηοθ, ἴο ΘΠ ρθη Πα βαῃ οι Ὗ τηδη, ἀπά το οἴἴεοῦ 
(Π6 τορϑῃθγδίοη οὐ {86 νυ ου]ά, ἴοῦ Ποῖ ΤΠ6Υ ἡ γο 8016 ἴο ῥγονα}] οἢ 
τλη Κὶηα ἴο ὀχοῦδηρα {86 βυβίθιω οὗ “}6ϑ8 οὗ Νααζαγοῃῇ Υ6 ραΐῃ 
ρυὺ {Π|6 ἔγοια ον τϑδάϊηρ, Ὀαὺ [1{|16 ἔτοτ ΟἿἵ οὐβογναίίοη, 1 τ 

1 ΜΑΙ γ᾿ ΠΙαδιγδιίίοη, ἢ. 68. 



526 Οὴἡ ἐμὲ Αροογνρδαὶ Βοοῖς 9 ἐδ Νειυ Τορέαπιθηΐ. 

βῇακο ψ τ {86 ὑγοριἀαὐϊοηβ οὐἨ ἔδαν ἤθη ἔσαν Δ μα ΘΥΤῸΓ ἀγ σου θεΐ- 
δηΐθ. ΑἹ] λοίβ οοππθοίθα τ ἢ ὑῃ6 ΠΙβίοσυ οὗ {μ6 Ογϑύδη στο] σοι 
86 σοηἢγπηδίϊοΒ οὗ ἃ (γι δηβ (αἰ, ἰμαὺ {6 ἀοοίχϊηο σοὶ μα 
Ὀ6]16ν 68, γ71}} τϑϑιβύ ΘΥΘΥΥ αἰίδοκ, δὰ Ὀθ νἹοίοσϊουϑ {πγοῸρἢ 411 ορροβὶ- 
ἰἰοη. ΝῸ ΠΘ6ῊῪ ΨΘΆΡΟΠΒ δὰ δ ἴογροα ὈΥ̓ 18 ΘΠΘΙΏΪΘΒ; πα {86 
[ΘΠ ΡΟ Γ δηα ροΐδπου οὗ {πο86 τ᾽ αἰοῖ (ΠΟΥ ἤαγα 80 οἵνθῃ ἰγθα, [μον 1} 
ΕΥ̓ 1η νη. ΤΠΘΥ ΤΏΔΥῪ ΤὩΔΓΟΒ ἴο ὑδί]θ; θαὺ {μὸν Μ1}} ΠΟΥΟΙ Τα186 
{6 1. {τόρ ἢ 168 τὰ {π6 Π614.Ὁ} 

ΤΠ6 ΔΡΟΟΓΥΡΙΠαὶ ρίθοθβ ἡ ΒΟ ἢᾶνθ [8 θΘΘη οοπβιἀογοά, να θ6θῃ 
ἴῃ ΟἸΓΟΙΪ]ΔΌΟΩ ΤῸΓ ἃρ68, 88 ὝΘΥΘ ΤΩΔΉΥ ΟἴΠΘΓΒ οὗ ἃ βι τη} 8ὺ Κιπα, τυ ΒΊΟΝ 
Πᾶνα ραγιβῃβᾶ, ἰθανὶηρ ΟΠΪΥ {πον {1168 ὈΘμΪπα ἔθη, ἃ8. ἃ τηϑλοσῖδὶ 
{πᾶ {ΠΘΥ οσ6 οχιϑίοα, Μδῃυ οὗ ῃθια, ἱπαθϑά, βοοῃ Ῥϑοϑῆθ δχύϊποῖ, 
{86 ᾿ἱπέογοδί ἡ ]οἢ νγα8 [6]0 ἴῃ π6π ποῖί αἰογαϊησ [Π6 τηθϑὴβ οὗ {πΠπ 6 ὶγ 
Ργοβογνϑίίοη. Βυΐ γγο {π|ηῖς {παῦ 10 18. οὗἨ βρϑοὶαὶ ᾿ταρογίδηςθ, {παΐ 
ΒΟΙῺ6 οὗἩ {Π6 βρυτίουβϑ ῥγοἀπούϊοηβ τ θοῦ αἰ πο ν (86 τηϊβίδκοη Ζρϑαὶ οὗ 
ΘΟ γιβεϊαηθ, οὐ {ΠπῸ᾿ ἔγαυὰ οὗὁἨ ρϑύβοῃβ ψῈῺΟ ὙΕ͵Θ ἴῃ ΠΟΒΟΠΠΥ (ο {Π6 
(ἀοβρεὶ, βϑηὺ δυγοδα ἴῃ {π6 ῥυϊγαϊνθ ΟΣ ἴῃ ἰδίου {ἴπη68, βου] μανθ 
Ὀδ66η βανϑα ἔγομη ἀθβδίγυούϊοη. ὅϑᾳοἤ ὈΟΟΪΚΒ ἃ8 ὑπ6 ““ Βροὶ οὗἩ Ματγυ," 
1η6 ““Ῥτού-ονδηρο]οη," (π6 ““ (Λοβρεὶ οὗ {π6 1πέληου,7 (Π6 ““ ἀοΒροὶ 
οἵ Νιοοάδηλβ," ““ῬαᾺ] δηὰ ΤῇροΪα," ὅτ. ὅζο. ἃΓ6 ποῖ ΟΠΪΥ αυδὶ]δ Ὁ] 6 
88 Τ68Δη8 Οὗ ΘβἰδὈ]Π 1Βῃ1ησ [16 ΒΌΡΘΙΙΟΥ ΘΧο  ]θῆοα οὗ {86 ὈοΟΪκ8 οὗ (μ8 
Νον Ταβίδιλθηΐ, ἴὰ {Π6 οοτηροβιίοη οὗ ὙΠΟ. {ποθ γα 18 Ἐἢ6 τιοβὲ δά- 
ΤΩΪΓΔὉΌ]6 ΘΟ ΙΑ ΓΙΟῊ οὗ τη] οϑίυ τ [ἢ ΒΙ ΠῚ Ρ]1ΟἾ ΤΥ, ΒΕΓ ΚΙΏΡῚΥ ἴῃ οοηξγαβὺ 
τ ἢ [Π6 ΡαοΥ 168 Δ Πα ἸΡΥΔΙΙΟΠΔΠ}10165 Οὗ [Π6 ΟἸΠΘΓΙΒ : ---- θυ [Π6Υ ἃγα οὗ 
στοιῦ ΒΟΥΎ 106 ἴῃ Δυσιθηἰηρ' {Π6 ΘΥάΘ 068 πα ΘοΟΠΠιτηϊπηρ' (ἢ 6 ῥτοοῦ οὗ 
ΟἸ τιβυιαπιγ.Σ 80 [Ὁγ, ᾿παἀς64, ἀγ {μ6 886 ὈΟΟΪΚΒ ἔγοηι τα} ]Ὡρ᾽ ἴῃ ΒΗΥ 
ἄσρτθα ἀραϊπδῦ {π6 ΘΥδηρΘ]1οα] ΒΙΒίοΥυ, παῖ, οα {16 ΘΟΒΊΓΑΓΥ, ἐΠ6Ὺ 
τηοϑύ ἀθοι Θά] Υ ΘοΥτοὈογαΐθ 1: ῸΓ ΠΟῪ ΔΓ ψυίθῃ ἴῃ (η6 πϑπλο8 οὗ 
1Πποδ6, σσμοπὶ οὐτγ᾽ Δ ΓΘ ηζ10 δουρίαγοβ βίαια ἴο Βανα Ὀθθη ἀροβίϊαβ δπὰ 
ΘΟΠΊΡΒΠΙΟΩΒ ΟὗὨ Δροβίδβ8 ; δηᾶ {με ῦ 411] ΒΌρροβε {86 αἱ ρη}Υ οὗ οὐῦ 
Τιογ Β ΡΟσβοῃ, δπα ἰῃδὺ ἃ ΡΟΣ οἵ ψογκίηρ' πλῖγθ 0168, ἰοροίθοσ τ ἃ 
ἈΙΡῊ ἄσρτοα οὗ Δα ΠΟΥ, γὰ8 οοηγογϑα ὈΥ Ὠΐμὰ [0 18 ἀροβίϊθβ. [1 
οὐδῦ αἷβο ἴο Ὀ6 Τϑοο]]θοίθα (μαὺ ἔδνν, 1 δηγ, οὗ {π686 ὈΟΟΚΒ, 6 ΤῸ 
οοΟπηροβοα Ὀθίογα {π6 Ὀορὶπηῖηρ οὗ [16 Βοοοπα οοηασγ. 448 ΠΟῪ ἸγΘΓΘ 
ποὺ ὀοΙῃροβοα Ὀοΐοσθ ὑπ ἔΐπηθ, ΓΠ6Ὺ ταὶρηῦ νγ6}1 τοίου (48 τηοβϑὲ οὗ 
{Ποῖα οοΥίΔΙ ΠΥ ἀο0) το π6 ΘΟΠΊΠΙΟΗΪΥ τοοοϊνοα ὈοοκΒ οἵ 86 Ναὸν 
Ταοβίδιηθηῦ ; δηᾶ, ἱπογθίοσγο, ᾿Ἰμβίθδα οὗ ἱπνδἀδίησ ἰΠ6 ογϑᾶϊ οὗ 
{886 Βββογθᾷ ὈοΌΚβ, (ΠΟῪ τϑα ]]ν Ὀθαγ (ΘΒ ΠΠΟΩΥ ἕο πο. 411 {686 
ὈΟΟΪΚΒ 1.6 ποῦ ῬΥΟΡΘΥΪΥ Βρυγίοιιθ, {πα 18, Δβου θα ἰο δυΐμοῦβ τῃὸ ἀϊὰ 
ῃοΐ ΘΟΠΊΡΟΒ6 {ποῖὰ: Ὀαΐ, ἃ8 [ΠΟΥ ΜΟΥ ποῦ ΘΟΙΩΡΟΒΘΩ͂ ὈΥ͂ Ἀροϑίϊθ8, ΠΟΥ 
αὖ ἢτβί δϑουρεὰ ἴο ἔπθῖι, ὑΠΟΥ ΤΑΥ͂ ἢ στοδῦ ὑγορυϊ ἐΥ 6 ἰαταϑα 
αροογυρῆαϊ; ἴον πον ἢᾶγα ἴῃ {Π|6ῚΓ {1168 [Π6 ὨΔΠΊ6Β οὗὨ Δροβί]θβ, δηᾶ 
{ΠΟΥ ΤΠ ΚῈ ἃ Βρθοϊουβ ργθίθηςοα οὗ ἀ 6] νουῖῃρ ἃ ἰγα Πἰβίογυ οὗ {Π 6 }Ὁ 
ἀοοίγη 68, ἀΙΒοΟΌΓΒΕ68, ΤΩΊΤΆ6168, Ἀπα γᾶν θ]8, ἐπουρἢ ὑπαῦ ΠἸΒΙΟΥΥ 18. πού 
{τὰ6 ἃπὰ δὐἰῃοηΐο, δπα σγὰ8 πού υτεϊ θη ΟΥ̓ ΔΠῪ ΔΡΟΒΙ]6 οΥἨ Δροβίοϊ!ο 
τηλῃ. ΒΌΓΙΠΟΙ, 786 ΤηΔῪ δοοοιηῦ ἔογ {86 ρυ Π]οαοη οὗἨ {686 δροογγ- 
ΡΠ] οὐ ῥῬβθυδθριρταρῆαὶ θΟΟΚΒ 88 (Π6Ὺ ἼΤῈΓΘ ὉΠΑῸΘΒΌΪΟΠΔΌΪΥ οὐ πρ᾽ [0 
{Π6 ἔλπιθ οὗ Ομ γδὺ δηα 18 δροβίίθβ, δᾶ {π6 ργϑαὺ βυοοβββ οὐ {ποῖ 

1 Ἐκ]οοιῖς Βονίον, Ν. 5. νοὶ]. χυ. Ρ. 163. 5. ἸθΙὰ. Ρ. 164. 
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ἸΩΪΠΙΒΙΥΥ. Αμπᾶ 1η {818 ταβρϑοῦ {π6 ο86 οὗ (Π6 δροβίϊθβ οὗ «6ϑι8 
ΟἸγῖϑῦ 16. ποὺ βΙΠρΊΪΑΓ: ΙΏΔΩΥ τθη οὗ αἰβιηρυϊβηθα ομαγδοίουβ μᾶνθ 
Δα ἀἰβοουγθοθ τη [ον {μ 6, οὗἩ πο 6 Ὺ Κηθν ποιμίηρ, δπᾶ 
ΔοΙη8 ἱπηρυϊοα το {θὰ γβὶοἢ ΠΥ ΠΟΥΟΥ Ρδυξογηθα ; δπά οιρϊηθηῦ 
ΓΙ οΓΒ ἤν παα σου τ8 ἀβουι θα ἴο {μ6 πὶ οὗἨἁ ἡ ΙΟἢ {ΠΟῪ γ6Γ6 πού {86 
δαί ῃοσβ. ΤΉ8, ναυϊουϑ ΟΥΑΙ ΟΏΒ 6Γ6 [Ἀ|86]γ ἀϑουι6α ἰο Πδηλοβίμθῃθδβ 
Δα Τ,ΥΒΙΔΒ ; ΠΊΔΠΥ {πὶηρθ 6ΓῸ ΡῈ] 564 1ῃ 6 Ὠδιηθ68 οὗ Β]δυΐιι8, 
ὙΊΓΡῚΙ, δὰ Ἠογδοο, το ὭΘΥΟΡ ΜΟΙ ΟΘΟΙΠΡΟΒΘΑΩ͂ ὈγῪ ἴθ. Τὴθ 
Οτοοὶς δα οιηδῃ ογιἰο8 αἀἰβυηριβμθὰ Ὀοίνγθθῃ {86 σοπαΐηθ απ 
Βρυσὶοῦ8 ψογΚΒ οὗ {ποβ6 1] υβίγιουβ υυιοσβ. ΤῊ ββηπια ἰδ 480 ]6 οϑι- 
ΤΟ δηα οἰγουμηθροοίΐοη γΟ͵6 δχογοϊβοά ὈΥ (ῃ6 ἤγβε ΟΥἸβυϊδηβ, το 
ἀϊὰ ποὺ ᾿πηθαϊαίθ Υ σθοοῖνθ θυ τ ὑπίηρ (Παῦ νγὰβ Ῥγοροβϑα ἴο {δμοπὶ, 
Ὀυΐύ δαιηϊ64 ποίμῖηρ' 88 οδμοηοαὶ {μα αἰα ποὺ Ὀθαὺ {π6 ἰοϑὺ οὗἩὨ Ὀαϊηρ 
186 σοπυΐηθ ργοαποίίοη οὗ [Π6 βδοῦθα ΧΊΟΥ ὙΥ10Π| γΠΟ56. ὨδΠη6 ἰὑ νγἃ8 
ἸΩΒΟΥΙ ΘΟ, οὐ ὈΥ ὙὙΒοπλ 1 ργοίβββθα τὸ βάν Ὀθθὴ νυ τίθη, Οἱ {818 
δοοοιηῦ 10 νγα8 {παὖῦ [Π6 σΘΠ ΠΘΠ688 ΟὗὨ {μ6 Τὰ ρΊ8116 (ο ἔΠ6 ΗἩ ΘΌΤΘΤΒ, οὗ 
Βοη6 οὗ {μ6 Ομίμο]ο ΕἸΡι80168, δα οὗ [86 ΑΙροσα γρ86, νγα8 ἴῸγ ἃ βμοτγί 
[ἴθ ἀουρίθα ὈΥ̓͂ ϑοῖλθ ἤθη [Ππ6 οὐ ον θοΟΚΒ8 οὗ {6 Νονν Τ δδίαπιθης 
ὙΟΙΘ ὈΠΊΨΘΥΒΑΪν δοκηο ]οᾶσοα, ΤΠροη ἴπ6 σμο]6, {Π|6 θοΟΚΒ ποῖ 
ΠΟῪ ΔΓΘ, 84 [0Υ ἃ ἰοησ {πὶ6ὸ ραϑύ αν θθθῃ, ἰθγπχθὰ Δροογυρμαὶ, 
ὙΥΠΟΙΒΟΥ οχίδηῦ Θηίγα, ΟΥ̓ ΟὨΙΥ͂ ἴῃ ἐγαρτΩ ΘΒ, ---- ἰοροῖμοῦ τ ἢ {Π6 
{168 οὗ βυο ἢ 85. ἄγ ἰοβῖ, ----- ΔΥ6. ̓ ῃοπ πη θηΐϑ οὗἨ Π6 σᾶγ6, 8|{1}}, δηᾷ 
υάσπηοηΐ οὗ [Π6 ἢγβὲ ΟἸ γἰβύίδηβ, οὐἨ ὑπ ὶῦ ῥγαϑιαϊησ ταϊηϊβίοσβ, δπα 
[πεῖν οἶμον Ἰθαγηθα συϊάθ8 δῃα οοπαποίοτβευ ΤῊ ὈΟΟΚΒ ἴῃ αποβοη 
αἴϊοτα πο νϑ]1ἃ δγσυτηθηΐ ἀραϊηβύ οἰ μοὺ 0Π6 ρθη ΘΠ 688 ΟΥ {π6 δαΐῃο- 
ΤΥ οὗ {Π6 Ὀοοκβ οὗ {886 Νενν Τδδίδηχθηί, τ οἢ Ὑ6͵Θ ΨΟΠΘΓΆΙΪΥ 
ΤἝΟΘΙΥΘα 88 τυ ςθη ΟΥ̓ {Π6 ΔρΟΒ.105 δῃα Θνδηρθ 188; Ὀαῦ, οἡ {δ 6οῃ- 
ἴγΆΣΎ, ΤΥ Θομβγπὶ ὑπ6 ρσϑῆθγαὶ δοοοιηΐβ σίνθη 08 1 {π6 ΟΔποηϊοαὶ 
ϑουιρίατοθ, δηά [πὰ8 ἱπαιγθοῦν Θαί ὈΠ18ὰ ἐπ6 ὑγαῦῃ ἀπά αἰνίπθ δαΐδο- 
τιν οὗ {16 Φυοτίαδίϊπσ Οοεροί." 

Νο. Π. 

ΟΝ ΤΗῊΗΞ ΙἹΝΗΡΙΒΑΤΙΟΝ ΟΡ ΤῊΞΒ ἨΟΙΥῪΥ ΒΟΕΙΡΤΌΒΕΞΒ. 

[Ποζεντοα ἰο ἵπ Ὁ. 202. οΥΓ ἰλὶ8 Ῥοϊμπιο.} 

ΤῊΞ προοβδιυ οὗὁἨ {μ6 ἀϊνίπα ἱπϑριγαύίοη οὗ {πὸ βδογθά ϑβογιρίαγοβ 
διανίπρ Ὀθθη ϑβἰαίθά, δηᾶ {μ6 ῥτγοοίβ οὗ ὑπαὶ Ἰπβριγαίοη. μανίηρ Ὀθθη 
ΘΧΒΙ 64 αὖ ΘοὨΒΙ ΘΓ 16 Ἰθαρτ, ἴῃ (86 ργθοθαϊηρ' Ραρ 68, 1 18 ΡΓΟΡΟΒΘΟα 
ἴῃ [818 ρ]δοθ ίο οὔϑι ἴο 186 δίσΠοαὶ βία Θηΐ ἃ ἔδν δααιοπαὶ οὔβογνα- 
(ἰΟη8 οη {π6 παίαγο δῃᾶ οἽχίθηΐ οὗ βιοῦ Ἰηϑριγαύίϊοη, [6 ᾿πἰχοάδαοίίοη οὗ 
ν᾽ ΙΟἢ. σου] πᾶνα ἰηϊογγιρίοα {π6 οἰαΐη οὗ ἀγρυμιθπῦ 1η [86 ΤΌΓΙΏΘΥ 
Ρατί οὗ {Π18 νοϊιπιθ. 

1. Τηβριγαύϊοη “18 δαὶ δοϊυδίϊηρ ΘΠΘΥΟῪ οὗ {μ6 Ἡοὶν ϑριστιί, τὴ 
τ αύθυθυ ἄθρίθθ ΟΥὁ ΤΩΔΠΏΘΙ 10 ΤΔΥ Πᾶνα 66 ΘΧογοῖβοα : ρσα!αοα ὈΥ͂ 
Ὑ ΠΙΟΩ {86 Βυμίδη ἀροηΐβ, ομόβοη ὈΥ̓ αοά, πᾶνα ΟΠ οἰ} }ν Ῥγοοϊαιπηθα 
ἢ18 ΜΨ11 Ὀγ ποτγὰ οἵ ταουΐ, οὐ βανα οοτημ 64 ἰο πειπρ {Ππ6 βονογαὶ 

1 Τιατάποτ᾽ ε  οΥ 9, γοϊ. νυ. ῬΡ. 412---419. ϑνο. ; οὐ υοἱ. 11. ΡΡ. 12] ---ἰ 84, 410. 
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Ρογίϊοηβ οὐ ἐπα Β1016,"} νψηπουῦ ΟΥΤΟΓΙ ΟΥ τηϊβίακο. ὙΥ̓Πθη {6 ϑογὶρ- 
{768 ἃΓ6 βαϊα ἴο θ6 {1118 αἰν 6 }]ν (ΟΥ̓ Ρ]ΘΠΆΥ]Υ) ᾿μΒριγοα, γγ6 ἈΓῸ ποῖ ἰὸ 
ππαογβίαμα Ὁπαὐ {πΠ6 ΑἸΤΙσ ἐγ δυρσοβίθα ΘΥΟΤΥ τ οσὰ οὗ ἀϊοία θα Ἔν ον 
οχργαϑβϑίοη. Βσοια {Π6 αἸΠδγθηΐ βίυ 1683 ἴῃ ΜΙ Οἢ {Π6 ὈοΟΪτΒ ἀγα υυσι θη, 
δὴ ἔγοτῃ {πὸ αἸἔουθηῦ τη οΥ ἴῃ ΨΒΙΟὮ [ἢ6 δα ονθηίθ ἃ σοϊαίθα 
86 ρῥτγοαϊοίοα Ὀγ αἰ δγθηῦ δαῦπουβ, 10 ἈρρθδιΒ ὑπαῦ [ῃ6 βλογθα Ῥϑηχηθη 
ὙὙ 076 Ρουι 66 το πγιῦθ 88 ΤΠ 61. Βον γα] ἰθΙΆ ΡΟ 8, ἈΠ ἀουβία πα! ΡΒ, απὰ 
Πα 118. οὗὨ 1π|86, αἰγοοίοα ; «πα {πᾶῦὺ (Π6 Κπον]θασο σομπητηπηϊσαῖθα ἰὸ 
{ποι ΟΥ̓ ̓ πΒρ ΙΓ ΠΟ. οἢ {π6 δι δ]εοοῦ οὗ {π6ὶΡ ΥΠΠΠΡΒ τν88 ΔΡΡ]16α ἴῃ 
1Π68 δαϊὴθ ΠΒΠΏΘΥ 88 ΔΠΥ Κπον]θᾶσα δοαυϊγοα ὈΥ ΟΤΟΙΠΆΓΥ Πλ6ΆΠ8. 
ΝΟΥ 18 10 ἰο 6 βυρροβοα {ῃαὺ {Π6Υ 66 θυθῃ {πῈ8 ἸπΒρὶγοα 1 ΘΥΘΥΥ 
ἴλοῦ ψΒΙΟΩ ἘΠ6Ὺ ταἰαϊθα, ΟΥ ἴῃ ΘΥΘΥΥ͂ Ῥγοοθρὺ ὙΠΟ. {ΠΟῪ ἀοΙνογοα, 
ΤΉΘΥ ποτ ἰοίε ἰο {Π6 ὁσοιμηπηοη 86 οὗ {ποῦ δου 168, ἀπ 414 ποῖ, 
ἜΡΟΙ ΘΥΘΥΥ͂ ΟΟΟΆΒΙΟΏ, Βίδπα ἴῃ πορᾶ οὗ βυρογπαύαγαὶ Θομ ΣΟ Δ ΓΙΌ. 
1δυῦ θη ΘυοΥ, δηα 88 [ἊΣ ἃ8 αἴθ δδββιβίδι!θ ὙὙΧἃ8 ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ, 10 νγᾶ8 
Αἰλναγϑ δῇβογαοα : 8ὸ ἰπαῦ ΘνθΥῪ βιοἢ ᾿ηβριγοαὰ τ ηρ 18 ἴγθθ ἔγοηι 
ΘΥΓΟΥ͂, ἰῃδῦ 18, ΔΏΥ τηδίουῖα] ΟΥΤΟσ. “1]}18 ΡΥΟΡΟΓΟ ταυϑύ Ὀ6 ΘΟΏΒ1- 
ἀογο 88 δχίθῃηἀιησ [0 {πΠ6 ψ}0]6 οὐἁἨ οδοῖὶ οὗ {ο86 τ υϊτησβ, οὐ τυ ΒΙΟᾺ 
8. ραγῦ ΟἿΪΥ 18 ᾿ηΒριγοα ; [0Γ 10 18 ποῖ ἰο μ6 βΒυρροβοᾶ {πᾶ| (ἀοὰ νγοῦἹά 
Βιι ΠΥ ΔΗΥ͂ ΒΌΟΝ, ΘΥΤΟΥΙΒ 88 τοϊρῇξ ἰδ πα (0 τη]8]68α ΟἿΓ [ΔἸ ἢ οὐ ρογνοστί 
ΟἿΤ ῥγβοίϊοθ, ἴο 6 τηϊχϑα τ} Πο886 {γα 8 ]ο 6 ὨΪπη861} [48 
ΠΊΘΤΟΙ ΠΥ τουθα]θὰ (οὸ 8 ταίϊομα]ὶ ογθδίατοθ 88 [86 τ 68}8 ΟΥ̓ {Π6]Ὁ 
οἴθγηδὶ βαϊνγαίΐἌοη. [Ι}«ἅἢ {πΠ18 γοϑίγιοίρᾷ 86η86 Ὁ ἸΏΔΥ δ6 δϑϑογίθα {πδὲ 
{{1|6ὸ Βαουοα το γΒ ἰ σαγ 8 υτοΐθ ἀπᾶου {Π6 ᾿πἤμποποθ, ΟΥ σι!!άδπαοθ, ΟΥ 
οαγθ οὗ {π6 Ηοὶν ϑρίτιῖ, ν᾿ ΠΙΟΝ δι ΠΟΙ ΘΗ ΠΥ Θβί δ 181168 016 ἰταἢ δᾶ 
ἀἰνῖπα δας που Υ οὗἉ 4}1 δογιρίαγο." 

11. Τμαῦ {πΠ6 δυΐθοῦβ οὗ {Π6 ιἰβίουιοαὶ θοῦ 8 οὗ {π6 ΟὉ ΤΈΒΤΑ- 
ΜΕΝῪ ὙΟΙΘ ἸΠΒΡΙΓΟΑ 18 ΘΟΥίΔ1Π, Β᾽π06 ΠΟΥ ἐγθαυθηῦ νυ ἀΙΒρΙαΥ 8ῃ 
Δοσιδϊπίδῃοα ΨΥ }ἢι {116 ΘΟ 868 δηα ἀρβίρηβ οὗ (οά, ἀπά οἴΐδη σανϑαὶ 
1.18 Γαἴατο αἰΒρθηβαίοηβ ἰῃ {86 οἰδαγοβύ ργοαϊοίλομβ. υῦ {ποιρῇ 10 18 
ανταἀθηὺ {πδὲ {Π6 βδογθα ᾿ϑίογιδηβ βοιηθίϊηθβ γοῖθ ὩΠάΘΥ {Π6 Ἰπηη16 
ἀϊαίθ ορογϑϊίοη οὗ {πὸ ἩῸΟΪΥ δρίγιι, 1 ἀοοθβ πο (Ὁ]]ονν ὑπαῦ ἘΠΟΥ͂ 
ἀεγινοά ἴγοιι Βδνοϊδίου [ἢ6 Κπον]εᾶρο οὗὨ ῃο86 {Πῖηρ8, τ βϊοἢ πηρμῦ 
Ρ6 οοἸ]οοίοα ἔχτοτῃ {π6 οοιημηοῃ βοῦγοθῦ οὗ Βυτηδη 1 6] ]Πρθηοθ. [10 18 
Βα οΙοπὶ ἰὸ ὈοΙΐανα, {μαΐ, ὈΥ {π6 ΘΠΕΓΡῪ οὗ (86 ΗΟ ϑριγιῦ, ΠΟῪ 
ΜΘ Γο αἸγοοίθα ἴῃ (ἢ6 ομοῖοα οὗὅὨ {Π6 1} τηαίουα]β : θη] ρὐαπϑα ἰο ἡπᾶσο 
οὗ {16 ὑγα ἢ ἀπά ᾿πηρογίδῃοο οὗ ἔποβο δοοοιηΐθ ἔγουα Ὑ ΒΙΟἢ (ΠΟΥ Ὀοῦ- 

1 οΒ Τβοοῦγθοβ οα [Π6 Ιηβρίγαιίοη οὐ ΗοΙγ ϑογρίαγα, Ρ. 28.; --- 0 {Ὁ1168ὲ, 88 ἴξ 15 
ὅΠ6 πιοβῖ σθοθηι ν ΡῈ] 5ῃσὰ τγοῦῖκ οα {818 βι}) θοῦ, 

5. οἼΡΊἢ6 ΗοΙΥ Οδοεὶ ἀϊοίαιοα ονουΎ ννογὰ, ῊῪ ἀπου]ὰ 1ϑαἰδῃ, 0 τ α8 Ὀγοὰ ἴῃ 8 σουτγί, 
6 πο οἰοχαδης [ἢδη Ατηοβ, πο πα Πῖ8 οἀπορίίοη ἀπιοηρ μογὰϑ᾽ ὙΥΆΥ δου ὰ ὅς. 1 Κὸ 
ΥῦΘ ΒΟΓΓΟΓ Οτθοκ (μ8η 81, Φομηῦ Οὐ ΨΥ Βμου]ὰ 8.. Ῥϑυ], ψὸ τγαὰ8 Ὀγουρηῦ ἊΡ δὲ {6 
ἰροῖ οΥἩἨ ἀπ Δ 116], βου πλογο Φειν ἰδ Ἰοαγπίηρ δηὰ τὶ σαὶ τοαϑοπίηρ [ἤδη τἢ6 ΟΙΠΕΓ 
ΒΡΟΒΙΪοβῦ ΥὙΥΏΥ, δ5 ἴπ ἴῃ τυ πρ5 ΟὗὨ πηϊηδρίγοᾶ δα τ] οΥ8, Βμου ἃ το θὸ ΔΌ]6 0 ἀἰδιϊη ρα δῃ 
ἀἸ ΠΌγΘη 68 ποῖ ΟΠ]Υ͂ ἰπ βὲυ]6, δὰ 4150 ἴῃ [ἢ γαίῃ οὐὗὁἩ τπῃουρῃϊ δπὰ πιοᾶς οὗἉ Γοδδβοιιϊΐηρ δηὰ 
οὗ παιταιϊηρῦ δι γοὶυ τΠ6 τηοβὲ ΘΌΓΒΟΥΥ͂ ῬΟΓΌδΑΙ πχιιϑὲ ἰογοΘ προπ 8 της σοποϊαβίοη τΠ|ᾶξ {6 
ΓΟΠΊΡΟΣ δηὰ οἀποδίίοη οὗἉ τῃ6 δῖ ῃογβ οπιογοα ἰῃ ΒΟΠῚΘ ΠΊΘΆΒ.ΓῸ ἰητο ΤΠ Οἷγ σοτηροβίτίοη. ὙΠ οῖν 
τποιιρ] δ, ἱπάἀ θεά (ππη1|085 γα του] ἀορτγϑδ Ποῖ ἴο τῇς ἰονοὶ οὐ ΟΙ ΘΓ ὙΓΓΘΓΒ ΟΥ̓ νογϑ 
δηὰ ροοα ἱπίοπε 18), πιιιδὲ Ὀ6 8] οννοά ἴο θα ἴῃ βιι θβίδηοα ππάϑῦ πὸ ἱπητηοάϊαῖα ἀϊτοσίίοη οἱ 
ἴΠπΠ0 6: δηὰ τἈπουρἢ ἰδ θ6 ἱπηροβϑι ὉΪ6 ΤῸΓ ι18, ὙΠῸ Αγ ποῖ ἰηερίσγοά, ἴο ἀοῆης πον [ὰγ ἴΠ0 
ΤΟΙ} ϑρίγιῖ ννὰϑ σοηοιγχηθα ἴῃ διιριζοβίϊρ; τΠ6π|, γαῖ γγὰ ᾿ᾶνο απ π ἀλη: γοΆβοῃ ἴο Ρο] ον [δ δὲ 
ἢς εαἰϊογάοα τ 6πὶ βιυβιοεϊοηΐ αϑϑἰδίαηοα ἴὸ τηακα {Ποῖγ υγτηρβ ἐπ δῖος, αὰ ταὶ [Π6 πιθ8- 
816 Οἵ 8 αδδϑίβίδιι σα ννα8 ἴῃ ργορογίίοπ ἴο 16 πδίωυγο οἵ τοῖν βυ )οςῖ." Ὁγ. Μδοργί ον 
1,οἴαγοθ οα ἴῃς Τ Ϊγ-πίμο Αὐτίο]ο, Ρ. 159. 
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τονοῦ {Π61Ὁ ᾿Π Υπηδίοη, δηα ργουθηΐθα ἔγομπι σοοογϊπρ' ΔΩΥ τηδίογϊαὶ 
δυτοῦ,. [παροἅ, {π6 Ὠἰϊδίοτ!ο4] ὈΟΟΪΚ8 (88 νγθ ἢᾶνα ΔΙγΘΘαῪ βῃονγῃ αὖ Θοἢ- 
Β: (ον Ὁ ]6 Ἰθπρῦ᾽) γαγο, δηα οουἹὰ ποὺ Ραΐ 6, πυυϊίθη ΟΥ̓ ΡΟΥΒΟΗΒ, 
ὙΠῸ 6γ6 ἴον {Π6 τηοβῦ ραγΐ δοῃίοτ ρΟΓΑΓῪ 1 {Π6 ρογιοάβ ἰσ τ ΒΊΟΝ 
ὙΠ6Υ τοΪαΐθ, πα δὰ 4 ρεγίεοϊ Κπον]θᾶσο οἵ {π6 δνθηίβ τοοογάθα ὈῪ 
{Πποπὶ; ἂπαὰ ψῆὸ ἴῃ {ΠΕ} ἀθβουρύϊοπβ οὗ οπαγαοίοιϑ δπᾶ δυθηΐβ (οὗ 
ΤΩΔΩΥ͂ οὗ πῆηϊοῖ (ΠΟΥ ΘΥ6 Ὑ]ΓΠΘ68865) ὉΠΙΪΟΓΙΏΪΥ ΘΧὨ 10 4 δ γιοὐ βῖη.- 
ΟΟΡΙΥ οὗ ᾿ηἰαπίϊομ, δα Δ ἈΠ ΣΧ δ ]6α πραγ 8}}γ. ϑοπηα οὗ {ῃ686 
ῬΟΟΚΆ, ὨΟ ΟΥΟΥ, ΟΥΘ ΘΟΙΏΡΙ]6α ἴῃ Βα βοαπδηΐ {πλ68 ἔτοτὰ ἴῃ6 βαοσϑάᾶ 
ΘΠΠ8]8 τηθη οη θα ἴῃ δουιρίατα 88 τυ θη ΟΥ̓ ργορθίβ ΟΥὁ Β66.Β, δῃηά 
ἔγοσα πόδα ραῦ]1ο τοοογάβ, δηα οἴδου δας μϑηΐο ἀοουτηθηΐδβ, τυ θα, 
{που ρ ἢ τσ θη ὈΥ̓͂ ΠΙΠΒρΡΙΓΘα πλθῃ, τα Πο]α ἰπ ΒΡ οβῃτηδίίη, δᾶ 
ῬΓΘΒουν α τὴ ἢ στοαῦ οᾶγ6 ΟΥ̓ ΡΘΥΒΟΠΒ ΒρΘΟΪΘ ΠΥ ἀρροϊηἰοα 849 ΚΘΘρΟΥΒ 
οὗ 116 ραῃθαϊοριθθ δπα ῬΌΌΪΙΟ δγοίνοβ οἵ (6 96 παΐίοη, 10 18 
ὨΟΥ ΠΘΟΘΒΒΆΤΥ (0 ὉΘ 806 ὕο ΙΒ σ 88. [16 ᾿πβρὶγϑα Ὸμπι {Π6 ἈΠΙ πϑρὶγοά 
Ραγίβ οὗ {Π6 ἰδύοσιοδὶ Ῥοοῖβ οὔ τ86 ΟἹα Τδβίαμηθπί, 10 18 Θῃοιρ ΤῸΓ 
18 ἴο Κπονν, [μὲ ΘΥΘῪ ὑτϊίοσ οὗ (η6 ΟΙα Ταβίδιηθ νγ88 ἱπϑρίγοα, δηά 
{πδὺ {16 σγΒο]6 οὗ {π6 Ὠἰβίουυ 1Ὁ οοῃίδίηβ, τη Ππουΐ ΔΗΥ͂ ΘΧΟΘΡΓΟΙ ΟΥ̓ 
ΤΌΒΟΙΥΘ, 8 τι6. 686 ροϊπίβ ὈθΙηρ' ἈΒοου [ΔΙ Π64 δπα 4)]οντοα, 10 18 οὗ 
ὙΘΙΥ {016 σομβθάπθηοθ, πμοίμου {π6 Κηοσίοᾶσε οὗ ἃ ρατγίϊουϊαν δοῖ 
γγ48 οὐὈίἰαιηθα ὈΥ ΔΠΥ οὗ [δ6 ΟΥ̓ ΠΑΓΥῪ ταοάα8 οὕ Ἰηξοστηδίϊοη, οΥὁἨΘ 8 6- 
{Π6Γ 10 νγγὰβ δσουαπη πη σα θα ὈΥ ̓ πητηραϊαία γον δίοῃ ἔγοσα (το :; τ μοί ο Σ 
ΒΏΥ ῬΑΓΓΠΟΌΪΑΓ ραββασα γγ88 ει 6 ΕΥ̓ {πΠ6 παίαγαὶ ρονγοῖβ οὐ {86 [18- 
[οΥδΠ, ΟΥ̓ ΟΥ̓ {ἴπΠ6 ροβιένο βυσσοβύίοη οὗ {πὸ Ηοἷγ δριτ. ΥΥ̓́Βαίθν ον 
ὈΠΟΘΡΙΔΙΠΟΥ͂ ΒΟ ΤΔΥ ἸΊΔΟΊΩΘ (0 δχιβύ σοῃοθγῃϊηρ (ῃ6 αἰγεοῦ ἴη- 
ΒΡΙΓΤΟΩ ΟΥὮἨ ΔΠΥ Βιβίογιοαὶ παυγαῦννθ, ΟΥ̓ οὗὨ ΦΥ͂ τηοσγὰὶ ῥσχϑοοθρὺ, δου- 

. Ταϊηρα ἴῃ {π6 ΟἸα Ταβίαιηθηΐ, γα ταϑύ δα ΠΥ σομνιησοα (δαί 4}} 18 
Ργορμοῦοαὶ ραγίβ ργοσθοάοα ἔγομῃ (χοά,. ΤῊ]Β 18 σοῃ ἱηπΑ}} Ὁ τη θα 
Ὀγ {π6 ρῥτγορῇοίβ {Ππϑιηβαῖνοβ, ἀπά 18 ἀδπχοπβίγαι θα Ὀγ {π6 ᾿μἀ 1406 
(ΘΒ ΪΠΟΠΥ͂ ΤΥ ΒΙΟἢ ΠΙΒΙΟΣΥ ὈΘᾶγΒ ἴο {π6 δοουταία ὉΠ] θη οὐἁἨ τηϑηγ οὗ 
{Π|686 ρτΘα]οὕ]οη8 ; οὔπογβ ἃγ6 ρυδυ8}γ σϑοθὶ νἹηρ {Π6ῚῚ ΔΟΘΟΙ ΡΠ Βῃπλοηΐ 
1ῃ. {Π6 {{π268 ἴῃ ΨΥ Ώ1Οἷλ γἡγα [1γ6, ἀπὰ αἴογα {πΠ6 δυτοβύ ρ]θρα δηα τηοϑύ 
Ῥοβινθ ΒΟΌΣ Υ ἔου (86 οομηρ]οίίοπ οὗ {μοβο ψ μῖοἢ τοιμδὶη ἰο 6 [Ὁ]- 
Β]16α. 

111. 16 186 ῬοΟΚΒ οὗ [86 ΟἹ« Τοβίδμπιθηῦ, τ ῖοἢ τοϊαίθ ἰο {86 ραγαὶ 
8ΠΑ ΓΘΙΏΩΡΟΓΑΓΥ το] ρου οὗ {π6 “6 νν8, σγοσα σι ὑθ ἀποὺ {Ππ6 αἸγθοίιοη 
δῃα βαροτγϊπἰθηάθηοο οὗ (ἀοα Βἰτηβο , βΌγοΥ τὸ οαπηοῦ Ὀαΐ Θοοποϊὶααθ 
16 βαὴθ οὗ {π6 Ὀθοοῦκβ οὗ ἰ8ὸ ΝΕΥῪ ΤΕΈΒΤΑΜΕΝΥ, ΜὨΊΟἢ οοηΐβ!η [6 
τοὶ ρίοῃ οὗ 41} τηδη]ῖπα, Τῇ Δροβί!θβ ννϑγὸ σοηβίδηῦ αἰϊθηἀδηΐβ ἈΡΟῚ 
ΟἿΓ αν] οοΣ ἀυχίηρ 18 ΤᾺ] ἸΒΙΤΥ ; ἀπὰ {πον 6 γα ποῖ ΟΠΪΥ͂ ργοβθηῦ δ 
Ὧ18 ΡΈΡ]Π1Ο ργθδοιιπρ, Ὀυὺ αἰύον δ ἀγθβϑϑῖηρ Πἰταβο  ἔ το ὑπ 6 πιὰ 14.688 1Ὲ 
ῬΆΓΔΌΪ6Β δηα βιγα 468, ἰσΐδη δον τοϑγτο αἴοπο }ι6 ὁπροιπαραά αἱ ἠδ τις 
ο ἐΐ8 αἀἱβείρίο56. (ΜαΥῖκ ἵν. 84.) δ αἷβο βῃουϑα Πῖγη86} αἰῖνθ ἴο {86 
ΔΡΟΒΙΪ65, ΔΌΣ 18. Ῥαββίοῃ, ὈΥ͂ ΤΩΔΗΥ͂ 1η8}10]6 ῥτοοίβ, Ὀθῖῃρ βθθῃ ὉΥ͂ 
{Ππ6 1 [ΟΥΤΥ ἀἀγ8, δηα 5ρεαλίηρ Οὗ ἐλο ἐλῖπρε ροτίαϊπίπφ ἰο ἐδ 6 ἀϊπσαάοπι 
90 Οοά. (Αοἰβ 1. 8.) Ὑοῦ οὖσ βανίουγ ἰογοβαν [πὲ [Π686 ΣηΒΕΓΠΟΙΟΉΒ, 
ἀεοἸνογθα ἰο {μ|6 Δροβί]θβ 8388 πιθῃ, πᾶ ἱπηργθββθα οἡ {86 ταϊπα ἴῃ [89 
ΟΥ̓ ΠΑΓΥῪ ἸΔΏΠΘΓ, γοῦυ ἃ ποὺ αυλ ἔν ὑμοτὰ ἕο [Π6 στοαῦ ψοσκ οὗ ρτὸ- 
Ραρσαϊίηρ ΙΒ το] ]ρίοη. 10 νγᾶβ, ὑμογθίοσθ, ργοσηϊβοᾶ, ὑπῶῦ [86 ΗΟΙΪΥ 

1 ὅ66 ΡΡ. 120---126. φεργὰ. 
γΟΙ,.. 1. ΜΝΜ 



ὅ80 Οἡ ἐλε περί αξίοη Ὁ ἐδ ϑοτίρειτγεε. 

ρὶγις ΒΒου] ἃ ποὲ ΟὨΪγ δγίηρ αἵ ἐῤἴπσε ἰο ἐλεῖγ τεπιεπιῦταποο, τ ῖο τῆο 
δροβίϊθβ μβδᾶ μοασγὰ ἔγοσῃ {πρὶν ἀϊνῖπθ Μαδβίου ; θαῦ ἢ νγᾶϑ αἷβο ἐο σεΐαε 
ἐΐοηι ἵπίο ΑἸ, ΤΕΌΤΗ, ἔο ἐοασὶ, ἐδδηι ΑἹἸ,1, ΤΗΙΝΟΒ, απὰ ἐο αδίαϊε ἐσέτέὰ 
ἔδιοηὶ 707 ευον. (Φοῦπ χῖν. 16,17. 26., χνὶ. 18, 14.) 
Τῇ σα ᾿πῦο ἡ ΒΟ (86 ΗοΪν ϑρίτιῦ νγὰβ ἰο Ἰδδα ἔπ θῖ, 68:8, τι1- 

ἀουθίραϊν, αἱ ἐδαὲ ἐγχιμεΐδ ΜἈΙΟΏ, 48 [8.6 Δροβίϊθβ οὗ “6δὺβ Ογῖβέ, {μ6 Ὺ 
ὝΟΙΘΟ [0 ἀροΐαγο υπΐο {86 σοῦ], [{ ἀοοβ πού πλθδὴ πδίυγαὶ), σ᾿  μοιη3.» 
108], ΟΥ̓ ΡΒΙΟΒΟΡΒΙΟΑΙ ὑσαῦα, δπα 10 που] Ὀ6 δοβυγα ἴο τοίου {86 15π- 
ἔύαβο οὗ ουῦ Ἰωοτά ἰο δἰἴμογ οὗ {πΠ686. Βυΐ 1Ὁ ταθϑπὴβ Οὐγίβέίαπ Ζταέδ, 
- [6 {τὰ νι ῖ ἰμ6 γ σοῦ ἰο ἰθδοὶ τρδηκὶηά, ἴο τρακο Τβόσὴ τυῖβα 
ὉΠ ΠοΙγ, δηά αἰγοοὺ ποτὰ πὶ {πΠ6 ψὯΥ ἴο θάνϑὴ ἰδτουρῇ οὖν ἴοτὰ 
7688 ΟἸγίδί, Τηδ δροβῦϊθβ πον ϑβοιωθίπιηρ οὗ (818 {γα} Δἰγοδάγ, 
Ὀὺΐ {86ὺ ἀϊά ποί Κπον 1 ρογέθοιγ. ὙΠΟΥ τογο ἱρμοσαηῦ οὗὨ βοπθ 
{πῖηρΒ, δηά ταϊβίδ θη 88 0 οἴμοσβ. Βαΐ {π6 δριγὶῦ νγδβ ἴὸ συ δ ἐποῖα 
ἰηίο αἷΐ (τὰ. Νο Ὀγδποῖὶ οὗ 10 γᾶ ἴο Ὀ6 Κορὲ ἤοτῃ πο, ΤΉΘΥ 
ΘΓ ἰο δ6 6ἀ ᾿πῦο 8ῃ δοαυδιηΐβηοθ συ Το] ἸσουΒ σας ἴῃ ΘΘΠΟΓΑΙ ; 
ὙΠ (86 8016 οὗ {δπδΐ το] ρίουβ συ, τ ΠΙΟΒ 1Ὁ γγὰ8 ΠΘΟΘΒΒΑΓΎ ῸΓ 
16 πὰ ἰο ἰοϑ οι, ΟΥ ῸΓ τὴ ἴο πον. Μαυβῖ πον ποΐ {θη αν ὕδοπ 
ΡΓΘΒοσυ α [ΠΌΤὰ οὐ ἴῃ Βα ὙΠῸ Υ ἰδυρῃῦ δηα ἀοοϊαγοᾶά ἢ ΤῊς ϑρισις 
Ὑ788 10 ἴθϑ οι ἴμθπὶ αἷΐ ἐῤίπσε : --- ποὺ {π6 ΤΠ1ηρῈ οὗ {86 παίυγαὶ οσ οἷν] 
ποῦἹά, θυΐ μοθο ἰμίηρβ οὗ {86 (ἀοΒραὶ τ θο {Π6Ὺ ΟΙΘ 88 γοῖ ὑπ86- 
υδὶπίορα νι}. Αμπά 1: {[Π06 ΗοΙΥ ϑριγῦ ἰδυρῃῦ ὑπο 411 ἐπίηρϑ 
τοβροοίϊηρ' ΟἸτΙβυϊδηλῦν, τ 1ο 8 ΒΘ ἀἸα ποί Αἰγοδαυ Κηον, {μ6π ἴμασθ 
γγ788 ΠΟΙ Ιηρ ἴῃ τ βαῦ ὑπο ἀθοϊαγρα οἵ ἴμ6 ΟΠ γβάδη βυβίθμι, θαΐ ν μας 
{μον μαά τϑοολνοθά, οἰ ον ἔγοωῃ Ἀ18 ὑθδοῦϊηρδ, ΟΣ τὰ [86 ᾿πβι γα ο:8 
οὗ ὅμήήει, ΒΟ 6 γ6 οὗ Θα0 8] να], ΟΣ ἔγοτα [86 δυάθμος οὗ {μον 
ΒΘΏΒ6Β, ΤΥ ΒΙΟἢ οΟὐ]α ποῖ ἀδοθῖνα ὑπο; 8Βὸ {πδ΄ {ΠΟΥ ταυδὲ Ὀ6 ργοβοσυρᾶ 
ἔΌΓΩ ΟΥΤΟΥ ΟΥ Ταϊβίαϊ ΘΟΠ ΘΓ πρ᾽ 1{. 

ΤᾺ6 ϑδρισῖῦ νγα8 αἰβδο ἴο Ὀσγΐηρ; 41} {πῖτιρθ ὕο ὑΠΟΙ͂Σ το δηοθ, {π5ὲ 
ΟἸὨ σι μιδα βαιά ὑπίο π θη. εἰν ἹΠΘΙΊΟΙ68 ὙΨΟΥ͂ ὨδίγαΙγ, ᾿Κ6 
18οβα οὗ οὐδοῦ θη, ᾿ρογίοοῦ δπα [Ἀ1110]6: δῃα διηϊάβὺ [Π 6 πυτλθζουῦβ 
ἐβίηρβ, τ βῖοἢ {ποῖν 1ωογα δά βαϊ δπα ἄοπο διγοηρδβί ἴμοιη, βοὴθ σου]Ἱὰ 
6 Ἰογροίζοῃ, Βαϊ 1Π6 δριγὶῦ νγᾶϑ ἴο βϑδῖὶδὲ {Π 6] τῃϑυλοσῖθδ, ἴῃ ΘΒ ο ἢ 8 
ΤΩΆΠΏ6Ι, μ8ῖ {Π6Ὺ Βμου ἃ μανθ 8 ρογίθοι σϑοο]δοοηῃ οὗ ᾿βδίϑοθνθν 
Οιυϊδὲ μδὰ βαϊὰ ἰο ἰβθρη. ὉῊ18 δϑβιδίδβῃοο οἵ (86 βϑρισῖΐ ᾿ρ]16 4, ποῖ 
ΤΏΘΓΟΙΥ τ ϑ] ηρ (0 {86 Υἱο οὗ {πο ῖν τηϊμβ {π6 ἐδίπρβ σοῦ ΟἸσῖδε 
Βα βροίκϑῃ, θυΐ αἷδο {86 θῃδθ] ηρ ὑπθῖλ ὑ0 ὑπαογβίαπα {μόοθα {δῖηρΒ 
ΥΩ Βα γ, π᾿ πουὺῦ ὑπαὺ οοπειβίοῃ δῃα τα ἰβαρργθμθηβίοι, τυ ἢ «ΓΘ 88 
το) υἀΐοοβ μα οοοαϑιοηθα ἴῃ {μοῖσ Ἰᾶάθαϑ ἤθη {Π6 0 ἤγαὶ μοατὰ (Ὠ6πὶ. 
[κίε {6 γ στ γα ἰοὺ Ἰηΐο δυοῖ 8 ρογίδοῦ ἀπάθγβίδπαϊηρ οὗὨ [86 (Ἀ] 
ΤΠ6Υ τοῦ Θδθ]θα ἴο τϑιμθαροσ, [86 ὈΔΓ6 ΤΘΟΟ θοῦ οὗ πολ τὸ 
6 οὗ 1{{1Π6 ἀ86, ποῦ που]ά (86 ϑριγιῦ δοὺ δοοοσγάϊηρ ὑο δ18 οἴἶδοἊ οὗ 
Ἰοβαϊηρ ἰμϑὴὰ ἰπΐο αἱΐ ἰσυϊῃ, ὑπ|688 ὑΠμ6 Ὺ ΟΓΘ ΘῃΔὈΪ]οα, ΌΥ͂ 18 ἴπ- 
βυθηοθβ, ΡῬΓΟΡΟΥΥ ἴο υπάογβίβηα (Π6 ὑγαςμ8 σι ἢ ΟἸγῖδὲ ἰγηβ6] Ὁ δὰ 
ἰδαρμῦ {μοιλ. 
ἴμο Ηοὶν ϑρισιῦ, ὈΠῸΣ πόδα ὑδδομίπρ ἰΠῸΥ ποτ ἴο 6 (δὺβ 

Ἰπδίσυοίοα, τγαϑ ἐο αδίαε ιοὐξἑ ἐλοπι ΚῸΡ ΘΌΟΥ, 85 ἴὄ868 ϑριγιὺ οὗ Ὑσυΐ, 
αυϊάϊηρ [μοτὰ ἱπίο 41} ὑγτυςῃ, ὑθδομίηρ ἔμθῖὰ 411 {πΐπσϑ τεβροοῦησ [86 
ἀοοίγτῖηα οὗ ΟἸ γιβϑί, συ μο (ΏΘΥ ΟῚ ἴο Θοτησηππιοαίθ ἰὼ {86 νγου]Ἱά. 
ἼΠ686 ἱπιροχίβη ῥγΟΙΔϊ808 οὗ {π6 οἰἶϊιβίοι, δβϑιβίδῃοθ, αἀϊγθοίζου, δηὰ 
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δἴιι8] συϊάλποο οὗ (π6 δρὶγιῦ τ ἢ [86 Δροβί]θ8, γγθγθ τοϑῦ σουίϑ!} 
Ὰ1Π]16ἃ, ἴῃ 411 {πο ὶν Ἔχίθηϊ δῃὰ τηθαπῖηρ, ΤΉΘΥ ΓΘ Ῥγοιηΐβο σίνθῃ 
Ἦν Ομ γιβὺ Βἰπιβ6} [86 ἘΓΕῚ δα οὨϊοῦ ργορβμοῦ οὗ [μ6 σμυχο οι ; δπά ἴο 
οηἰοτγίδιη 8 ἀουδί οἵ {ΠΟῪ τηοϑῦ δομιρίοῖο δοσοιηρ ᾿Βῃπιθηΐ, νου] Ὀ6 
ἴο πῃ ροϑοῦ [Π6 νΟΥΔΟΙΥ 8Πηα τηϊβδίοι οὗἩ [86 ὅοῃ οἵ αοά, δηά ἰο μἀτη 
8. Βρροβιίίοη, {μαὶ ψου]ὰ βύσῖκα δὲ {Π6 γαῖα οὗ ΟΥἰβιϊδη"γ ἴῃ ρ6- 
ὩΘΥΆΙ. ΕὙοΙΩ {πὲὶ8 οχϑιηϊηδίοη, ἰμογοίοσο, οὗ [86 παίυγο, οχίθηῦ, δπά 
ΙΒ] πιθηΐ οὗἩ οὐν [μον 8 Ῥγοπ868, Θοποογηίηρ (μα ρἸ οὗ {π6 ϑρίτιι ἴο 
[6 Δροβί]θβ, ἀοδϑβ 10 ποῦ πΘΟΘΒΒΑΤΪΥ [Ὁ]]ονν, ἐπαΐ, ἴῃ δἀάιθοι ἴὸ ψ δῖ 
ΤΟΥ Ργονιουθὶν ΚΗΘῊῪ οὗ ΟἸ γι βδηϊγ, ΠΥ σψοσὸ ἰθὰ ὑμᾶσ {86 
ἰοδο ίηρβ οὗ (86 ϑριγιῦ ἰηἴο ἃ ρεγίεοξ δοχυδιηΐαηοθ τι} ἴς ; δηα {μα 
{πγουρἢ μἷ8 οομδβίδηϊ ᾿ῃμαθιδοη δὰ συϊάδηοοθ, Π6Υ 66 1 Ά}Π1|0}} 
Γοβουυϑα ἴῃ 186 (τ, δηα Κορί ἴτοσω οὐτὸῦ ἴῃ ἀθοϊαγίηρ 1Ὁ ἴο τηδῃ- 
ρα} ΤΠ ϑδριγιῦ οὗἩ Τυυὰ σαϊάοα (δοτὰ Ἰπΐο αἱ {τὰ, δηα Δροάσθ τι} 
{πολ 70 εὐεν. 

10 18 τηδίουϊδὶ ἴο τϑιραυκ πα {Π686 ῬΓΟΠΊ868 οὗ ΒΌΡου παῖ ΧΆ] 1π- 
ΒΓ Ο0ἢ ἀπ δβϑιβίδῃοθ ] ΔΙ ΠΥ βου {π6 ᾿πϑυ οἰ μοΥ οὗ σοι ΟῈ 
ληδίχυοίοη, δπα [16 ΠΟΟΘΒΒΙΥ͂ οὗ ἸΠΒρΡΊ γ ΠΟ ἴῃ [86 γβί ὑθϑοθοσβ οὐ {86 
Οοβρεῖϊ, δῃὰ νγὸ δὰ μοβ νον δϑβυσθα {παὺ [Π686 Ῥγογαΐβοβ γοσο 80- 
ουγαύοϊν (Ὁ1811.64, Οὐ {86 εἰσῃς υυιίοσθ οὗ (6 Νὸνν Τοβίαπιθηΐ, 
Μαιίίμον, Φοδη, δῃ68, Ρείου, δπὰ “πᾶ6, 6 6 διηοηρ; {686 ἰηδριγοα 
ῬΓΟΔΟΠΟΥΒ οὗ ἰΠ6 ποτὰ οἵ ἀοα; δηά, {μογοίοσο, "ἢ τὸ δάμη (86 σ6- 
ὨΠΪΠΘΏΘ6ΒΒ δηαἃ Δ ΠΟ Ὡ ΠΟ οὐὗἨ [86 ὈΟΟΙΒ Δβογι θα ἴο {θπι, ΠΟ γϑᾶβου- 
δῦ ]6 ἀουδύ οδὴ 8 δηϊογίδιποα οὗὨ {π6ὶν ἱπβριγαίοῃ. [παθ666, 1 τ᾿ 
6] ον τὺ (ἀοά βοηῦ ΟἸγῖδὺ ἰηΐο 89 σπου ἴο ἔουπα δὴ πμῖνοῦβαὶ 
τοὶ ρίοη, δηα {μαῦ Ὀγ (86 πιϊγδουϊουβ οἱῆδ οὗ [6 Ηοὶγ αμοβί ἢθ δῃι- 

νγογοὰ {86 δροβίϊθθ ἴο ρσγορασαΐθ {πὸ (ἀὐοβροὶ, 88 βίαίθα ἴῃ {686 
ἕθ, το σδημποῦ θυΐ Ὀο] ον ἐμαὺ μα ψου]ά, ΒΥ 818 Ἰτητηοαϊαῖο ἱπίογ- 

ῬΟΒΙ ΟΠ, ΘηΔΌΪ6 (Πο86 βοΐ ἢ6 βρροϊηϊοα ἴο τϑοοσά {π6 (ἀοβρεϊ, ἔῸΥ 
1Π6 86 οὗἉ [γα ἀρθθ, ἴο τῖΐθ χιτουῦ (86 Ομ ββίοῃ οὗ δὴΥ ἱτωρογίδηϊ 
ἰγυῖῃ, οΥὁἨ {πὸ ἸΠΒου ΠΟ. Οὗ ΔΗΥ͂ Τηδίουι] οὐτοσ. Τὴ6 ἀβθσαηοο {παῖ (ἢ 
ϑριγιῦ βου αδίάε σὰ [86 δροβίίθβ τηυδύ πθοθδβδυ  ἸΠῊΡΪΥ ἃ 
οοπδίβηῦ ᾿ηδρ᾽γαοι, τι Βουΐ οπδηρα οὐ ᾿πίθσταϊβϑιοη, τ ΒΘΉθυοσ (ΠΟΥ 
Θχογοϊβοα {86 οὔἶοο οὗ ἃ ἰδδοβοῦ οἵ {6 (ἀὐοβροὶ, νυ βοίθοῦ ὈΥ τυ ηρ᾽ ΟΥ 
Όγ βροακίηψ. Ὑπουρὰ Μαιῦῖς δὰ 1κὸ ννοῦο ποί οὗ {86 ὑνεῖνθ 
ΔΡοΟΒ(Ϊ68, ΠΟΥ ὝΘΙΘ [Β6Ὺ το ]ουβὶν ο41164, Κὸ Ῥδὰ], ἴο 1μ6 ΟΗ͂οΘ 
οὗ δὴ δροβί]θ, γϑοῦ γα βαυϑ (π6 βίγσοηρϑδῦ σϑϑϑοῃ ἰο Ὀδ]ονο (μα {Π6ῪΥ 
ὝΘΙΘ ΡΑΥΔΚΟΥΒ οὗ (10 οχίγδογ παν οἰδιβίοη οὐ (86 ΗοὶΪν ϑριτι 
δταπίρα ἴο {π6 ἀἰἸδοῖρίϑβ οὗ ΟἈγιϑῦ ; δπὰ βιιοὴ γγὰϑ ἴΠπ6 ὉπδΠί μοι Ορ]- 
πίοῃ οὗ (16 ρῥεϊμ να ΟΠ γβδπθβ Βθβι 468, ἃ ρογίδοι ΠΑΣΤΠΟΩΥ οχἰδίϑ 
Ὀθούνγοοῃ {π6 ἀοοίτηοβ ἀονογοα Ὁγ Μασ δπά 1ὺκ6, ἀπά ὈΥ [Π6 οὐδοῦ 
ὙΓΙΟΙΒ οὗ 86 Νὸνν Τοβίδιηθηί. [πᾶρθα, 71 οδῃ ΒΟΔΓΟΘΙΥ ΘΟΏΘΘΙΨΘ 1ξ 
ῬΟΒΒΙΌ]6, ὑπαὶ (ἀοά ψου]ὰ βυοσ ἔουν (ἀοβροβ ἰο θ6 ἰγαμδβιι θα, 88 ἃ 
Τυ]θ οὗ [Ἀ}} δῃα ργδοίϊοθ ἴο 411 βυοοθϑάϊηρ σϑηθγαίΐοηβ, ἔν οὗἨ πῖοὶι 
ΨΥ ΓΠΘΏ ΠΟΘΙ (Π6 ἱπηπιοαάϊαῖο ἀἰϊγθοῦοη οὗ δ᾽8 ΗοΪΥ ρί τι, δηὰ 
[6 οἶμον ὕνο ὈΥ͂ {16 υπαβϑιϑίθα ρόνοτβ οἵ [Π6 Ὠυπιαῃ ἰη ο!]οοῖ, [ὲ 
ΒΘΘΙΠῚΒ 1Π]ΡΟΒ8510]9 ἐμαὶ Φ08πη, στο τγοῖθ 5 οΒρΡ61] πόσο {8δῃ βἰχίυ 
γ ΑΓΒ αἴθοσ {π6 ἄραίῃ οὗ ΟἸ γιβῦ, ϑῃουἹά παν Ὀθθη 8016, ὈῪ {86 Τηθῦθ 
παίαγα! ΡΟΥ͂ΤΟΓ ΟΥἨ Π1Β Τηθι ΣΎ, ἴὸ του ]θοῦ {Ππο86 ΠΒΣΤΩΘΓΟῸΒ αἸΒΟΟΌΓΒΟΒ 
οἵ οὔὺγ εν ας Ὑ81Ο} ἢ [48 τοϊδίθαά, [παᾶθ64,, 411 (86 Ἔνδῃσθ]18(8 τη 
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δᾶνα βίοοα ἴῃ ποϑᾶ οὐ {86 ῥγοχμηϊδοα δβϑιβίδῃοθ οὐ {86 Ηοὶγ ϑρισιξς ἴο 
Ὀυὴρσ ἴο ΤΟΙ ΘΠΓΔΏ66 {π6 {Πρ το ΟΠ γῖδὺ μδα βαϊὰ ἀυγίηρ 15 
ΤΩΙ Ιϑίτυ. 6 ἃγθ ἴο Θοθβιοσ 1κΚὸ ἴῃ τυϊπρ {π6 Αοίβ οὗἩ {δ6 
Ἀροβίίθβ, δῃὰ (μ86 δροβίϊθβ {μοιηβαῖνθβ ἴθ Ὑσιηρ (6 ΕΡΙβι168, εἰ 
ὉΠῸΘΙ ἃ 8:16 συϊάδηοα δηα αἰγθοίίοη. δι], ἴῃ βανοσγαὶ ραββᾶρϑβδ οὗ 
18 Ἐρι80168, δββουίϑ 818 ΟὟ ᾿ὨΒρΙγϑυοη 1η [Π6 τηοβῦ ροβιίῖινα δηάᾶ 
ὉΠΘαΌΪνΟΟΔΙ] ἰοτιαβὶ ΤΠ ἀρχθοιηθηῦ ΠΟ. Βυ 8188 θοῦ [18 
ἘΡΙΒ1168Β δηά {16 οἴβοσ πυϊηρβ οὗ 6 ΝΟ Τοβίδιηθπῦ 18 180 ἃ 
ἀδοϊβῖνα ργοοῦ {μδῦὺ {Π6Υ 411 ργοσθαάβα ἴγοῃῃ ὁπ δηὰ {86 86] -88π|6 
ϑριι. [Ὁ ἀρρϑᾶσβ, βοψθνοσ, ἐμαῦ {86 ϑροβί]δβ μδα βοιὴθ οδσίδϊπ 
τηρίμοᾶ, ᾿πουρῇ αὐΐου!γ ἀρΚπονσῃ [0 8, οὗ ἀἸδιηρι βηϊηρ ὑμαῦ Κποιν- 
Ἰεᾶσο, πιο 88 186 εἴἴεξοῦ οὗὨ ἱπβργδίοῃ, ἔγομι {86 ΟΥΑΙ ΠΑΣῪ βυρρθ85- 
[ομβ δῃηᾷα σοπο  αΒ10}8 οὗ {Π6}ν οὐ Γθαβοῃ. 3 

ΤΥ. Ἑτοπὶ {86 ργϑοθάϊπρ δοοουηῦ οὗ [86 ᾿πβρίγαίΐοῃ οὗ {Π6 ΔροβΕ[68, 
186 ὑνο [Ὁ] ον ηρ ΘΟΠΟΙ α81:0}ὴ8 Δγ6 7}0Β0}1Υ ἀγανγῃ ὈΥ 8 ἰδΐθ Ἰθασποᾶ δηὰ 
οἈΠα ὙΤΙ 6 Υ : --- 

1, “« Σῖγοί, (μαῦ (6 Δροβί]θβ δὰ 4 οοπιροίθ Κπον]θάρο οὗ Ομγιβα- 
ΔΏΪΥ, ΟΣ οὗ [86 (ἀοβρθὶ στο ΤΠ6Υ ΡΠ Βμ6α ο πῃδηκὶπα, ὙΠθα 1 
18 βα! ἃ, {παὖ ΤῈ δὰ ἃ δοιαρ]οίθ Κπον]θᾶρα οὗ {π6 (ἀοβροὶ, γγθ πηθδῃ, 
{μ΄ (6 Ὺ Κπον,, δῃᾶὰ νγ6}} υπαογβίοοα, {π6 σα πο ΠΟΥ τνογΘ 
ΘΟΙΩΙἸΒδοηΘα 0 ργθᾶοῃ, δηαὰ 86 ἀυίθ8 (ΠΘΥ Μγ6γΘ ἰὸ Ἱπουϊοαίθ. 
Ἡδνίηρ Ὀδ6η ᾿πϑίγαοίοα Ὀγ ΟΠ γῖϑῦ ΒἸπλ8617, βανιὴρ Ὀθθη 16 8568 οὗ 
Ὧ18 ψο 8, δηᾶ οὗἁὨ δῖδ ἀθδαίῃβ δῃηᾶ σγοϑυσγθοίίοη, δηα δανῖηρ τϑοοϊνοα 
186 ϑριγιῦ ἴο φείάθ ἐδόπι ἱπέο αἷΐ ἐγιιίδ, Ὁλ6 Ὺ Ὠδα ἃ οοπιροίθηὐ Κποτ- 
Ἰεᾶσα οὗὨ ἐπ νϑγῖοιβ βυ)]θοίβ, ψ ΒΙΟ. ΠΟῪ Ὑγ6Γ6 [0 Ῥσθδοῦ δά ρυ] 18 
τυ {μ6 ψουῦ]α, ἴο ἰπδβίσαοῦ τη πὰ ἰμ6 Κπονίθαρα οὗ (ἀοά, ἰμ6 ψ8ὺ οὔ 
Βα] ναίοη, δηα [λ6 ἀα168 οὗὁὨ ΠΟ] π688. ΤΏΘΥ ΜΟΥ ΠΟΙ͂ΟΙ ἱμϑυβηοιοηΐ 
ΟΥ ἀαἔἴβοςινο ργθδομοῦβ οὗ [Π6 ποτὰ οὗ ἰχαῃ. ὙΏΘΥ ΓΘ δῦ πὸ [088 
ἴο Κποΐ ψῇηδῦ νγὰ8 {γ6 ΟΥ δῦ νν88 (186, ννμδῦ γγ88 ἈρΎυθ680]6 ἰο {86 
Ὑ1}} οὐ Οοάἀ οΥ ναί νγὰβ ποῖ, Ὑμον μδα ἃ οομιρίοία δηα οοπβίβίθηϊ 
ΨΙΘῪ οὗ [ῃ6 ψ 8ΟΪ6 βυβίθιαῃ οἵ ( ηγιβίλδη σαι ἀπὰ αὐ ; πα {πόσα νγδ88 
ΠΟ αἰ νοβιυ οὗ σοὶ σίουιβ ΟΊ πο ἢΒ διαοηρδὺ ἴμποπι. Το Κηον]θᾶρα οὗ 
ΟΣ ΠΥ ψγὯβ Ῥογίθοι, ἔοσ {ΠῸῪὺ ΟῚ δοαυδιηὐθα νὰ αἰ ἐλίπρ9 
Ὑ ΙΟἢ 1 νγ88 {Π6 Μ11] οὗ (σοα Βῃουϊὰ 6 τογυϑαϊ θα ιἱΐο τλθῃ, ἴο ἰδδοὶ 
ΤὩθτὰ {π6 γα οὗ βα] ναϊ!ου. 

“ ὙΥΒΕΙΒΟΣ, 88 18 τηοϑὺ Ὀγ 8016, [πΠ6 ἀροβίϊθβ δα (ῃ18 οουλμ]οῖθ 
Κηον]οάρα οὗ [86 (ἀοβρθὶ δὖ οὔοθ, οὐ {86 ἀδὺ οὗ Ῥαεπίθοοβί ; ΟΥ 
ὙΒοίΠοΥ (Π6γ6 ταὶρῃῦ 6 δοπχθ γα 8Β δηα ἀυί168 οὗ γϑὶ!σίοι, τ ΒΙΟἢ 
ὙΓ6γ6 ποῦ Γουϑδ] θα ἰο [π6πὶ ἀπ6}} αἴνον {μαὺ {π|6, 18. οὐὗὁἨἁ μῸ ᾿ρογίβῃοθ 
ΤῸΓ υϑ (ο ἀδίοσμαιμθ, ἘΕῸΓ 10 18 οογίαϊη, {μα {μοῦ Κπον]θᾶρσο οὗὨ ΟἾσιδ- 

1 Το [0] ον πῶ δῖ ἃ ἴδιν οὗἉ [Π6 Ῥδββαρὸϑ ἰῃ δι. Ῥαὺ}}8 ΕΡίδ|165  Ἰοὰ σοηῆττη [δ6 
ΤΟΙΊΑΓΚ ΔΡονο ρίνρῃ: --- 

1 ἼΠ688, 11. 18. ΤΆε ιοογὰ 0. Οοά, ιυλιοῦ ὙῈ ΒΈΛΠΟ ΟἹ ὕ8, ψὲ γχεσεὶνοα ποὶ 88 ἐΐλα τοογὰ 
πιόπ, δμι ἃ8 17 1Β81Ν ΤΆΌΤΗ, ΤΗΕ ΟΕΡ ΟΕ 60}. --Ἰ ἼΤὮ688. ἱν. 8. [16 ἐδεγεοΐοτε ἰλαὶ Ὶ 
ἀεερίδοίς, πο πιαη, διὶ Οοά, ͵Ρ ΜΑΤῊ Α1,380 ΟΙΥΕΝ ὍΝΤΟ ὕβ Η18 ΗΟΣῪ ΚΡΙΕΙΤ. --ῦ ΟἿΣ. 
1ϊ. 7.10. Ῥ’6 δρεαλ ἰδὲ ιοϊϑάοπι 9.7 Οοὐἀ ἐπ ἃ πιψδίογψ, ἀνθ ἐλδ λίάάοη νεϊδάοτῃ εοἰμδοῦ. . .. 
Θοῦ πΑΤῊ ΒΕΡΕΛΙΕΡ ὕΝτῸ ὕ8 ὧν ἠὲς ϑρίγιξ.--- 1 ΟὐοΥ. ἰϊ. 12, 183. οι ὙῈ ΗΛΥΡΕ ΒΕΟΕΊΨΕΡ 
ποί (δὲ Ἔρσὶί 9.7 ἐδια τοογϊἀ, δμξ 1ΠῈ ΘΡΙΒΙ͂Τ ΤῊΑΤ 18 0Ὲ αΟΓ, ΤΗ͂ΑΤ ΜῈ ΜΙΟῊΤ ἘΝΟῪ ΤῊΒ 
ΤΗΙΝΟΒ ΤΗΑΤ ἈΠῈ ἘΒΕΕΓΤΥ ΟΙΝῈΝ ΤῸ ὕ8 ΟΕ ὅ6ΟὉ: ὝΉΙΟΗ ΤΗΙΝῸΒ ΜῈ ΑΙ80 ΒΡΕΑΚ, ποί 
ἐπ ἰδὲ τοογ8 τολίοἢ πιαπ᾿ 8. τοϊδάοηι ἰδασλοίδ, ΒΌΤ ὝΗΙΟΗ ΤΗΒ ΗΌΥ ΞΞΡΙΕΙΤ ΤΕΛΑΟΒΕΤΗ.-- 
16. ὟῈ ΗΑΥΕ ΤΕ ΜΙΝΡ ΟΣ Ο(ἬΒΙΒΤ. 

2. Βρ. Τομ θ᾽ 8 Εβομλρηῖδ οὗ Οἰιγίϑιδαι Τ ἈΘΟΪΟΡΎ, γ0]. ἰ. ΡΡ. 20---29. 280---289 
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ΦΙΛΏΤΟΥ 'χ88 οοπιρ]όΐο, ἰοπρ Ὀοΐοσα {π6 σθοοσαᾶβ οὐ 1Ὁ ἴπ (πὲ Νὲνν Τεβία- 
τηθηΐ 6 Γ6 τ γ  6 [ῸΓ ΟἿ ἰηδίχαοίΐοη. [{ 18 δυιάθηῃΐ, αἷ8ο, [δαὺ {6 
Δροβίϊεβ, ἴῃ ὙΠπΠ6 ΘουγΒα οὐ {ΠΣ ΤΑΙ ΙΒΕΓΥ, ΨΟΓΘ ΠΟΘΙ δ ἃ 088 μὰ 
ἀοούτίη68 Π6Υ 6 γα ἴο ῥγϑδοι, θυῦ μα αὖ 411 {ἰπλ68 ἃ ρογίϑοι Κπονυ- 
Ἰεᾶρσα οἵ {86 [Ὠΐηρβ συ βιοῖ 10 ψγ88 [Π6 ψ1}} οὗ (ἀοᾶ {Π6 } 8ῃου]ά, αὖ {Πο868 
ΥΓΕΒΡΘΟΌΓΥΘ {10168, ἀθοαγο. 1ω688 ἴπδῃ {Π18 οσδῃηοῦ 6 ᾿πέίδγγθα ἔγουη {Π 6 Ὁ 
οὐ ἀδοϊαταίΐοη, {μαῦ {ΠΟΥ ΒραΚο {πΠ6 ὑῖηρβ οὗ {μ6 (ἀοβροὶ, ποὲ ἐπ ἐξε 
ιὐογς ιυλϊοὐ πιαπ᾿5 τοϊβάοηι ἐδασδοίἑ, διιὲ κοὐίοἢ ἐδε Ἡοῖν Οοδὲ ἐεαοσλείῇ. 
(1 Ὅσον. 11. 18.) 

“«.Α58 [86 Δροβίϊθβ, ὮῪ τηθδη8 οὗ οὐ Ἰμογ δ ἸπΒ Το ο 8 δηα {ἢ 6 
τοδομίηρ; οὗ 8 ϑριγιῦ, μδα {Π18 Θομαρ]οῖα Κπονυϊθᾶρο οὗ ΟΒΥἸβιϊδπὶγ, 1 
ἔΌ]]ονγ8 (μαὺ {πΠ6 ταοϑὲ ϑηθτα ογθαϊῦ 18 ἠο Ὀ6 σίνθῃ ἴο ἐπ 6 1} νυ Πρ; 
804 {παὺ {πΠῸν σογα ποῦ τηϊδίδκϑη ἴῃ τ ῃδὺ [ΠΟΥ͂ να τσὶ 6 ΘΟΠΟΘΙΏ- 
ἴησ 10, ὙΠΟΙΠΟΙ "71αδ ΒΌΡΡΟΒΟ ἔποπὶ [0 6 ᾿πιπηϑα!αίοϊυ συαθα Ὀγ {Π6 
ϑριτ δῇ {π6 {π|6 ΠΟΥ ἼΟΥΘ ὙΤΙΠΏΡ ΟΥ πού. ΕὟΥ, Δ] ον Ἱηρ᾽ ΟὨΪΥ {μαῦ 
{Π6Ὺ ὑγογα Βοηοδῦ ποθὴ ὙΠῸ σοι] θίο]ν υπαογβίοοα ΟἸ ΥἸΒΌΔΗΙΥ, ἴὉ 18 
ανϊἀοπὺ {παῦ ἘΠΟΥ ται σῖγα ἃ ἰσιια δηα {1 Π{Ὁ] δοοουηΐ οὗ 1. Ηοποβὺ 
τηθῃ Μοῦ] πού ἀδοοῖγο, δηα πλθη ψΠῸ Πδα ἃ οοιηρίοίθ Κπονπ]εάρα οἱ 
{Π6 βυδ)]θοίβ ΠΟῪ στ τὸ ὑγοδθηρ οὐ οουἹὰ πού 6 πιϊβίδκθη. [1 δη 
ΟΥΤΟΙΒ ἴῃ ἀοοίγϊηθ ΟΥ Βοῃ τηθπΐ 616 δατπτθα ᾿πίο {ποῖ τὶ ΡΒ, Χὖ 
τηιδὲ δ6 ΟἰἴΠ6Γ ὈΥ ἀοβίρῃ, οὐ {πγουρῇ δοοϊαθηῦ. Τὸ ἱπλασὶπα (παὺ {ΠΟΥ 
οουδὰ Ὀ6 ἰπβογίθα ἀθδισηθαϊγ, ψου]ὰ ᾿προδοῦ {μ6 πίθον οὗἁὨ {Π6 
Δροβί]ο8, δηἃ δοΟῃΒΘα ΘΗΠΥ {Π6ῚΓ ΟΥΘαΙΡΙΠΠΥ ἴῃ ρθηθσα. Απᾶ ἰο 
᾿πηδρίηθ {μδὺ ΠΟΥ ογαρί ἴῃ δοοιἀθηἐα}} γ, νου Ἰπλρθϑοῃ {Π6 οοι- 
ΡΘίθηοΥ οὗἉ {πθὶνΡ Κπον]οᾶσεα, δηα Βαρροβοβ {μαῦ {πΠ86 δροβί]θβ οὗ δβϑὰβ 
ΟἸ γιβϑὺ ἀἰὰ ποῖ υπαογβίδηα ΟΠ ΓΒ ΔΙ : ἃ ΒΌΡΡοΟΒιου (παῦ ΘΔ ὩΘΥΘΥ 
6 τϑοοῃο θα, τι [ῃ6 νΘΥΥῪ Ἰἰονγοδῦ οοπϑίγασίοη τυ Ποῖ οδη 6 ΚΑΙ ΥΥ 
Ραΐ Ὅροη οὐ ἸμογαἶδΒ ῥγοόγαϊβο, ἰπαῦὺ {π6 δριγιῦ βΒῃου]α σα] ποτα πο 
4}} τὰ. ΑἸΙοτηρ ποιὰ ἐπογοίογα ἰο Ὀ6 Βαϊ Πμοποϑύ τηθη, 1ἰ [0]]ονγβ, 
σοηβι ἀογηρ {ΠῸ Βουτοοβ οὗ ᾿ηξοστηδίίοη {Π6Ὺ δηὐογοα, {πα 4}1 {Π6 γῪ 
Πανα γϑοοσθα δοῃοοσπίηρ ΟἸγΙβϊδη νυ 18 σαΐῃ, δηα (πὲ [ΠΟΥ ΓΘ 
ποΐ πηϑία θη, ἴῃ ΔΗΥ͂ οὗ {Π6 ροβι οη8 ΒΙΟΒ ΠΟΥ ἢᾶνο 61 ἀονγῃ Γ- 
δροοίίηρ 1, ἴῃ {Π6 1} ΤΙ ΙΏΡΈ. 

2. “Α ϑεοοπά δῃᾷ ρῥγϊποῖραὶ ἀραποίοη, μοσασοσ, ἴο 6 ἀγυγῃ ἔγοση 
{8ῃ6 δοοουηΐ Ὀοΐοτο ρίνθῃ, δπα ψὨϊοΐ, 18 οὗ τχοϑὺ πηρογίβησα ἰὸ {6 
Β ]6οέ, 18, ἐμαῦ {π6 Δροβί]εβ οὗ 9688 ΟἸσιθὺ τσασα ἀπᾶον {Π6 1ηἈ]11}0]6 
συϊάδησα οὗ {π6 δριγιῦ οὗ Τ σαυτῇ, 88 ἴ0 ου ΥΎ το] ρΊουΒ βοη τηθαΐῦ ψΠ]Οἢ 
{ΠΥ ἰδυρθῦ τηϑηκιηαᾶ ; {παὺ 18, ““ ἘΥΟΤΎ βοπ πηθηῦ {μαὺ οοπβυϊ{πι68 ἃ 
Ρατγὺ οὗἩ ΟἸγιβείδη ἀοοίτιηθ, οὐ ΟἸ τ βιϊδη ἀαΐγ. [πῃ ΘΥΟΥΎ ἀοοίσπα {Π6Υ 
ἰδυσἢῦ, ἢ ΘΥΟΥῪ ΘΒΌΙΩΟΠΥ ὑΠΘΥ ὈΟΓΘ ἴο ἔδοίβ σοβρθοίϊηρ οὐγ Ἰωοτά, ἴῃ 
ΘΥΘΓῪΥ͂ ΟΡ ΠΙΟη ΜὨΙΟΝ ἘΠΟΥ σάνθ, ΘΟποοτηηρ' {πΠ6 ππηροτί οὗ {Πο868 ἔδοίδ, 
1Ὲ ΘΥ̓ΘΥῪ ῬΓοοορῦ, Θχπουίδίομ, 8πα ῬΥΌΣΩΪΒ ἔπον δααγοββοα ἴο τηθῃ, ἰΐ 
ἈΡΡΘδΙΒ {πα (Π6Υ 616 ὉΠάοΣ {μ6 10|Ἀ}}}0]6 συιάδποο οὗ {Π6 δρὶ τι οὗ 
ἘΠ ΠῚ τ τὼ ΓΏΤΟΙΡ ἢ5 ᾿Ἰπἤσθηοθα οἱ {ΠῸ6ῚΓ τη 5, (ΠΟΥ 66 10{Ἀ]- 
ΠΌΪῪ Ῥγεβουυϑα ἔγοπὶ ΘΥΤῸΡ ἴῃ ἀθοίδυϊηρ (86 ὐοΒροϊ, 8Βο ὑμαῦ ὀνοσυ το]]- 
δ᾽ῖουβ βδηπηθηΐ {ΠΟΥ͂ ἰδυρὐ 18 ἐγ 6, ἀπα ἀργθοδὉ]6 ἰο {μ6 ν}}} οὗ αοα. 

. “4 Πρ. {Π6Υ δοίρα 848 ὙυΙοΥΒβ, τοοοσάϊηρ ΟἸ τ βύϊδηϊεν ἴον {π6 ἴπ- 
Βἰσυσοη οὗἁὨ {π6 οΠατ οι 1ῃ 4}} βιιοοοοαϊηρ {1Π168, 1 ΔΡρτομοπα {μαῦ ΒΘ 
ὝΘΓΘ ὙΠῈΡ {86 συϊάῃοθ οὗὨ [π6 δριτιῖ, δ ἰο {Π6 βιι)]θοῖβ οὗἨ σῇῃϊοῦ 
Ἃλογ ἰγοαίθα; {παΐ {Π6Ὺ πγοΐθ ἀμ οὺ ἢἷ8 ᾿ηἤιπθποα δηά αἰγεοίϊοι ; (μα 

ΜῈ ᾿ 



ὅ84 Οἡ ἐδ Πιδρίγαξίοη ὁ ἐδε ϑεγίρίαγοι. 

[ΠΟΥ ὙΟΓ6 ῬΓΘΒΟΥΥΘα ἔροπι 411 ΘΥΓΓῸΣ δπὰ τη ἰδία, ἰπ [86 το ρίουβ βϑηῖ- 
τηρηΐβ (Π6Υ ΘΧΡΥΘΒΘΘΩ : δπα {παΐ, 1 δὴγ {πϊηρ 6 γο ᾿ηβοσίθα πὶ ἐμοῖς 
ΤΙ ΠΟΒ, ποῦ οοπίαϊποα ἴῃ ἐμαῦ οοτηρίοῖο Κπον]οᾶρο οὗ ΟΠ γι ϑυϊδηῖεν οὗ 
ΠΟ ΠΟΥ ὙΟΥΘ ῬΓΘΥΙΟΌΒΙΥ ροββθββθα (848 ῬσγορἝἤθοϊθβ ἴοσ ᾿πϑίβῃοο), 
{18 τγ88 ᾿η α!αύθ  Υ Θοματηποαθα (0 ἴΒθτ Όγ τονοϊδίϊοι ἔγοσα ἐπ 
ϑρίγιι, Βαυῦ ψι τοβροϑοῦ ἰο [μ6 ομοῖοθ οὗ τορὰβ πὶ τ ΒΙΟΝ πον πγσοΐο, 
16 Υ πρς θῸ Ἰοῖῖ ἴο {π6 ἔγθθ δηᾶα σδίομδὶ θχϑγοῖβο οὗ {πεῖσ οὐνη 
ΤαΪηα8, ἴο Θχρυθδθ ὑποιηβοὶγοθ 1 {Π6 ΤΩΔΠΠΘΥ (μα ψὰ8 παίασαϊ δπά 
[ἈΤΩΔ]ΠΔΥ ἴο (Ποῖα, ὙΠ116 δὖὺ [06 βϑῆλθ 9 Π6Υ 6ΥΘ ργοβουυ θα ἔγοιῃ 
ΟΙΤΟΥΙ ἴῃ {86 1Ι΄688 {ΠΟΥ σομγνεγαά,.... ΤῈ δριτς ρσρυϊάρα ἐοπα ἰο 
νγχιία ποίησ Ὀαὺ τα σοποοδγηΐηρ᾽ το] ρΊοΩ, γοῦ [Π6Υ ταῖρηῦ μα ἸΘΗ͂ ἴο 
ΘΧΡΥΘΒΒ {μαῦ γα ἴῃ {Π6ῖν οὐσῃ Ιδησίιαρθ. 

“ς 1 ΤηΔΥῦ ΤΟΔΟῚΪΥ δηά 7 8} γΥ θ6 Θοποϊυαοα, ἰμαὐ τη το 6 ὉΠ αοΓ 
{Π6 ρεγροίυδλὶ συϊάδηοθ οἵ {πὸ ϑριτιῦ οὗ Του σι μοη πο Ὺ ρσχοδομοὰ 
{86 (ἀοβροῖ, γα δι υηᾶου 18 1 Ἀ}Π}0}6 αἰγοοίϊοῃ δπα ᾿ηῆἤσθποθ, δ8 
ἴο 81] το]ρίουβ βθη πηθηΐβ, 6 π {Π6Υ δοχηταϊ 6 [Π6 (Βΐησ οὗἩ {86 
Οοθροὶ ἰο νυυϊηρ, ἴοσ 186 αἴυγα Ἰπβίσυσοη οὗ {π6 ομυγοῦ, ΤῊϊΒ 8 
1π6 νίονν οὗὨ {ῃ6 1πϑριγαίϊου οὗ {86 ψυϊίοσβ οὗ 6 Νοὸνν Τοβίβιηθηϊ, 
Ὑ ΠΙΟἢ ΒΘΘΠ1Β ΠΑ ΌΓΆΙΠΥ ἴο 8186, ἔγομπι {86 1} οὐσῃ δοοουηῦ οὗ {πΠ6 γᾶν ἴπ 
τ οἢ {ΠΥ τϑοοϊνοα {μπ6 Κδον]οᾶρα οὗ ΟΒγβυδη γ, δπα ἔγοτη τυ μδΐ 18 
ἀβοϊαγοα ἴῃ {πον τυ πρΒ, ΘΟποΘγηηρ᾽ ὑπ 6 Θοηδίδηϊ ἈΡΘΠΟΥ Ἀπᾷ ρσυ]ά- 
8006 οὗἉ [86 ϑριτιῦ, ψι πο (ΔῸῪ τ γ ἑανουγοα," ΤΒΟ [0] στρ 
δἀνδηΐαροβ δἰζθηα {18 νου οὗ {π6 βυ] θοῦ : -- 

“ Μαιηίϊδιπῖηρ ἐπαὺ {Π6 Δροβίϊθβ ὑσθῦθ Ὁποῦ {6 1 ΈΆ}110]6 αἰγοσ θη 
οὗ (π6 ΗοΪν ϑϑριυ, 88 [0 ΘυθυῪ στ] ρίουβ βαπυπηθηΐ δοηίαἰποα ἴῃ ἐμοῖς 
ὙΓΠΠΠΡΈ, ΒΘΟΌΓΘΒ {ἢ 6 Βδη16 δἀνβηίδρθβ 88 σου] ΓΘΒ.}}} ἔγομι Βα ρροβίηρ 
{πα ΘΥΟΥῪ ψοτὰ δπα Ἰϑυϊοσ νψγαδβ ἀϊοίαϊθα ἴο {πθπὶ Ὀγ ἢ ᾿πβ θη ς68, 
σι πουΐ Ὀαῖηρ Π140]6 ἴο ὑῃοβα οὈ]θούϊοηβ τ] οἢ ταϊρῦ Ὀ6 ταϑᾶθ ἀραϊπβί 
ἐμαὺ νἱον οἵ {π6 βυδ]θο. ΑΑ8 (86 ϑρὶγιῦ ργϑβογνοά ἰπθλ ἔγοια ὋδἱΪ 
ΟΙΤΟΣ ἴῃ ψΠαὺ {πον παν ἰδυρηῦ πα γοοογαάθα, {π6ὶ} τυ ηρβ ἀγα οὗ 
108 βαπὶθ δ ΒΟΥ, ᾿προγίδῃοο, Δμα 086 ἤο 18, 88 1 μα Πδά ἀϊοίϊειοά 
ΘΥΘΙῪ ΒΥ}1]40]6 οοπίαϊποα ἴῃ ποθ. [{ {86 ϑριγιῦ μδὰ ρσυϊἀοα {μοῖν 
ΡΘΏΒ ἴῃ ΒΌΘΝ ἃ τ ΠΉοΓ, ὑπαῦ [Π6Υ δα Ὀ66Π ΟΠΪΥ ΤΠ6Γγ6 ταϑ 68 ὉΠ άο 
1.18 αἰγθοίΐοη, τα οουἹά αν δα πῸ τποτα ἴῃ {π6}} ττϊηρβ (μδη ἃ 
Ρογίθοίϊ γα], 88 ὑο 8}1] τ] ρΊουΒ Ορ᾿ πίοηβ δπά ἀυΐϊο8, 4}} τηδίθοσβ οὐ ἔβι: Β 
Δα ρῥγδοῦοθ. Βαΐ βυοὴ ἃ ρογίθοί στῦ]8 ψ πᾶν ἴὴ {π6 Νὸνν Τοβία- 
τηοηΐ, 1 τὸ ΘΟ ΒΊΟΣ ἐμ 88 Ὁπάου {Π6 ΡΙ ΣΙ Β ̓ Π|Ἀ1}1}0]6 συϊάδηοσ ἴῃ 
41} {16 το]σίουβ βϑηπ]θηΐβ ΠΟΥ ΘΧΡΓΟΒ8, ΠΟΙ ΒΟΓ Π6 βυρροδίοα {86 
ΨΟΙῪ ΜΟΣαΒ ἢ ψ Ἀ]ΟΝ (Π6Ὺ ἀγὸ τι 6 ΟΥ πού, ἴὔροπ {818 νιον οὗἉ (16 
Β ]6οΐ, {ἢ 6 ᾿πβρὶ το ΤΙ ΩρΒ δοηΐδιη ἃ ρογίθοῦ δηᾶ 1ηΈἈ}}10]6 δοοουπί 
οὔ [06 ψ8ο]6 μὴ] οὗ αοἄ ἔοσ οἵἷιῦ βαϊναίίοῃ, οὗ 411 ὑπαΐ ἱβ ΠΘΟθββΑΥῪ ἴου 
18 ἴο Κηονν, θ6 ῖθνθ, δῃά ργδοίϊβα 1η γϑ!ρίοι ; 8πα νυμδῦ δ ΤΟΥ Θοη- 
ἰδίῃ τθοσο (μη (818, ὌΡΟΩ ΔῺΥ ΟἴΠΟΥ νιον οὗ 10 

““Αποῖβοῦ δανδηΐαρθ αἰὐοπάϊησ 186 δῦονβ νίϑυγ οὐὗἩ {86 δροβίο]!ο 
ἱπβριγαϊίοι 18, {μαῦ 10 Μ1}1 θη 0]6 8 ἴο ὑπάογβίδηα βοῖὰθ {πιηρβ ἴῃ 
{π6ὶν ψαϊηρδβ, τ ποι 1ὲ πιϊσηῦ Ὀ6 αἸΒΊοα] ὕο σθοοποὶϊθ πὴ ἢ δη οί Σ 
γον οὗὨ {π6 βυδ]οοί. [1 [186 ἱπερίγδϊοῃ δηᾶ συϊάδηοε οὗ ἴμ6 ϑρι τ, 
τοβρθοίϊηρ' {π6 τυῖίθγβ οὐ {86 ΝονῪ Ταεβίδιηθηῦ, οχία πα θα ΟὨΪΥ ἰοὸ ταὶ 
ΔΡΡΘΑΓΒ ἴ0 06 18 ῬΓΌΡΟΣ ῥγΟνΪΠπΟΘ, πιδίϊοιβ οὗ ἃ το ρίουβ δηά χτηογαὶ 
παίαγο, {πθὴ {Π6ΓΘ 18 ΠῸ ΠΘΟΘΒΒΙΤΥ ἴο δίς, ὙΠ οί Ὁ ΘΥΘΥΥ (μῖηνσ Θ0μ’ 



Οκἡ ἐΐε Ϊπεγίγαξίοη οΥ ἐδε ϑογίρέμγεε. ὅ8δ 

ἰαϊποα ἴῃ {πο τυ Πρ 66 δβυρρεδβίθα ᾿ἐπγηοαϊδίοΥ ὈΥ {86 ϑρί σις 
ΟΥ ποῖ; ψμοῖδμου {0Κ6 τ Γγ6 Ἰπδρίγοα ἴο βᾶυ, {μαὺ [6 ΒΡ ἴῃ ψ ἰοῦ ἢΘ 
Β8 16 ἃ σι ῬΔῺῸ] γ88 υθοκϑα ὁ {Π6 εἰν οὗ ΜοΙα (Λοἱβ χχν!, 1.) : 
οΥ ψΒοίμοῦ Ῥϑὰὶ γογ6 ὑπάον {Π6 συϊάδηοο οἵ ἐμ δριγῖξ, ἰπ ἀϊγοοίηρσ 
Τιιποίῃυ ἰο Ὀγπρ 1 δῖπὶ [86 οἸοῖο ψῃ]ο Πα Ἰοἷν δ Ἰτοδβ, ἀπά [Π9 
Βοοΐκθ, Ὀυΐ ΘΒΡΘΟ14}}Υ {16 ρδγομπχθηίβ (2 ΤΊμα, ἱν. 13.); [ὉΥ {86 ΔΏΒΥΤΟΥ 
18 ΟὈνϊουδ, {Π686 ΜΟΥ πού {Π]ηρΒ οὗ ἃ στ] σίουβ παΐυγθ, δπά ἢ0 1η- 
Βρ᾽γαίϊοιι ὑγᾶθ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ ΘΟΠΟΘΓηρ ἔθ, Τὴ ᾿πδριγοα Ὑ τ ΓΟ ΥΒ Βολθ- 
Ὁ1Π168 ΠΑΘΏ ΤΟΙ ΘΟΙΏΉΠΔΟΙ ΟΟΟΌΣΤΘΙΟΘΘΒ ΟΥ ἔπΊηρΒ 1 8η πο] ἀθη 4] Δ ΠΏΘΓ, 
88 ΔΩΥ͂ ΟΥΒΟΙ ῥ]αίη δηά ἐδι πα] τλθὴ ταῖρμύ ἄο. ΑἸΓΒουρΆ, ἰδβεγοῖοσο, 
ΒΌΘΙ {ΠῚΩρΡΒ ΠΥ δδ6 ἔουπαὰ ἴῃ ῥαγίϑ οὗ Π6 ϑνυδηροὶο ὨΙΒίΟΥΥ, ΟΥ̓ ΪΠ 
Θρ βύ168 μεν ἐρσα ἴο ΘΒΌγΟΠοΒ οὐ ἱπαϊν μα}8, Δ πα τηδῪ βίβδηα οοη- 
προοίρα 2 ᾿πωρογίδηύ ἀοἰαγαῦοηβ οομοθγηῖηρ ΟΠ γιβδη ἀοοίχηθ ΟΥ 
ἀυΐγ, γοῦ 1Ὁ 18 ποῦ ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ [0 ΒΌΡΡΟΒΘ, [μδΐ (Π6Υ 6ῚΘ ὉΠΟΥ͂ ΔῺΥ δὺ- 
Ῥογῃδίυτγαὶ ᾿ῃΗ ΘΠ06 1ῃ ταθη οπηρ᾽ 80 ἢ} ΘΟΙΊΤΔΟΏ ΟΥ̓ ΟἸν}] αἴαϊγθ, ἐμουρὶ 
1Π6Υ ὙγΘΓΘ, 88 [0 811 {ΠπΠ6 Βα πηθηΐβ (ΠΟΥ ἱπου!οαῦθα τοϑρθοίηρ τοὶ ρΊοπ, 

“«ΤΤΠ15 νἱον οὗἨ [6 βυδ)δοῖ ν1}} 4180 τϑϑδά ]γ Θη 406 ἃ ρῥἰδῖη ΟἸ γι ϑιϊδη, 
πη τοδάϊηρ ἢ18 Νὸν Τοβίδιηθηί, ὕο ἀἸβ σι 8ῃ τ μαῦ μ6 'β ὕο ΘΟ ΒΊΟΣ 
88 ᾿πβρὶγοὰ ἰσυίῃ. Εν σῪ διηρ τ ΙοΒ (Π6 Δροβί]θβ ᾶνα τυϊ 6 ΟΥ 
ἰΔυρσῃῦ οοποογηΐηρ ΟἸΓΙΒ ΔΗ ; ΘΥΘΤΥ͂ ὑμιηρ τ ΠΟ. ἰδδομθβ ἷπὴ ἃ 
ΤΟΙ σίου βοηςτηρηῦ ΟΣ ἃ Ὀγδθοῖ οὗ ἀπίγ, μ6 τηυδβῦ ΘΟΠΒΙ ΘΓ 88 αἰ νΙΠΟ]Ὺ 
ἔτυθ, 88. {6 ταϊπᾶ δηὰ Μ{}}} οὗ αοἄ, τϑοογάθα ὑπάοσ [86 ἀϊγοοίίοη δηάᾶ 
συϊάδποα οὗ 18 ϑριτι, [Ὁ 18 ποῦ ΠΘΟΘΒΒΑΓΤῪ {πα [6 βῃου]ά Ἰπαυΐγο, 
ὙὙΠΟΙΒΟΥ τ μδαὺ (86 Δροβί]65 ἰδυρῦ Ὀ6 τὰθ. ΑἹ] ἐμὲ 6 88 ἴο βθαγοὶ 
αἰτον 18, {Π6 1} τϑδῃϊηρ; δπα ψ ἤθη ἢ6 Ὁπαουβίδηβ τ δὺ [ΠΟΥ ταθϑηΐ, 
Πα ΠΙΔΥ τοϑῦ δββιυγοά, (ῃδὺ [Β00}}} τηθδηΐπρ' 18 οοπδἰβίθηὐ τι τἢ (ἢ 6 ν7}}} οὗ 
αοά, 18 ἀϊνίπα 1η4Ώ8}}}0]6 σα, ὙΤῊ6 ὑθβυ ὩΟΠΥ οὗἩ λθ ὙΠῸ ΒΡΟΚΟ 
ἃηά σσοίρ Ὀγ {86 ϑριτι οὗ (ἀοά ἰβ [πΠ6 ἰοϑμοηΥ οὗἩ αοα ἰτηβο}; δηά 
[6 ἰοβυοαν οὗ [86 ἀοἄ οὗ Ττυΐὰ 18 (86 βΒίτοιροϑὲ δῃά τοοϑὲ ᾿πα δ ]1- 
(4016 οὗ 411 ἀφιποηδβίγαίοη. 

“«ΤῊΘ δὔονβ υἱϑὺῦν οὗἩἨἁ [6 δροβίοϊο ᾿πβρί γϑ οι γ0}}] ΠΠἸΚ ΥΤΊ86 ΘΏΔὈὉΪ]Θ 
8 ἰο υπαἀογβίδηαἀ [Πῃ6 δροβϑίϊθ δι], πὶ (86 βϑυθηίῃ ομδρίον οὔ δὶβ ἢγοϊ 
Ἐρι8116 το {π6 ΟοΥῖδπβ, ΤΠ ΘΓΘ 1 ΒΟΠῚΘ ΨΘΥΒΘΒ ἢ6 ΒΘΘΙῺΒ [0 ΒΡΘΔΚ 88 
1 Βα 6.6 ποῦ ἱμβριγοα, δηα ἴῃ ΟΥΠΟΥΘΒ 88 1 ἢ ψγογθ. (Ομ οἷ πρ᾽ ΒΟΠῚΘ 
(πΐηρβ 6 βαῖῖι, διέ 1 5ροαλ ἐλ ὃν ρεγπιδείοπ, ἀπά ποὲ 9} δοπιπιαπι- 
πιοπὲ (νετ. θ.): δῃά δραΐη, 7 λδαῦε πο σοπιπιαπάπιεηξ οΥ᾽ ἐλε Ζιογά; γεὲ 1 
σίυο πιν ἡμαάσηιοπέ, αϑ οπὸ ἐξαέ λαίᾷ οδέαϊπεα πιεγον 9 ἐδ6 7Ζογά ἐο ὅδ 
7αἰ μι (τον. 26.) ὙῊῸ βυθ)θοὶ οὗἩ μοῦ {86 Δροβῦ]Θ ἤθγα ἀ 6 ν  Β 
818 ορὶπΐοη, )ὰ8 ἃ τρδίίοσς οὗ Ομ γιβδη ργυάθῃοθ, ᾿ὰ στ ιοῦ [86 (οΥη- 
{ῖδη8 ἢδΔα ἀεβὶγθα [18 δάνϊο. Βυΐ 10 γγὰ8 ποῦ 8 ραγί οὗ γϑ]]ρίουβ βθῃ- 
θηΐ ΟΥ ῥγϑοίϊοθ; ἰὉ νγχ88 ποῦ ἃ Ὀγδηοῦ οὗ Ογιβθδηῃ ἀοοίγιηθ οὐ ἀπΐγ, 
βυῦ ΤΔΘΓΘΙΥ 8. ΟΑΒΌΪΒ 1641 αὐοβίϊοη οὗ ργυάδποοθ, τις τοἰδίίοη ἴο {86 
αἀἸϑίγθββ πιο ρογβοοιυ θη ἰμθὴ οσσαδίοπθα. δα], [βογοῖοσο, ἄρτϑο- 
ΔΌΪΥ ἰο πον τϑαυϑδϑῦ, σῖνϑβ ἔμθῖὰ Ὦ18. ΟΡ ΠΙΟ 88 8 ἔἈ 8] δὴ; Ὀαΐ 
6 συάγάθ {Πθπὶ δρδϊπδί βυρροβίῃρ' ἰμαὶ Β6 νγᾶβ ἀπᾶθσ ἀἰνίμθ ᾿ηδρίγα- 
οη ἴῃ {μαῦ ορ᾿ πίοι, 1οδὺ [Π6ῚΡ ΘΟΠΒΟΙΘ ΠΟΘ 8 βου Ὀα,βαοκ]οα, ἀπα ἢθ 
Ἰοανεβ μοι δ Πθογῦν ἰο ἔθ ]]ονν 18 δάνὶοθθ ΟΥ ποῖ, δ ΒΟΥ ταϊσιῦ Ηπὰ 
οοηνοῃϊθηί. Ὑοῦ δ6 ᾿πύϊπηδίοϑ (μαὺ Πα δά ἐλε ϑρίτιξ 97 ἐλε 1 οτά 88 ἃ 
ΟἸ συ βεδῃ ὑθϑόμοσ, ἐμαὺ Β6 ποᾶ ποὺ βαιά δὴν ἰπϊηρ᾽ ΘΟΠ ΓΑΓΥ ὕο 18 ψ}}}; 
δα (μδὲ 186 ορϊπίοῃ Ὑ8ῖοΝ ἢ6 ραν νγχαδ, οὐ ἴἰῃ6 8016, Δα ν188}16 ἐπ 

ΜΜν4 



δ86 : ΟἈ ἔγι6 “4ςεογιϑἰοιε 97 ψζεδιι5 Οὐ γίεί, 

ἐδ ργοδβοηΐ αἰδίγοδδβι Βυὺ {Π6 δροβί]ο᾽ 8 ἀθοϊαγαίίοι, {παῦ, 8 ἕο {15 
Ῥαγύϊοι αν ταδύϊοσ, πα Βροῖθ ὧν ρμεγηιϊδδίοη, απά ποὲ 9} σοπιπιαπαάπιετεζ, 
ΒΙΓΟΠΡῚΥ 1Π10]168, (πα ἴῃ Οὐ Γ {πϊηρθ, ἴῃ {ΠῚΏΡΒ γΘΆΠΥ οὗ ἃ τ σοι 
παΐαγο, ἢ6 αἸα αρϑδξκ ὈΥ͂ οΘοπιιμαπάπιθηϊξ ἔγτοιη {[π6 Τογὰ, Ασοογαϊηρν, 
1η. {π6 δα ομαρίογ, ὥϑὼ ἢ Ὠδα οσοδϑίοη [0 Βρϑὰὶ οὗ γῇδῦ νγᾶ8 τηδῦ- 
ἴον οὗ πιοσαὶ ἀυΐν, ἢ6 ᾿πηπιθ Ἰαίθὶυ οἰαϊπιθα το 6 ἀηάογ ἀϊν!πο ἀἰγοσοπ 
ἴῃ  μαῦ ἢ ψγοΐθ. “πα μπίο ἐδ πιαγγίοα 1 σοπιπιαπά, ψοΐ ποὲ 7 μὲ ἐδ 
Τογά, 1.εὲ ποὲ ἐδ τιοΐξε ἀοραγὲ ἤγοπι δῦ ἡμδδαπά. (1 Οογ. νὶϊ. 10.) Τ]ν15 
νου μθ6 ἃ Ὀγθδοὶ οὗἨ οὔθ οὔ [86 ομιοῦ ΟὈ]Ι ρα] οἢ8. οὗὨ ᾿ῃογϑ] γ, δηα 
{πεγοίοσα 181} ᾿πίθγαϊοίβ ᾿ὖῦ ἀηᾶου {Π6 ἀϊνίηθ δυίπουιίγ. οβρθοίπρ 
1ηα Πἔογοπῦ {Πρ Β Β6 σανα ἢ18 Ἱπαρτηθηῦ ἃ8 ἃ Μ7}188 δῃα {41} [Ὁ] ἔτ] πα, 
Ρυΐ τεβρθοϊίηρ [6 {πΠ1η05 οὗὨ Το] σοι 16 ΒΡΑΚΘ δηα ψγοΐθ 88 Δἢ Δροβϑίὶ 8 
οὗ Φοβὰβ Ογῖϑί, ὑπμάοὺ [6 ἀἰγϑοίίοη δια συϊάδηοα οὗὨ [ἷβ ϑρὶσιι.ἢ} 

Νο. 11]. 

ΟΝ ΤΗῊΗΕ ΑΒΟΒΝΗΙΟΝ ΟΕ 5Ε 505 ΟἩΒΙΞἙΙ͂Τ. 

[Πεξογτϑα ἰο ἐπ ». 251. ὁ ἐλὶα Ῥοϊωμηιο.] 

ΤῊΝ Αβοθηϑίοῃ οὗ “688 ΟἸ γῖδὺ ᾿πύο ἤθανθῃ, ΠΟΥΤΘΥΘΥ ἀϑιοη ϑῃϊηρ 1 
ΠΙΑΥ͂ ἈΡΡΘΆΥ, 18 8 ΤΙ Γ ΟΊ] Οὰ8. ΒΑΟΥῪ, ΜΠ1ΟὮ, ἰκ6 ΘΥΟΥΎ ΟΥΠΟΓ τηδύζοσ οὗ 
ἴαοῖ, 18 σα ρ80 6 οὗἨ ὑτοοῦ ἔγοταῃη ὑββίπηοηυ. [Ὁ 18 ποῦ πθοθββαγυ, ἴῃ (ἢ 18 
ῬΪδοθ, ἀρᾶϊη ἴο ργονβ {π6 ροηβάαθποθ Μ ΠΟ 18 ἀπ ἴο {π6 ἀροβίο]ο ἰ68- 
1πΠηοην, ὈθοδιιΒθ νγχ6 Πᾶν γα ν βίαίθα 18 ἔογοθ ΤΏ 6 Ὲ ὑγοαίϊησ οη [86 
γτοϑυγγοοίοη οὗ ΟΠ γβί. (ρρ. 248 .---266. ξμργὰ.) [Ὁ ΟὨΪΥ Τοιπαῖῃβ 
βον {παὺ [Π6 οἰγουμπηδίδηοαβ οὗ ἔδ6 [δοῦ σομίχιθαΐα ἰο 1158 σογίαϊπίν, ὈγῪ 
ΤΟΝ ηρ᾽ ΘΥ̓ΘΙῪ 1άρα οὗ ἀδορὶῦ ογ ἔγαυα οη (Π6 Ομ μπᾶ, δηά οἵ δυὔσοῦ 
οπ {Π6 ΟΥΠΘΥ. 

1. Οὖὗδογυο ἐδε ῬΙ(ΑΟΕ ο᾽ δΐδ “5εοηίΐ. 
1 νὰ8 ἃ τπιουπίδϊπ, {86 ταοὰηΐ οὗ ΟἾἸΊν68, 8 βροὺ ψῃ οι τγα8 Μγ0]] 

Κπονπ ἴο {Π6 Δροβί]β88, ἴον 10 μβδα Ὀδθη {{| βοθῃθ οἵ τϑῃῦ οἵ Ὁ σβυ Β 
οοηνογααίίοηβ τι ἴθ. ΟἿ δὴ θιῃῖηθποα ΟΥἨ Ἀ1}}, {πδῦα νγβ 1688 
θρανόο οὗ {Π6 βροοίαύογβ θαϊηρ' ἀδοοῖνϑα, ὕμδηῃ {μθτο σου] πανθ 
ΘΘἢ ἴῃ ΤΩΔΗΥ͂ ΟΥ̓ΠΕΓ ὈΪδΟ68, γΏΘΓΘ (86 ὙἹΘῸΥ γγ͵1ἃ8 ΘΟ ΗΠ πο6α δηα {86 βρὲ 

οὈδίγιοίοα ; 8δηα ΜΉ Θ6ΓΟ, 1 δὴν ἀδ]υδίοῃ ἢ8α Ὀδ6ῃ ᾿πἰοπαοθά, μα τρις 
Ἦδν6 ΤΟΣ ΘΑΒΠΥ ΘΟΠνΘΥΘα ΒΙΠ186] Ὁ ουΐ οὐ {πρὶν β'σῃῦ, δα ὮΥ ἃ ἐπε 
αἰβαρρθαγαποθ σίνθηῃ ΤΌΘ [ῸΓ {π6 ᾿πηδοὶ Δ 0. ΟΥ ᾿ἱηνοηίίοη οὗ βοιλθ 
ΘΧἐγΟΓΙΠΆΤΥῪ Ταλοναὶ ἴσου ἴμθιη. Βαΐ, ἔγοπλ {118 διΐηθησθ, ὑπ νἱον 
δγουπα {Π6η} πιυδὺ πᾶν ὈΘΘῺ ΠΊΟΤΘ Θχίθηβινθ, ΔΗΥ͂ ΘΟ] υδῖνθ ΘΟ 668]- 
τηθηΐ οὗἉ Βιμι86}} ἔγοτα [Ποῖ τηυϑὺ ἤᾶνο ὈΘΘῺ ΤΟΤΘ ΘΆ31}ν ἀβοονογοῖ, ἃ 
γ6 8] δβοθηῦὺ ᾿ηΐο βθάνθῃ τ ΟΥ6 Οἰ ΑΓ Β66ῃ, δηα {Π6 ἀϑοθηύ 1861} ῸΓ 8 
ἸΟΠΡῸΣ Βρ806 δπᾶ Ὑἱ} ργθαίογ αἰβιἱποΐπμθβϑ ρα γϑαθα, ἀπ αὐϊθηάρα ἴο, 
Ὀγ {μ6 Ρεμο]άθτθ.Ό ὅο. ἱπαῖ, 1Γ ΟἸυ βῦ Β ἀϑοθῃβίοη τναὰ8 [0 6 σϑα], δῇ 

᾿ ῬΑΥΤΥΒ Πα ΟἾΥ ἰηΐο 1160 Ναίαγο δπὰ Εχίοηϊ οὗ [Π6 Ιηδρίγαξίοη οὗὨἨ 1[πΠ6 Αροβεϊθβ δπὰ 
ὙΠ οΥΒ οἵὁ ἴ186 Νοῦν Τεβίδιηθηῖ, ΡΡ. 20. 80. Τωοπάοῃ, 1797. ϑνο. Βρ. ὙΥΠϑοη 8 (οἵ Οαἱ- 
οπί8) Ι,οοίυγοϑ οἡ 180 Εὐνϊἀθησοβ οὐ ΟἿ Βι Δ} ΠΥ, νο]. 1. 1,βοίυγοβ 12. δηὰ 18.; δηὰ Ὧχ. 
Ῥυοάαγἀχο᾽ 5 1,οίιγαβ οἡ [7η6 Ῥτίποῖρα! 0 θ)6οῖδ ἰῃ Ῥηθυπιδίοϊοςυ, Π ἐνὶ ΠἰΥ, δα. 1ωΘοἴαγοα 
}87-.Ἅ} 40, 



Οηἡ ἐλε “ςοοπβίον 07 ὕεδιι5 Οἤἠγίβέ. 631 

ΘΠ 666 ΟΥ 11] νχαβ [Π6 πηοβὺ ργορδὺ ρΪδοθ {παΐξ σου] Ὀ6 οἤοβοῃ, ἔγομι 
ΠΟ ἢ μ6 οου]ά τῖδβο, Ὀθόδαβα π6 οου]Ἱὰ Ὀ6 τηογα αἰβ ποῦν, δηᾶ ἴον (Π6 
πιοϑὺ σΟΙΒ: Ζ6ΓΆ0]6 Βρᾶοο, Ὀ6 614, Βαΐ, αββυσθαϊγ, 1Ὁ νγᾶβ [Π6 πιοϑῦ ππ- 
Β.114]6 οὗ 4}} οὔ 6.8, 18 δὴν γα ἡ γα ᾿ηἰθηᾶοά, ἴο ἔανουν ἀδοοὶΐ, πα 
ΤΘΉΘΥ ᾿τηροβιύοη οἰἴδβοίμαὶ. Νὸ 1προβίου ψουϊὰ μάνα βοϊθοϊβα βυοἢ 8 
Βροΐ, ἴῃ οὐ Γ ἴο ἔβιρῃ δῃ ΔΒΟΘΉΒΙΟΏ. 

2. 7ε ΤΙΜΕ πιιιδέ αἶδο δὲ σοπδίογοά, τοῆθπ ἐϊιὶς Καοΐ ἑοοῖ ρίαοο. 
Τὸ νγὰβ ἀυτίηρ ὈΓΟΔα ἀΔΥ-]Πρ ἢ, γ Ὦ1}6 δὴ ἱπηροβίου χου]α μᾶνα ἀνδ]οά 

Βιμη861} οὗ ἀδυίκῃ688 'π Ἥσάοσ ἴο οἴδβοῦ ἢϊ8 δβοαᾶρθ. Τ᾽ πάδι βυοὶ οἰγουμ- 
ΒίΆΠΟΘΒ, {Ππ6 ΔροΒί168 ταϊσῦ παν ογθαϊθα δὴ Ὡ]Π βίο; Ὀυΐ 1] βίοι 18 
1 ΠΟ881016, γγ ἤ6 η ΘΥ̓ΘΥῪ ΟὈ]Θοὐ 15 ΠΠαπιϊπαίθα ὈΥ͂ 8 βίσοηρ Πρ. 

ὃ. Οὖδογυο ζαγίλον ἐδθ ΜΑΝΝΕΕ ὁ Οἰιγὶβδς “ςοσηβίοπ ἰοισατας ᾿οαυθη. 
41.» [τ νγαβ ποῦ ᾿ηϑίδηϊδπθουβ ἀπ βυάάοπ, ΠΟΥ νἱο]θηΐ δηα ἰθιηρμαβ- 

τυουϑ, Ὀαὺ σταάυδὶ, οαϑν, δηθὰ β'οσσ. οι] 8 88 βαϊά ἴο αν 66 ῃ 
Ἰοβῦ ἴῃ ἃ Ἁγίου βίοσιῃ οὗ ἰμπυπάου δηᾶ Πσῃίπιηρ, δηα Ὀοῖηρ' διά θη]ν 
Τηϊ886α ὈΥ {πῃ Εοιαδῃ ρθορ]6, ΤΠΟΥ̓ ἡ 6γ6 [86 ΤΌΤ ΘΆΘ]γ ρογβυδάδα οὗ 
1.15 ὑγαῃβίδοη ᾿ηΐο πϑάνθη: σοῦ ἰα]6 {π6 ραίτ]οίαμβ ἢγϑύ ἱηνθηϊοᾷ, 
ἴῃ ΟΥ̓ΔδΥ ἴο ΘΟ ἴΠ6 Βυβρίοϊοη πδ΄, ἀυγπρ (6 βίογτω, ἔπ 6 Ὺ Παά 8οϊΖρά 
16 Ορρογία ΠΥ οὗὨ δβϑαβϑιῃαίηρ δἰ; ἐπουρὶ {Ποῦ 18 ποῦ {Π6 βῃδάοι, 
οὗ ἃ ρῥγοίδποο {παῦ ΔΠΥ οὔθ ΒΔ 07 18 ὑγβηβίδίοη. Οπ ἰῆ6 σοπίγατγυ, 
ΟἸ γΙδυ ΒΒ δϑοθηβίοη νγ88 ΡῈΌ]16, σοηί]6, απὰ ὈΥ ἀσρτοοβ; 8ὸ {παὺ [Π6 ΘΥ68 
οὔ τῆ6 ὈΘΠΟΙ]6Υ8 βίδα Ὁ] ον ϑα Ἀπ, τοϑα νυ ἢ Πτ 88 ἢ6 δαἀναπορᾶ 
ΠΡ ΠΟΥ, 8Ππ6 ρυγϑαθαὰ Πῖπὶ ὑπῸ1}] Ἰοδὲ ἴῃ (Π6 1πηπηθηθιτυ οὗὁἨἉ {π6 Ποῖρῃΐ οὗ 
Βϑάνθῃ. ΤΊ]6 βρϑοίδίοσβ “"Ἰοοκϑα βία δι υ ἑονψαγὰβ ἤθάνθη 88. ἢθ 
σνϑοηΐ ἀρ,ἢ {}}} (86 οἰουα Πα οαγτοα δῖ ουἱὐ οὗὨ {Ποὶγ βίσῃί. 

(2.) Μογβϑονοσ, 1 18 ἃ σϑιμλυ δῦ] οἰγουτηβίδποθ ἰὴ {Π|8 δοοουῃῖ, ὑπαὶ 
ἢ6 νψαβ ἰδκθῃ ἔγοτη {Πθιη, ν 116 ὙΠῸῪ Το γ6 δοίι δ} } γ ποασ ἢἶπὶ; ψν}}}}Θ 
.6 νγαϑ ἴῃ ὕΠ6 τηϊαάβί οὗἨἉ {π6η, ὀοηνουβίησ ἰῦἢ ἐποπλ, ᾿πβίγαοιηρ ἀπά 
Ῥ] οβϑίηρ {π6 πὶ; ἀπά ἴῃ {Π6 τηταβὺ οὐ {π686 ἰγαηβαοί!ο 8, “ ν᾽ Ἀ}]δὉ ὉΠΟῪ 
66] πα," ἀπὰ {ποὶνῦ ογθθ νγοῦθ αἰ(δηξίνοὶυ χθαὰ οὐ Ὠΐτη, μ6 ΔΓΟΒΘ 
ουῦ οὗἨ {πον βίσῃῦ Ἰηΐο ᾧΠ6 οαἰοβέιαὶ ρίοσγ. ὍΤμ6 Δροβίϊθβ, {Ππγοογα, 
οου]ὰ ποὺ Ὀ6 ᾿ηροδοά οῃ, ὈΥ̓͂ ΔΩΥ δβυδάδηῃ δηᾷὰ [8]]δοῖοι8 Θομνθγαηοθ οὗ 
᾿λΏ861} ἀννϑὺ ἔγομλ [ΠΏ ΘΠ. 

4, ΤῊ ΒΕΝΒΕ ΟΕ ἨΕΑΕΙΝΟ 8180 οδηθ ἴῃ «αἱα οὗ βιρῃξς; ἔογυ, 1 δῇγῪ 
ΘΙΓΟΣ οοὐἱὰ Ὀ6 διρροδβαά 'π {π6 Ἰαύογ, 1{ 18 Ἱπῃρο881016 ἴο δατηϊῦ ΔῺΥ 
ταϊϑία κα 1 {86 ἔοτιημου. ὙΤὨΘ ἈρΟΒΕΪ68 οου]ὰ ποῦ ΡΟΒΕΙΌΪΥ ἐπιασίπε ἰπαΐ 
1Π6 Υ μοαγὰ {Π6 ΘΟμβοϊδύουυ ἀἰβοουσϑο ΟΥ̓ Ὑ ὨΙΟΝ ὕνγο δῃρ6}8 Δῃπουπορά 
ἴο {μοχὰ ἰμαΐ “6808, ῦο πα {πιι8 ἀβοοπαθα Ἰηἴο δάση, σου]ὰ αἱ (86 
ἰαβ ἀΑΥ “4830 δοῖὴθ ἴῃ |1Κ τηδθμηθν ἃ8 {ΠΟΥ δὰ βθθὴ ἢϊπὶ ρῸ [1ηΐο 
Προανθη.ἤ 

ὅ. 77}.6 ΝΌΜΒΕΕ, ἔοο, ΟΥΓ ἐδ86 ιυϊΐγι65865 ἐδ α ξίχοπο ςοηδγηιαξίοπ οὗ 
ἐλεῖν' ἐεδίϊπιοηψ. 
τ νγὰ8 ἴῃ [86 νἱον οὐἉἨ 411 {πὸ ἀροβί]ϊεα8β. Ηδ νγῶβ ἰαΐκθη ὍΡ, δέος μ6 

μα σίνθη οομπηπιαπαμηθηῦ ἰοὸ ὑπ6ηι, ὙὙΠ116 ΤΟΥ 66 ΑἸ], Δββϑι ]οα 
τοροίῃθυ, δα 8116 {πα Ὺ ὑποτηβεῖνγοθ σοῦ δούι!]γ Ὀοῃο] ἀϊηρ Ἀ1Π., 

70 4}1 [686 οἰσουτηβίδῃσοβ 10 τᾶν Ὀ6 δααοά, {πα {6 ονἀθηΐ ὑγοοῖβ 
γ ΒΙΟἢ (ἰδ 18 Βδοσσα ἴῃ (16 δηβυΐηρ ἀγίϊο] οὗὨἨ {π18 Αρρεπάϊχ) ἀβθιβου- 
βίγαίβ [86 εἰιβίοη οἵ [86 Ηοὶγ ϑριγιῦ ου ἴπ6 ἀροβϑιί]68, αἰβο ἀθιηοηβίγαϊβ 
186 τοϑ] ἐγ οὗ ἱμοῖν Μαβύθυ᾽ Β ΘβοθῃβΊοη. 

ὅἴησο, ἐμπογθέοσγθ, ννα αν (86 ὑπδηϊ λοι Β ΒΕ ΩΟΠΥ ΟΥ̓ ΡΟΥΒΟΏΒ, ὙΠῸ 



δὅ8ϑϑὀ ὀ Οηΐλε Πεβοοηξ οΥ ἐδο Ἡοῖν ϑδρίγίἐ οπ ἐἦο ““ροείζεα. 

Ὁγ {δ6 δνιάθμοα οὐ {δεῖν οσσῃ βἰσμῦ, Θομβσταϑᾶ ὈΥ ἴπα νοῖοο οὗ 3 ρ6]8, 
ὙΘΓΘ ΔΒΒυΓοα οὗὨ ΟΕ Ἰβι 8 ἈΒΟΘΏΒΙΟΙ ; Β[η06 (ΠΘΥ͂ γγΘΓῈ ῬΘΟΥΒΟΏΒ 1. ΘΒ 08}:}6 
οὗ ἤοσιαΐπρ' οὐὁ οοπάιιοίϊπρ' ΔῺΥ Δι Ἢ] ἀδδῖρτι; βῖπο6 1 νγἃ8 ἃ ἀοοί Ιη6, 
ψ 16}, 1 (4186, ΘΟ] θ6 ργοἀποίνο οὗ πὸ δᾶανδηΐαρβ ἴο (86 Ῥσορδρϑ- 
ἰογβ οὗ 1; δῃά βἴποβ {86 ὺ ρογβανδγθᾶ 1ῃ δββοσίϊπρ' 10 'π ἀθβριΐθ οὗ 4]]} 
{86 ἰογίυγαβ {παΐ οὐ ο ἐγ οοὐἹα ἄθν]δθ ΟΣ ΡοΟΎΤΟΣ οου]α ᾿ἱπῆϊιοῦ; νγθ ἤδνα 
{π6 Ε]]οδὺ ουιάθμοα οἵ ἰδθ σθα γ οἵ ΟΝ τῖβυ Β δϑοθπδίου ἩΒ1ΟΒ (δ 
πδίυσο οὗἩ {86 ἰδοῦ οδῃ δαχηϊί, ΟΥ Ὑ71ὸ ἴῃ. ΓΘΆΒΟῚ. ὁ} ΤΘαυΪΓο.ἷ 

Νο. ΙΥ. 

ΟΝ ΤῊΒ Ὀ}ΕΒΟΕΝΊΤ ΟΕ ΤῊΒΕ ΗΟΙῪ ΒΡΙΕΙΤ ΟΝ ΤῊΞ ΑΡΟΒΥῚΊ,ΒΒ. 

[Πεονυϑα ἰο ἴῃ ». 267. 97 λὲς Ῥοζωπηο. 

1ε [86 ΟοΒρ6] θὲ {86 ἱπνοηοη οὗἁὨ σωθῇ, --- 1 9 68ὺ8 ΟἾγῖδὶ 85 ποῖ 
τίβοη ἔγοια ἰἢ6 ἀοδά δῃά δϑοθηάρα ᾿πΐο βράνθη, ---- [ἢ6 ὈΈΒΟΕΝΤ' ΟΥ̓ ἐῃ6 
ΗοΙγ ϑρίτῖῦ οὐ {86 ἀροϑίϊςβ, ἑορϑίμος ψ 1} {86 οἤἴοοίδ ργοἀυοοα Ὀγ ἱϊ, 
18 ΒΟΥΒΟῚ ἔδοί [Ὁ ΟΝ πὸ δαθαυδίβ οδῦβ οδῇ δ6 δββίρῃθα, Τ7Τὴδ 
ταῖγϑοὶα 1861 18 τοϊαίθα πὰ {ῃ6 βοοοπά ομδρίοσ οὗ {πὸ Δοίβ οὔ {Π6 
Ἀροβίίθοϑ' Τακίηρ Ὁ Ὁ ρτδηίθα {παὺ [86 Τοδο δ88 ρογιβϑα {ῃθ 
στΆΡΉἷο παγγαῦνα οὗ (86 ουδηρο δὲ 101κ6, 16 8}8}} ργοοθϑᾶ ἰο ΟΥ̓͂Σ 8 
ἔδυ ΤΘΙΩΑΥ ΚΒ ΠΡῸΣ {Π]18 ἔδοί. 

1. ΤῊϊ8 διμδαζΖίηρ δηα δϑίοῃβηϊηρ ον, (86 ροδ οὗὨ ἰοῃρτιθβ, νγ88 8 
ΤΩΙΓΆΟΪΘ, ΠΘῸῪ 8ηἃ ὈΠπΠΘΑΙα ΟΥ̓ 1ὴ ΤΌΤΤΩΘΡ ΔρΌΒ, δ8ηα ργϑδίθυ. ΟΥ̓ ΤΊΟΓΘ 
ἀδοϊβῖγο {ῃληὴ ΔΠΥ ὙΈ1ΟΒ πδα Ὀθοπ πτουρῃῦ ὮΥ “6818 ΟΝ γΙδὺ ΗΙτηβοϊ 
ἀυτίηρ Π1Β ΤΩ ΙΒΙΤΥ. [ΘΙΔΟΠΙΆΟΆΙ ΡΟΒΒΘΒΒΊΟΠΒ, ΟΥ ἀἰβθαβθβ, γηῖσλέ 6 
οουπίογἝοιθα ; ονθῃ ἀθαίῃ πσλέ 6 ΟἾ]Υ δρραγϑηΐ : (86 τϑαϊέν, ἘΠ σθ- 
ἔογθ οὗ βυοῖὰλ ουγθθ 8δηα στϑϑίουδιοηθ [0 116 πισλέ θ6 φυρδῃοποα ΒΥ 
ΘΙ ΠΒΑΥΕΙΒ πη ἀοηϊοα ὈΥ 1ηῆ46]86. Βαΐ ἴο ᾿πβρῖτο ὕνγοῖνο υπ]οθί ογοά 
(αἰ η8 (πο Κηθν ΟὨ]Υ͂ {πο ὶσ τηοϊῃογ-εϊοηριθ, δηὰ σμοβα ἀϊαϊθοῦ 
Ὑ7ΔΒ ῬΓΟΥΘΙΌΪΑΙ ἔῸΣ 118 ψυ]ρ ΓΙ Υ}, ΒΔΑ ΘΏΪΥ Δπα 1πδίδηϊαπδουδβῖγ, τ 
{π6 Κπον]θᾶρο δηα οχργθβϑϑίοι οὐ βι χύθθῃ οὐ οἱρῃύθοη ἀἰβθγθηΐ ἰδη- 
δύαροβ ΟΥ αἰ] θοίβ, τ θη, 1π [Π6 ΟΥΑΙ ΠΑΓῪ ΟΟΌΤΒ6 οὗ (μῖηρσθ, ἴξ 18 
8 ὝΟΥΚ ΤΟαυ τ ηρ ΠῸ 8128}} ἰοῦ {ᾺΠΥ ἴο υπαογβίδηα ἃ. β'ῃρ]θ 6 Ὺ 
Ἰδησυδρθ, δηα 8.}}} τηοτα [0 βρθαῖ 1 ψγἢ ΠΌΘΠΟΥ δηα οογτθοΐῃθϑβ ; {818 
γγ88 Ἰηἀ664 ἃ ταΐγϑοὶα οὐ {6 τηοϑί βία ρθη οι παΐασα, οαυυυῖηρ τ 1 
{Π6 πιοϑὺ οὐθυρουγουϊηρ Δμα συ βι 016. σον οίοῃ, {Π6 ΒΙπρ]οδὺ δπά 
Ρἰαϊποδῦ ἴῃ 1861, ἀημα τ ΘΥΥ Ἰτη ροβ81016 ὑο Ὀ6 οουπίογίοϊοα. Εὸτγ, 1 
{Π6 Δροβίϊθβ δα Ὄδχργθββρὰ {βμϑιηβοῖγοβ ᾿ΩρΡγοΟρ συν, οὐὁἨ ΜΙ 4. δά 
βοσθϑηΐ, 88 τηοϑὺ Ῥ6ΟΡΙ]6 ἀο ἤθη ὑπο Ὺ Βρθαῖ ἃ ᾿ἰνἱηρ' Ἰδηρααρα τ ΒΊΟΝ 18 
ποὺ πδίαγαϊ ἰο ἴδω, [ἢ 6 ἨΘΆΓΟΥΒ, 80 αὖ {Πα π6 τυ ογα πού δοηγογίοα 
{ο ΟΠ γβδπιίν, του] πᾶν δυβρθοϊθα βοιηθ ἔσγαυα, σουὰ πανα ἴβκοπ 
ποίϊοθ οὗ βυοῦ δα 8, δΔηα πουἹὰ παν οομϑυχοά μοι : υΐ βῖποθ 20 
Βοἱ; ΟὈ]ΘοίομΒ ἼΘΓΘ τηϑᾶβ, 6 816 7814. α ἴῃ οοποϊυάίηρ (μδὺ ἘΠΘΥ͂ 
ἰδ πο στουπα [ὉΓ ΘΘΩΒΌΓΘ. 

δ Αμβρβοῖ, σου ἀπ ἀ65 ἀ6 6 Βοὶϊ σίου ΟὨγέϊοπηο, Ῥασχί Π' ἰοπιο ἰΐ, Ρρ. 40]1---406. 
ΟἸδηά]οσ᾿ 8 βουτηομδ, νοὶ]. ἱ. βογτ. 1]. Ξ 
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Τη {Π|8 ταῖγϑ 616 {ΠΟΥ τ͵1ῶ8 ΠΟ ΤΌΟΤ ΟἹ ΠΟΓ [ῸΓ οΟἸ] ϑΐοη ΟΥ ἀδοορίϊομ, 
“«Νὺ υρρίηρ σομϑρίγδου οουα ΘΠ 40]6 τηθη ἴο βρϑδκ βΠά6}]}Υ 8 στοαὶ 
νατϊοίν οἵ ἰδησύυαρεβ, στὰ ΠΟΙ ΤΠΟΥ ἢδα γον] ου ΒΥ ῬΘΘη ηδο- 
αυασϊηΐοα, ΠοΓ σου]  8:γ ἀδοθρίιοη Ὀ6 ργαουβοα ὕροὴ [Π086 γ᾽ 0 ἤδαγα ὕΠθπὶ 
Βρθακ. «6078 δῃά ρῬγοβεὶγἴθβ, ἔγοπι την αἰ δγθηΐ ραγίβ οὗ [Π6 που]ά, 
ὍΘΓΘ [Π6Ὼ ΔΒΘΟΙΩὈΪ6α αἱ “ ΘγΓΌβα θα, ὕο ΘᾺ} οὐ συ ῇοσῃ νγαδ ΟὈ]ΟΌΒΙΥ 
[ται αν (Π6 Ἰἰδηρσιαρα οὗ [86 ΘΟΥΠΙΤΥ ὙΠΟΓΘ Β6 ΟΥΙΠΑΓΙΪΥ τοϑι θα. 
ὝΜΠ δῆ ἃ τῇδη δα ἀγοβαϑα (ἢθηϊ, [μ6Ὺ του] βουθγα ]ν Κηαον οί ΠΟΥ ἢ6 
Βροῖζα ἴῃ {πεῖν πδῦνθ ἰοηριιθ ΟΥ ποῖ. Α Βοϊηδῃ 607 ΟΥ Ρτγοβοὶγίο 
οου]ά ποὺ Ὀ6 Ἰφπογδηὺ τ Ποίμ ον τμαὺ π6 μοασὰ νᾶ8 [Δ ; ποὺ οοὐ]Ἱά 
ΔΩΥ͂ δτρυμηοηΐ οοηνίηοθ ἃ Οτϑίβῃ «607 ΟΥ̓ Ρτοβοϊγίθ (μαΐ δὴ δροβίϊθ, 
1Βουρ ἢ δροακίηρ ἢἷ8 παίῖνο ὥυσῖδο ἢ [0ΥΓὁ Α,Γδιηθδη] “Κ νγ88 γοῦ 811 (86 
2116 υὐϊουηρ ἀστοοκ, 1 οοοροη γγ88 ρἰϑῖη]Υ ααϊΐο ουὐ οὗ [6 4ι.65- 
οη,. Α Ῥμγυρίδη “60 ταῖρι ΤΆΒΏΪΥ ΓΆΏΟΥ ὑπαῦ [86 τηθπ ογο (Ὁ]] οὗ 
ΠΟῪ ὙὙ1η8, ἈΠΑ ὙΓΟΥΘ ΠΊΘΓΘ ὉΠ]|}06}}101}0}6 ὈΔΌΡ]ΟΣΒ, 80 ἰοπρ 88 6 Βοαγὰ 
ΔΏΥ οὗἨ ἰδοῖὰ δἀαγθδβιηρ [6 Βοχηδῃ Βίγαηρογβ ἴῃ [αἰ ; πα (Π}0 ΒδΙὴΘ 
ΟΡΙ ΠΟ ταῖριῦ θ6 ΠαΒΟΪΥ Δ θη ἊΡ ὈΥ 4 Οτοίδη 96, 1 Ἰβίθηϊηρ ἴο 
8. ΔΡΟΒΙΪ6 88 ἢ6 Βροῖκθ ἰο ἃ Μϑάθ οἵ δὴ ΕἸΪαγηϊΐθ ἢ ὑπ 6 σϑϑρθοίϊνθ 
ἴοπρθθ. Βυῖϊ ψΒΘῺ 680 ἢ Βοαγὰ Π1πλ861 Δαἀαἀγθβθθα ἴῃ ἢ18 οὐη ἰδη- 
σύαρο ὈΥ {8158 Δροβίϊα οὐ Ὁγ {πα δροβϑί]θ, ἢὮ6 οουἹὰ αν πὸ ἀουδὺ 88 
ἰο 186 Ἰαπρτιαρα οιηρ]ογεᾶ. ΗἨδ πιμδέ πον Ποῖ μου ἢ6 Παρὰ ἢ18 Οὐ ἢ 
ΤΟΏρΊΘ ΟΥ ΨΠΘΊΒΟΣ μ6 αἸἀ ποῦ ἤθᾶὰῦ 1. Ηονονοῦ [86 ἔΔΟΌΪΓΥ τηϊρῃΐ 
Βαν Ὀθθη δἰίδι πα, Βα οουἹὰ ποῖ Ῥαΐ β66 ἰπαΐ [Ὁ γγαὰθ δοίυ! ]ν ρμρο8- 
Βοιβθα, ὍΤηο ἔλοῖ, ργθβαῃίθα ὼὸ {π6 σϑῆθσαὶ αὐϊθη οι οὗ 8}}  Θγδα- 
Ιοτ, τῦα8 {818 : ---- Τψοἶνο "Π|ογαΐα 618, τηοβί οὗ (μοὰ (8 || 9 8η 8.8}- 
δυθῃ υπδοαυδίηϊοα Μ᾽ 1 ΔΩΥ ἰλησααρσα θαΐ ὑπΠ6}ν οὐ, ἀγα βυσθηΪν 
δ] ἴο δα άγθβθ {π6 σαγίοιιϑ βίγδηρουβ {μ6ὴ δββοιη θα δ [πὸ ἔθαβδῦ 
οὗ Ῥεπίβοοβί, ϑδοῦ ἴῃ ἷβ οὐσῃ παίϊομδὶ ἀϊα]οοί. ΤῊδῦ ΔΩΥ ὑγῸΚ βπουϊὰ 
παν ὈΘ6Π ὈΥΔΟΙΒΘα 18 1 ΡΟΒΒΙ0]6; ἐπαῦ ΔΩΥ στουῃά 688 ργούθῃοθ 
Βῃου α μανο Ῥ6θῃ τη 18 θαυ !}]}ν ̓ πηροβ81 0 ]6.ΎὨ Τμ6 βίγδηρθτθ ὑπ46Γ- 
βίδηα {ἤθτω, δηιὶ ἀθοΐαγο ἰμαῦ {ΠΟῪ ΒΘΥΘΓΆΙΥ ΠΟΆΓ ὑποιλβοῖνοβ δα ἀγθαβοά 
ἴῃ {86 οὐ Ἰδηρίιαροδ; γοί 10 18 Βοίογϊουβ (μαι {π686 (ὑ8}1|258}8 ---αΐ 
ὙΥΘΒύΘΓΔΥ --- ΚΠΘΥ ΠΟ ἰοίρσιιο, βαῦθ {6 Ηδθῦγον, ϑυσῖβο, οὐ Ατϑ- 
Ἰηϑδη. ““Ηον 18 {Π6 ἔδοί ἰο Ὀ6 δοοουπίρα ἴογυ. Μαρΐο, νγ ῃουγ, γγ88 
{Π6 ΟΥΑΙ ΏΑΓΥ βοϊυίίοη οὗἁ δυο αἰ βου 168 οι {86 ρατὺ οὗ ἴ86 6 ν8 δηά 
Ῥαρϑηβ; [ὉΓ, δ᾽ [0 τιϊγδου]ουβ ἔδοίβ, {ΠῸῪ αἀθηϊθα ποὺ {Π6 1 οσου- 
τθηοο. Βιυΐ 1 π|}}} θ6 ἀουδίοα ἴῃ 186 ργϑβοηύῦ ἀδυ, τοῦθ οῦ τηδρὶο 
ΟΟΙ]α ΘΏΔΌ]6 δὴ ἱρπογαηῦ (8111 08η Βυἀἀθγ ἤο βροαῖς τοῖς δὰ 
Ια. Αἀηγύ αν [86 τοΔ ΠΥ οὐ [86 ΟΟΟΌΣΓΘΩΟΘ, δηα 108 ὈΓΟΡΘΓ 
ΤΑΪΓΔΟΙΪΟΌΒΗΘΒΒ [Ο]]ΟΥΤΒ 88 ἃ {πἰηρ οὗὁἨ ὁΘουτθθ. Τμ6 τηδίῦθυ Ρ] ΑΙ ΉΪΥ 68- 
πού Ὀ6 δοοουμίοα [Ὁ ψἱπουΐ ἃ πιΐγϑο]6.᾽"} 

Τ0 18 πο σψόπάοσ, ἰμθῃ, {παὺ πὸ οϑῖδοῦ νγαβ 8ὸ ῥγοαϊρίουβ 88 [ἢ οοπ- 
νογβίοῃ οὗ ἴῃσϑο ὑβουβαηά ρχο)υ᾽οοα «“6νγ8, ἴθ ὁπ6 ἄγ, ἰο {86 [1 οὗ 
8 οὐ υοἰβοα ϑανίουγ, δ  ΥΌβδ θα, ---- [6 ὙΟΓῪ ΒΟΘ6 οὗ ἢ18 ἱρτιοπη! ]Ο}8 
ὀγυοχιοη, δπα οὔ]ν ΠΥ ἄδγβ δοσναγάβ, ου [Π6 ἀΔΥ οὗ Ρεπίεδοοθβί. 

Ιῃ σουιοντηρ {86 8016 οὗ [86 ὑταμπβδοίΐοη, {Π18 δἰϊδγῃηδῦνθ πθοθϑ- 
ΒΑΓ ΪΥ ῥργαβθηίβ 1186}, ΕΠΙΒον {μ6 ἀροβίϊθα ἐμϑιγβοῖνθθ σογο ἀθοοινϑα, 
ἴῃ (86 Ηγβί ρίδοθ, οὐ {Π6ῸῪ τ ϊϑμθα ἴὸ τροβθ ὁπ οἴμοσβ, τοβρθοῦϊπρ [88 
ἀοδθοοθηΐ οὗ ἴ[Π6 Ηοἷγ ϑριγιῖ, δηα (86 τοΐγϑοὶθθ τ οἷ. δοοοιαρδηϊοα 1. 

1 Ἑδῦθοτ Β ΠἰΒιοα]εἶε8 οἵὗὁἩ Τη8 6}, Ρρ. 343, 348. 
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δ40 ΟἈἡ ἐλε Τοβεοηΐ 9 ἐδ Ἡδοῖν ϑρίγὶξ οπ ἐδο Αροϑέἴ68. 

ΤΓ 86 πιϊπᾶ τονοΐίβ δ {π6 ἢγβί οἵ 686 βιρροβι Π0η8, οἡ δοοουηὺ οὗ 
8 ΔΟθαγαΙν, (Π8 Βοοοπα σδῃ ΒΟΔΓΟΘΙΥ͂ ἈΡΡΘΑΣ ΤΉΟΓΘ ΓΘΆΒΟΏΘΌΪ6. Μδη, 
ὙΠῸ υπάοτίακα ἴο δβίβ Ὁ ΠΙ8ἢ ἃ στο] ρίοη, δηα 0 ψοτὰ οὐρα! 18 π6068- 
ΒΑΓΎ, Ὑ11}} ποῦ ἰηνϑηΐ 8 [Δ0]6, στ βῖοἢ οδῃ 6 οοπέαϊοα ἀροη {Π6 βροΐ ὈΥ 
ΑἸ] [Πο86 Ῥϑύβοῃβ [0 ὑγῆοθο ἰθβ ΠΟΥ ΤΠΘΥ ἈρΡρθα]. ΤΟΥ Μ1]1 πού 
ΡΙαθθ {η6 βοθῆδ οὗ {ποὶνγ ργοίθπαθα πιῖγο]8 ὉΠάΘΥ {Π6 ΘΥ68 οὗ 8η ἱπηυ- 
ΤΩΘΓΔΌΪΘ τυ] ἰταἂθ, ἴῃ {Π6 ὙΟΥῪ τοϊαϑί οὗ {μ6ὶγ δῆθιηϊθθ. ΤΠΘΥ ψ|]}} 
ποῦ Ὀ]6 πα τι {Ποὶν σϑοῖίαὶ ποι ἀθηΐθ πο οΣ] ΙΒ] (866, του 8616 88 
ἴον {πεῖ Ῥυγροβο, δῃα ῬθΟΌ ΑΓ γν6}} δαδρίθα ἴο οομνὶοὺ {Βϑῖὰ οὗ 
ἴγαυα δηά ἀθοοῖί. 

ὟγΥ 8 ομῃ Θαβῖ]Υ σοηοοῖνψα ῬΘΥΒΟΠΒ ΥΟΤΩΔΙΠΪηρ ἴῃ ἃ βίδίο οὗ ἀουδὺ ΟΥ 
ἘΠ 6]16Γ, τὸ ἰδ ῖκθ ΟὨΪΥ 8 ζΘΏΘΓΙΑΙ υἱοῦ οὐ (818 Βἰβίουυ, δὔνοσ (86 ἰαρ86 
οὗ εἰρμύθθῃ δθηζασῖθβ, σι πουῦ ρΊνπρ' {ΠΘπλβαῖνϑδ {86 (του Ὁ]6 ἰο τ οῖρ ἢ 
411 118 οἰγουμηδίδηοοθ, Βαΐ “{1}} ποῦ σομνϊοίϊομ βυσοθοα ἰο ὑπθο 16} 
δηα ἀουβί, 1 (ΠΟΥ ἰγταηβροχῦ ἐπϑιηβοῖγοθ ἴο {Π6 ὙΘΥῪ ὕλη δηά βροῦ, 
ὙΠ6η 8η6 τ Πογα {π6 ονϑηΐ ἴοοΪκ ρἶδοο:; 1 {Π6Ὺ τοῆροῦ ὑπαῦ [ΠΟῪ ἅγα 
Τοδάϊηρ (Π6 ψΟΙΚ οὗ ἃ ΘΟ ΘΙΠΡΟΤΆΤΥ δυΐΠΟΥ, ἀπα {παὺ {πὸ ἴδοῖβ τὸ- 
ἰαίθα τῇ ἷ8 Ὀοοῖς Το γα ρα] 18Πη64 (ῃΠγουρθουῖ “ υάδοα, ἴῃ τϑθοθ, δμά 
1ὴ Απϊ4 Μίπου, Ὀθίοσγο ἢ σοτηροβθα ἢ18 Πιβίουυ ἢ 

Τη [86 ἰϑίογγ οὗ τοιηοΐθ ἃρ68, {πῸ δλοίβ γθοογτα δα ηοΐ πη Θα ΘΠ Υ 
ῬΟΥΓΟῪ ἰπΠ6 1 ΘΕ ΠΟΥ ἔγοτα 6 οπαγδοίοσ οἵ (6 συγ; Ὀυΐ, ἴῃ 8 
τΤοοθηῦ δηα ΟΠ ΘΙΠΙΡΟΓΆΓΥ ἰἰβίουυ, {π6 τυῖῦου 18 Ἰπάθ θα [ῸΓ 411 [18 
Δα μου το (ἢ6 ἰτατῃ οὗὁἩ (86 λοῖβ τ Β1Οἢ 6 πασταΐθθ. ὍΤη6 ὈΟΟΚ οὗ 
{π6 Δοίβ οὗἩἨ (86 Αροβί]ο8β νου] πόνον ἤᾶνα ὈΘΘῺ Τϑοοϊνϑα 88 ἃ Ὅδπο- 
ὩΪ6Ά] Ὀοοῖτ, ᾿ξ 1π6 ἢγβὺ Οἢγιβέδηβ ἢδα ποὺ ουπα ἴῃ 1 ἰῃοβο ἐδοίβ, 
ὙΠΟ {Π6Υ 411 Ὀ6]1ονοά, δῃηᾶ οὐ ὑ βοὴ τδὴν οὗ ἰμθπὶ πα δοίμα]}]} 
Ὀθοη δυθ- ]ηθβ8θα, Απά βαοί,, ΘΒρθοΙ}}Υ, 6Γ6 [Π6 ΠῊΙΓΆΟΪ68 ππήοα 
αἰβε συ θη {π6 ἀἀν οἵὗἉ Ῥεηίοδοοθϑί. 

2. Βοβι θα {π|8 ὑγοοῖ, ψ Β] ἢ ἀγῖβθθ ουΐ οὗὨ (6 παίαγα οὗἁὨ {πῸ μος 
δια {π6 οἰγοιπικδίδηοοθ ὑπαῦ αἰζοπμάθα 10, {6 γα 18 δηοίπου ποὺ 1688 
Βυυκῖηρσ, τ οἢ 18 Του θα οἡ 1Π6 σοπηδοίοη οὗἉ {Π18 ταῖγαοὶθ ἢ [ἢ 6 
δνθηίβ {μα ργοοοαρα δηᾷ [Ὁ]] ον θα 10. 
ὟΝ ε δδᾶνο δἰγοδαυν δα οὀοοδβϑίοῃ ἴὸ Οὔβογνθ {Π6 βίυκιηρ' αἸ ἤθγθπο 6 ἴῃ 

{π6 οοπάυοὺ οὗ {πὸ Δροβί]68 βοϑίογθ δῃὰ ἴθ ἐμοῖς Μαβίουβ ἀθδίῃ 
(866 Ρρ. 2δὅδ, 2566.); δηᾶὰ {πὶβ ομδηρθ 18 [86 ΙΔΟΓΘ σαπλλ 0 ]6, θ6- 
Οι|86 1Ἢ 1288 ΘΟΠΙΓΑΤῪ ἴ0 τ ῇΠαῦ ταὶρΐ ὨαίΌΓΑ ΠΥ ἤαγθ ὈΘοη οχροοίθα. 
Βαΐ 1π6 ἀεβοοπύ οὗ {πὸ Ηοἷν ριγιῦ ὀχρίαϊηβ ἴο υ8 ψγ (ἢ ΔΡΟΒΕ68, 
80 Ὑ6Γ6 Β0 ἱρπογδηῦ δηα τα τ πθη {ΠΟΥ ΘΓ ᾿πϑίγαοίοα ἀπά 80- 
Ῥογίθα γ {μοὶ Μαβίου, σοσθ 8116 τι} 80 τα οἢ τνϊβάοπι απα ᾿πύγϑ- 
ΡΙαγ, πθη {Π6Υ Βοοιηρα ἰο 6 Δραπαομῃρα [0 {Πϑγλβα]ν68: ---- Ὑ ΠΥ 
{π686 πιθη, ῆο Πα Ηθά αὖ {π6 βίοι οὐὁἩ {16 ἀδῆρσον {παῦ {πγοαίθηοδά 
“6805, Ὀ0]α]γ ρα] 1864 ἢ18 ἀἰνιι ἴθ {π6 ργδθβθησα οὗ [Π6 γ ΥῪ πιθῃ 
ὙΠῸ δα ογυοΙΠ 64 Εἶτ ;----ὴηα ψὮΥῪ Ῥοίογ, πὸ Πδα Ὀάβοὶγ ἀθηϊθα πὰ 
δἰ 186 ποτγὰ οὗ ἃ ἔδιππια]θ βοεγσναπύ, 80 Ὀ0]4}]γ δοηξεββθα Βΐμ ἴῃ 186 υυϊάπὶ 
οὗἩ [Π6 ΒΥΠΑΡΟΡΊΙΘ. 

Θαραγαίθ ἴσοι {818 ΠΙΒίΟΥΥ ὑπ6 τηϊσαουϊουβ ἀθδοθηξς οὗ [86 Ηοΐὶν 
ϑριχῖῖ, δῃα γοὺ ολΠ ΠΟ ΟΡ Υ Ρογοοῖνο οἰ ΠΥ πιούϊναβ, ΘΟμ Π ΘΟ ΙΟΏ, ΟΥ 
ῬΓΟΌΔΌΙΣΥ 1ῃ (818 Β6γ 168 οἵ ἔδοίβ οὐμουν δα Ἰποοηἰοϑία 6. ΕΝΘΥΥ͂ ΟΠ6 
οΥὨ {Πο86 ἔβοίβ 18 ΘΟΒΊΓΆΓΥ ἰο {Π6 σοπιθιοῖπ ὈΓΙΠΟΙΡ 68. οὗ. ποτα] ογᾶθυ. 
ΤΠ6 δροβί]θβ, (6 οοηνογίθα “6 νγ8, 88 νγ76}} ἂἃβ ἱποβθ ῆο σοηθϊπιθα ἰὼ 



Ον ἰδὲ Τοβοοπὲ ὁ ἐδ Ἡοῖν ϑρίγὶδ οπ ἐ)6 “ροεξἴ68. δ41] 

τοϊοοῦ (π6 Οοθροὶ, ἀο ποίμίπρ' σβ ἢ (ΠΟΥ οὐρμί ἰο ἄορ, δηᾶ Ὄνου 
{πἰπρ ψ ΒΙΘΒ {Π6Υ οὐρθῦ πού ἰο ἀἍοθ. Το οἱἵγ οὗ “6γιβαίθτα Ὁ ἃ ον 
ΒΘΟΙ6Β Οὗ ΥϑΆγ8 788 ΟΠΪΥ͂ ἃ Β66η6 οὗ 1Π]Πυβῖοη δηα ἀο] τυ. ὙΥ6 ββου]ά 
πού δμάσγο οσθῃ {Π6 τοδαϊπρ' οὗ ἃ ΤΟΙΊΔΠ06, ἴῃ ἩΠ1Οἢ 811 (86 ρουβοπαρεϑ 
βῃουἹάὰ Ὀ6 τοργοβοηίθα 48 δοηρ {κὸ [ΒοβῈ γὙ7ὃὲο δὰ δχαιδιύθα ἴῃ (ἢ 
Θϑ Δ Ὀ]ΠΒῃτηοπὶ οὗ ΟΠ γιϑδηϊγ. 

Βαυί, που]ά γοι ρῖνθ ὁἭγάθὺ δῃᾷ οοπηθοίοι ἴὸ πο ἔδοίβ ῦ Ὑγου ά 
γοῦ ΔΒΟΓΙΌ6 ἴο 41} [86 δοΐογβ ταοῦϊνεθ, οομά οί, δηἀ ἃ ομαγβοῖοσ ΘΟΙΒ18- 
ἰοπῦ τῆ παίατο Ὑγου]α γοὺ Το άοσ ογθα10]6 ἃ μἰβίοσυ, {π6 Ὀ85818 
οὗ σι μιοῖ, δου 411, 1Ὁ 18. Ἱτηρόββιῦ ]6 ΤῸΣ οι ο ἄδην, δπὰ {π86 οοη- 
ΒΘ]ΊΘΠΟΘΒ οὗὨ Μ᾽ ΙΟὮ 1Ὁ 18 ᾿ΠΡΟΒΒΙ]6 ὅο τηϊβδίακο ἢ Ῥαΐ ἴῃ 18 ῬΙΌΡΟΓ 
ΡΪδοα {86 ν]810}]6 ἀδβοθηῦ οὗ μ6 Ἡοἷγ ϑριγῖς ; ἀπα [818 τηΐγβοὶ]θ δ] 06 
Ὑ}1}} ΣΘΠΩΘΓ δὴ ᾿ηΒη106 πυροῦ οὗ ΟἰΠΘΥΒ ἀπηθοθβϑασυ. Υὕου ψ}}} δπὰ 
ἴῃ ἴἃ δὴ δχρίδηδίίοι οἵ {ποβο αΠΠΠΟυ 0168 ΠΟ ΡΟΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ταϊηᾶ, 
Βη4 σ ἈΙΟΝ οδημποῦ Ὀ6 βα Βίδοί ΟΥ]Υ ΘΧΡ] ΔΙ ΘΟ ὌΡΟΙ ΔΩΥ͂ ΟἾΒΟΓ Ἀγρο- 
{Π.6818. 

8. Οὔβοσνθ, ΦΌσ μου, {86 ἐπ γ] δῖο ῬσοΑὈΜΠ Υ οΥἁἨΎ (86 τηῖγϑοϊθ, ψ ΒΙΘᾺ 
Ὑγ͵ὲ8 ὙΤΟΌΡὮς ὁπ {Π6 ἀΔΥ οὗ Ῥεηίθοοοβί---- ἃ ΡΥ ΔὈΙΠ]Πγ, Του 64 οὐ {Π6 
αρτοοιχθηΐ οὗ [π6 ἔδλοϊ τ ἢ [η6 Κπονῃ ἀΘαΙση8 πα ργϑάϊοίοπβ οὐ {ῃ6 
δαΐῃονῦ οὗἁἨ ΟὨγΙ ΘΔ η1γ. 

Βυληρσ 18 116, “96818 ΟἸγῖδὺ Βδαὰ δοηβηθα ἰδ τηϊπιβί τ ἢ 
τΠ6 ᾿Ἰπ}18 οὗ πα: 6 νψαϑ πού βοηΐ 88 ἢ6 ῃἰηη86}} ἀθοϊαγοα, “ Ραΐ ἰο 
116 Ἰοϑὲ βῆθθρ οὗ ἴπ6 μβουβθ οὗ 1βγδ6]᾽ (Μαίι. χνυ. 24.): ἢἷ8 ἀοοίγιηθ 
γγὰ8 ποί 0 6 ρῥγοδομβοαᾶ ἴο ἐμ6 (ἀθῃ 168, ὑπὸ} δῇοσ [18 ἀθδίῃ. 
ΤΗδῦ τα] ββθῖοη γ͵88 Τοβοσυϑα [ῸΓ {86 ΔρΟΒίΪ68, πα ἢ6 βοϊθιηη]ν οδαγροά 
{Ππ6 πὰ ἰο {Ὁ16] 10, ̓ ι8ὺ Ὀοίογα Ἀ18 δβοθπβίοι ᾿ἱπύο ἤθάυθὴ, Βαῖΐ, Ῥαΐοσθ 
{πθν οου]ά δηΐασ ἀροῖ {πον Δροβύο!ο διπο 08, 1ἴ νγᾶ8 ΠΘΟΘββασΥ μαῦ 
{Π686 πη] ἀπά Ἰρῃογαηΐ ταθη Βῃου]α στϑοοῖνα {πὸ Ηο]ν ϑριγιῦ ἀρτοο- 
ΘΌΪΥ ἰο ΟἸ γΙβυ Β ΡΥΟσΩΪΒβο, ---- οὐ ὑπαῦ ριτς ὈΥ ποτὰ {Π6Ὺ 6 γα ἴο 
ὍὈ6 δηαιιοαὰ σις ΡΟΥΘ ἴσοτη οἡ δὶρη, δηα ρυϊαθα ᾿ῃΐο 41} γαίῃ. 
ΤῊ πγδο]ο οὗ (ῃ6 ἀαΥ οἵ Ῥοηΐθοοβέ νγὰ8 {π6η δηπουησδα δπα ἔ0γο- 
(018, Βυΐ, ψγμαῦ ρτδηάθυν, τ μαὺ τ βάοια, νι μδῦὺ δῃ Δα γΆ 016 β6]66- 
οι οὗ οἰγουμηβίδῃοοβ ἀο 776 866 ἴῃ {π6 [Ὁ] Β]ταοηί οὗἨἁ {}}18 ργϑαϊοίϊοῃ ; 
ΤΠ6 δροβίϊθβ χοῦ δρροϊη θα (16 ἐθδοι 6 18 οὗὨ 411 πδί!οηΒ ; δηὰ 1ὑ νγ88 ἴῃ 
186 αἰρῃῦ οὗἁἨἁ ΡΘΥβομβ οὗ ΘΥΘΙΎ παίοη, δ58θ  Ὁ]6α δἱ «}6γυδβϑίθὰ. ΟὨ 
οὐοαβίοῃ οὗὨ ὁη6 οἵ (δ ρστοδΐ βοϊθιλη 168 οὗ ([Π6 Μοβαϊο 1,δνν, (παῦ {πο Ὺ 
τοοοϊνοα ἔσο θαυ {π6 δα 6 16 οΥΘ θη [1818 οὗ ὑμον ἀϊνίηβ τη Ἰβ8Ί οη. 
ϑϑηΐ ἴο 411 παίίομβ, 1 8 ΠΘΟΘΒΒΑΥῪ ὑπαὺ 411 παίϊοηβ ββοι)α θ6 80 ]6 
ἴο υπαοχβίαπα [μΒοῖ. ΒῪ 8ὴ δϑίοῃιβῃϊηρ τηϊγϑοὶθ {Π686 τη η ὙΘΓΘ 
ΘηΔὈ]6 ἃ, εοἰξμοικὲ βἐμάψ, ἴο Βρϑδκ 411 {π6 ἰδηριαραβ οὐ ἀϊδίθοῖβ οὐ {Π6 
Ἐδοί, Βυΐ [86 ρἸΝ οὐἁ ἐοηριιθβ 88 ποὺ οοῃίοσγθα οἡ ἐδβθηι, ΠΙΘΓΘΪΥ ἰο 
Δοσο]ογαῖ (Π6 ὈΓΌρΡΤοδ8 οὗὨ {Π61} ἀοοίη6; 1Ὁ ΒΕΥΥΘΒ 480 (0 ομδῦϑδο- 
(οΥῖβα, ἔγοτη 108 ν ΥῪ Ὀἱγῃ, {μαῦ υπίνογβαὶ στο] ρίοη Π1Οἢ ΘΙ ΌΓΔΟΘΒ 
θοίὰ εν δηὰ (ἀθῃί]α, ἀστοῖς απ Βαγθδγίδῃ. 

Ἦτον οἱοβοῖν δοπηθοίρα ἰβ δυο ραγύ οὗὨ {π6 δυδῃρϑ]οαὶ Ὠϊδβίογυ 1 
Ἧονν δαιαιγΆὈ]Υ ἀο {Ππ6 πηθδῃβ ΔΏΒΥΟΥ ἴο {Π6 πα! ΗΟῪ ἀἋ0 {Π| πιοδβῖ 
ΒΙσῃΔ] τηΐγ8 6168 ΒΟ Ό γα ῥσοραθ ν Ὀγ πον τηαίμλ] τοἸαίζοη, ἀπα ὈΥ 
1Π6 μἷαοθ ψ Β 10} ΤΠ Ὺ ΠΟ]α ἴῃ [86 αἰδβροηβαύοῃ οὗ τ ]ρίοι ἰ' 

1 υγνοί βίη, Πέπιοπδιζαϊίοη Εὐνδηρε! 4ι6, ΡΡ. 16]---168, 8.66 ἃ [}] Θχδπιϊηδιίοη οὐ (6 
ΤΑΙ ΓΔΟΌΪΟΙΒ καἰ οὗ ἰοπριιοδ ἴῃ 0.1. βϑιμαο} ΟἸΔΙ]οΣ Β ΘΘγηιοιβ, γ0]. 1, ὅσσιη, 18, 14. 
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ἘΧΑΜΙΝΑΤΙΟΝ ΟΥ̓ ΤῊΗΕ ὈΙΕΕΙΟΌΙΣΨΤΙΕΒ ΑἸΥΤΕΝΌΘΑΝΤ ΟΝ ΤῊ 

ῬΒΟΡΑΘΑΤΙΟΝ ΟΕ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝΙΤΎΥ. 

[Πειττοα ἰο ἵπ ραρε 2517. οΥ ἰλὶΣ Ῥοΐμπιθ.} 

“« ΤῊΞΒ ταρϊὰ διηᾶ δβίοῃ:βεῖηρ Ῥτόρτοθβ, το ΟΥ̓ τϑα6 ἴπ 
[06 ἡγοῦ] ἃ ἴῃ 8 ὙΟΥῪ ΤΩῊ ὙΘΔΙΒ ΔῸΣ 18 ΡΟ] οαοη, 18 ποῦ ΟἸ]Υ 85 
ἸγγΘγασ Ὁ]6 ἀγρυπιθηΐ οὐ 118 αἰνηθ οὐἱρῖη δηὰ {γαΐμ, θα εἰἰδὸ 8 
β γι κῖηρ ᾿Ἰπβίαπορ οὗ {π6 ογθαυ ν οὗἉἨ (8086, γγῆο δββοσὺ {πὶ [86 σοβροὶ 
18 (πΠ6 οοπίγίναποθ οὐὗὁἩ τδῃ. ΕὟΊ, δοοοσάϊηρ' ἰο {μ6 οοησηοη δοῦσδβο οὗ 
1Ππϊηρ5, ΒΟῪ ὐΓΟΥΥ ᾿πογΘ1}0}]6 νγ8 10, (πδ΄ [86 το] σίου ἰαυριὸ ΌΥῪ δῇ 
ΟὈΒΟΌΓΟ ΡΘΙΒΟΏ, ἴῃ 88 ΟὈΒΟΌΓΘ δβίδίοη οἵ 16, δπὰ ἴπ δὴ οδϑοῦγθ 
ΘΟΌΠΙΤΥ, ΒΒΟ.]ἃ ἴῃ 80 ββογί ἃ βρδοθ οὗ {π|6 ρθῃίγαίβ ἴο [π6 υαὐππιοαῦ 
δουπάατϊοβ οὐ ἐμ Ποθδῃ δαρισοΐ ἀοοογάϊηρ ἴο 411} ργεδαπΐ δρ- 
ΘΑΓΔΠΘΘΒ, ΠΟῪ ΓΟΙΏΔΗΟ 84 ΥἹΒΙΟΏΑΤΎ σου] [ἢ 6 ΔΒΘΟ 0.5 Οὗ 8 ὑσινδίθ 
ΟΥ̓͂Σ Β66ὴ ἴο ἃ ΡΒΠΟΒορΡΘσ, ἰο ποτ μ6 Βῃου]α ἀθοίαγα {πα (ἢ 6 ῥγίη- 

ΟἸΡ]68 οὗἉ [86 βοΐ, σ βίοι μα πδα ἔουπαοά, βῃου]α Ὀ6 ργϑδοῃθα ἴο Ἔβινοῦῦ 
ογδαίατθ ὑπ6οὺ βοάν ΐ Ὑμαῦ ἃ ταϊβουα Ὁ ]6 ΘοΟΙρϑηΥ οὗ ββθσσωθπ, 
ἴγοια ἃ ΘΟΌΠΙΣΥ ὑμαΐ νγἃ8 ἀοβρίοδ θα ἴ0 ἃ ὑγόνογρ, ψιουΐ ᾿οατηϊηρ' 
δηα σῆμουΐ ἱπίογοδί, βμουϊὰ ροποίγαίθ ἱπίο {π6 μρϑαγί οὗ 80 ΣΔΩΥ 
ΨΆΓΙΟῸΒ παίϊοηβ, βου] οβίβ Ὁ Π18} {μοῖρ ἰδηϑίθ ἴῃ ἰδ6 Ὀοβϑοῖὰ οὗ {86 
Ἰαγχαοϑὺ οἰνῖθ8, δῃᾷ ραΐῃ ὀοηνοσίβ ἴο ἐμ 6} ὈΥΪ ΠΟΙ ]68 ἴπ {86 οουγίθ οὗ 
ΒΟΥΘΓΘΙΡΙΒ 8 ΡὈΓΊΏΘΘΒ, 18 8 συ πού ο Ὀ6 δοοουπίθα [ὉΓ ΟἹ ΔΩΥ 
ῥγϊποῖρίθ Ὀαὺ {μα οὗὨ 8 βῖρῃδὶ δῃὰ αἰνίηα ᾿πίουροβιϊίου ἱπ {86} ἴα- 
γνουγ.ἢ ΤΠ ἔογοθ οὗ {Π18 ἀυρυπιοηΐ Μ7}}} τόσο ΕἌΪΥ ἈΡρϑθᾶσρ 1 τ 
[Δ Κ6 ἃ βδοσί γοϊγοθρϑοῦ οὗ {86 ργορῦζαββ οὗ Ὁ τ βιϊδηϊγ. 

Ἴνο τηοητβ ἢδα ποὺ 6]Αρβθα δἴΐογ {πμ6 ἀθαίῃ οὔ ϑβϑὰβ Ομ γιβῦ, ἤθη 
ἢ͵8 δροβίϊθβ βυδάθηϊν ρῥγοβθηΐθα {πμοιηβοῖνόβ, δηα Ῥυ]Π1Οἷγ ἰδαρμύ 1π 
{π6 τηϊάβι οὗ “ πρνάν β τὸ ΜΠ ΘΏ06. πο ὶγ ἀοοίσῖ πο βργθδά {πγτουρδουΐ 
]υἄφα δηά {π6 πεὶρθουτσίηρ ῥργονίημοθβ ΒΠΟΡΕΥ δἴϑον, 1 νγδ8 οαγτὶϑά 
Ἰηίο αταϑθοθ, ΓΠἰαῖγ, δηὰ ονθη ᾿ηΐο ϑραῖθ. ΤΠΘΥῪ ἰουπαοα δβοοϊοίοθ οὗ 
ΟἸυἰβιϊδηβ ἴῃ {Π6 οὐἴ68 οΥἩἨΎ Ομ βαγοα, Βοαθ, Αἰμβοηβ, Οοεγϊπίῃ, ΤὨρβϑα- 
Ἰοπῖοα, ῬΆΠΙΡΡΙ, Απίοςοι, ΕἸΡθβαβ, δῃα ἴῃ ΤΩΔΩΥ ΟἿΒΟΙ ΓΕΡΊΟΠΒ, 
ἴονηβ, δηα οἰἴ68: 80 (δαί, (848. Βοδίμθῃ δάγογβαγιθθ, ἱορϑίμοσ σῖτα 
Ομ γιβδη τυιίοσβ, δοκηον]θᾶρο,) Βοίογο (ἄγθθ οθηζασίθθ ὙΓῸΓῈ ΘΟΠι- 
φἰοίβα, {πὸ (ἀοβροῖ μιδαὰ ρομποίγαϊθα ἱπΐο δυθιῪ τορίοι οὗ {πῸ ἰδθῃ 
Κηονη ψγοΥ]ά, δπὰ αν θογοπα {μ6 θουπάδγιθβ οὗ [86 Ἐοπηδη ΘΙΏΡΙΓΘ. 
ὙΠΘΓΘΥΟΣ (86 ργθδοΐοσβ οὐ ΟΠ ΥΙ ΒΔ  Ὑ ταν} ]]6α, (μον ἀθοϊαγοα {δαὶ 
{πόῸ6 Ῥρϑύβοῃ, ὙΠοδ6 το] ρου {860 ἰδαυριί, μα Ὀθοη ἀεβρίβοα ὈΥ 18 
οὐ ΘΟ ΣΎ τηΘη 8ΔΠ4α οΥ ΟΕ 64 ὈΥ ΤῊΝ τοι Αῃά, ταῦ 18 ΤΠΟΓΘ, 
ΠΟΥ ργθδοποὰ 4 τοὶ ρίοη συ Βῖοἢ τγὰθ ΘΟμέγασυ ἰο {86 Ρ]Θαθιγοβ δηᾶ 
ῬΔΒΒΊΟηΒ ΟΥ̓ ταδηκίπα ἢ σοῦ Ρτο Ι δΙἰ6ἃ 41} βϑῆβυλὶ ἱπαυ] ρθη 68; 
ὙΠΙΟΝ Πα ΒΡΟΠΒΑΌΪΥ τοαυϊγοα ἔγομλ 118 Ῥγοΐδβϑθοσβ ὑθιηρογαηοθ, 86] - 
ἀδμῖαὶ, δηα ἱμν]ο Δ Ὁ] 6 ῬΟΣΥ͂ δηα βαποῦ ΟὗἨὨ ΤΙΔΠΠΘΙΒ, ΔΠα 88 
αἰδιηο στ οΆ4}}7 τορυρπηδηῦ [ὁ ἐμ Ῥγοναιϊηρ ῥσὶποῖρ]68 δηα τηαχὶπιδ οὗ 

" Ὧν. Ἡαγποοάδ Ιηϊσοδυσξοῃ ἴο [10 ΝΟΥ Τοδίδελθηί, τοὶ. ἱ, Ρ. 80. 
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πο86 ἔπιθθ. “ 1ὐ ἐθ όπου] θογομα 411 οχδιηρῖθ, (παὺ ἃ ἔδην 1Π]- 
ἰοταΐο (4111 998}}8, πέρ β Ὁ ἤγοτῃ 8η ΟὈβουγΘ ΘΟΥΏΘΣ οὗ ἃ ἀϊβίδης ἘοΙΏΔῈ 
Ῥτονΐποθ, ὉΠΙΘΑΓΠΘα δπα ἀπδαρροτίεα, Βμου]ά, ἴῃ πο Ἰοπηρ' {π|6, οὐθσ- 
ἰγη ἰλ6 ὑτο στοδίθδὺ θϑι δ ὈΠἸΒησαθηίβ ὑπαὶ ΟΥ̓ΟΣ Ἴγοσα ογθοίοθα ἴῃ {86 
ψοΣ]Ἱά, ἀπὰ ἰυἱυτρῇ οὐ 4}} (ῃ6 ρόνσοὺ οὗ δυοῦγ οοῃίδαογαίοα πδίϊοι, 
{μαῦ ἀπίνογβα νυ δδβοοϊδίθα ο ορροβα ἴθ. ϑοῃ 8 δδίοῃβῃῖηρ δηᾶ 
δϑιάάθη γονοϊ θη ἰἴῃ {Π6 τοὶριουΒ δηα ποσὰ] βίδα οὗ (86 που]ά, 
Ῥτοάυοοα ὉΥ δυο ἀροηΐβ, οουἹα ΡῈ οἰβοίθα Ὺ ποιπίπρ 1668 {μδῃ 8 
πηοδὺ δβῖρῃδὶ ᾿π ογροβίπου οὗ ἀοα, ομἀονίπρ' {μ686 ἢ18 πηθϑβθηροῦβ πὶ ἢ 
ΒΌΡΟΓμαίυγαὶ ΡΟΟΓ8, 8Πα ὙἹβ ὈΪΥ Βα ρρογαπρ {μοῦ ἴῃ (μ6 οαυδθ ἴῃ 
ψ ΠΟ (Π6Υ ὙΟΓΘ οἰ ἰαρμαθα [πάρρ6α, 1 τὸ οοπίγαβυ (86 ναγίουβ οὔ- 
βίβοϊθβ, το δοίθα! γ ορροθοα {Π6 ρσόρταδθ οἵ {86 ἀοβροϊ, νι [86 
Βυτηδη τθδη8 ΜΏΙΟΝ 115 ῬΓΘΔΟΠΘΙΒ ΘΠ]ΟγΘα, γγ6 τηυβί ἴδ6] (Π6 ᾿υ88160 
οὗ 1[Ππ6 τϑιηδκ ὑπαΐ νγ88 τηϑθ ὈΥ͂ Δἢ ΒΡΟΒΙ]6: --- “ (ἀοα Βαίῃ οἤμόβθη {86 
ἔοο βῃ ἰηρβ οὗ {πὸ νοῦ] ἴο οοπίουπά [86 νῖβα; δπὰ (ἀοᾶα πδίῃ 
ομόβθῃ {86 το κ ἐμίηρθ οἵ [πΠ6 ψου]α ἴο οοπίουπα {Π6 {Βῖηρδ τ ΒΙΟἢ ἅΓΘ 
τσ ίγ." (1 Οον. 1. 27.) ΕὌΥ, ΠῸ ΒΟΟΙΟΣ 88 [86 ΟἸγΙδύϊδη οΒΌσΟΒ 
ουτηθα ἱπίο ἃ Ὀοᾶάυν, ἔμδῃ 1ὑ γαθ 88581164 Ὀγ ἴῆγοα ἀδβογιρίϊομβ οὗ 
ΘΏΘΙ168, οἰ Υ 411 αὖ Τμο6 ΟΥ̓ 1 διισοΘββῖοῃ, ΥἱΖ. 1. ΤὯθ ργο)υ!ο68 οὗ 
ΔΌΪΠΟΥΙΥ δπά οὗ ᾿υτηδῃ τ βάοχῃ : ---- 2. ΤῊΘ νἹ ]θη06 οὗὨ ρϑυβθοιοι ; 
-- διά, 8. Τα γι ἤσαδβ οὗἉ Ρο]ἸοΥ. 

1. Το ρῥγοόρτϑδβ οὗ ΟΠ ΔΉ πγᾶ8 8888 116 δηα ἱπηροάθα ΒΥ {16 
ῬΒΕσΌΡΙΟΕΒ ΟΕ ΑΥΤΗΟΒΙΤῪ ΑΝῸ ΟΕ ΗΜΑΝ ΜΙΒΌΟΜ. ΕΎΟΙΔ 108 
ΨΟΙῪ ΟΥρίη, 186 Οο8ρ6] τγῦδδ ““ ἃ βίυμῃ Ὁ] ηρ- ὈΙΟΟΚ ἴο (μ6 6078, πὰ ἴο 
τΠ6 στ οκβ ἔρο] ἸΒΠΏ688.᾽ 

1. Δ τοραγὰ ἴο 186 {ἘΠῚ :---ΟἹ [06 οπ6 απα, τὸ Ὀδμο]α ἐμαί 
ἄρα τὰ ΘΧΟΪυΒΊγ Υ αδἰίδομβοα τὸ {86 ἴα οὗ Μοβϑβ, δῃά [:πἰοχιοδίοα 
ψ τ ἢ ῥγὶάθ, οὐ δοοοιηύ οὗὁἨ {ποῖὶγ Ῥαοΐϊηρ; ἀοβοθῃάθα ἔγοα ΑΡγδῆβδι ; 
{Π6 ὀθὸν ἧτι κα ἰθδόῦοσθ, 8 αϑδοίθα ἰο Ὀ6 τηοάθ]8 οἵ νυ] βάοιῃ, 
Ρ᾽οἴγ, δῃὰ Βοϊπθββ, ἀβυγρίηρ [86 ἈἸρθθϑὺ ᾿Ἰπῆπθηοα ΟΥ̓ΟΥ {86 ταϊπαβ οὗ 
1π0 ΡΘΟρ]6, ψγῇο ψόγο Ὀ]ιπάΐν ἀονοίθα ἰο ἐπ6 ργοὐϊοθβ νυ οἢ ὑπο Ὺ 
ΟΠΟΣΙΒΒΘα, γοβρθοίπρ' {86 ἀυγαίίοι οὗἉ {π6 Ἰον]ο4] τοσβμῖρ, (86 παίαγθ 
οὗ ([Π6ὸ Μοββιδῃβ Κιηράοτη, δῃὰ [86 ἱπηροτίδηος οὗὨ {Π6ῚΣ {Υϑα Ὁ] 08. 
Αμᾶ, οἱ ἐδα οὐλον Παηᾶ, νγο 866 ὕνχεϊνα τη 6ῃ, --- ἴγοσὰ {86 Ἰονοϑὺ οἶδδθ 
οὗὁἨ {π6]γ πίοι, ἔουτωουγ πδυθαὰ τὰ (Π6 βαῖὴθ ῥγο)υάϊοθθ, ψ}0 
δοουβοα (Ὠοῖ οὗὨ τηδκίηρ τνοϊα [πΠ6 Θομητηδηπαἀταθηΐβ οὗ αοα ὈΥ {Π6]1} 
{ΡΣ ΓΙΟΙΒ :----ὟΥ 0 ἀΘΘΡΙΥ οἴἴϊεπαά θα {Π6}Γ Ὡδίοπαὶ ρυῖάα Ὀγ ἰ6]]ΠἸπηρ {Πθ πὰ 
ἰμαὺ (86 ΑἸΤΟΙΡὮΓΥ τα ποῖ [80 (ἀοᾶ οὗ [π6 “Ψ6ν)18 ΟὨΪΥ, θυΐ 4180 οὗ 
[86 (ὁπ .1168, δά (παὲ {86 Βοδίμβθη σου]Ἱὰ τἶβθ ὉΡ 88 ὙΠ 68868 ἀραϊπδὲ 
ἴοι, δῃὰ σπου ὍΘ δα 6 ἰπΐο οονοημδηΐὶ ἢ Οαοά, ψᾺ116 (μον 
1ῃοιβοῖνοθ σουἹα 6 δχοϊυαθα ἔγοιμ 1: --- 720 δηπουπορα ἰο (θὰ 
μαι (Π6 Ἰον οι] τόσ γγαβ δουῦ ἴο ἰδυτηϊπαίθ, δηὰ δαί {86 
ΘΌΡΓΘΙΩ6 ΒοΙηρ᾽ γ88 ΠΟ ἰΟΠΡῸΣ ἴο Ὀ6 δαογοα δ χοἰ βῖνο]υ δὲ «Γ ογιιβαί θα, 
Ὀυΐ {πδῦ τθη τηϊρ]ι οἵου ἰο ἷπι δοοορίβὉ]6 τ Ουβρ δὖ 411 τηθθ δηά 
1π 811 Ρ]δοββ: μο βιιθθτα ρα ἔον [86 Βρ] 6 14 σου αὶ] δ η)οϊποᾶ 
Ὁγ 116 Μοβαῖο ἰὰνν (σοῦ τγᾶ8 ἃ δομπβίδηϊ βουσοθ οὗ ογϑαϊί δῃηᾶ οὗ 
δι ο] το πύ ἴο 8 μοὶ οὗ τηϊηϊβδίοσθ ὙΠῸ δείθηαθα δὖ [86 8|{478} ἃ β' π:ρ0]6 
δηα θριτηύ8] ἸΤΟΣΒΒΙΡ, το τοπαογοα {ΠῚ Γαποί!οη 8. Ὁ186]658, δα ἴῃ 

λ΄ Ὧν. Βαγνοοῦ δ [ηἰγοδυοιίοη ἰο [20 Νον Τοδίδιηοηϊς, νοὶ. ἱ. ὑ. 8ὅ. 
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σΒΙΟΝ ουοσν ΟἸυἸβεϊδῃ ᾿ν88 ἰο Ὀ6 {86 ῥγίθϑί, (Π6 δἱίδαγ, δῃᾷ {π6 υἱοί τὰ : 
---ηο υπαρφοοινοα {δῖ τοϑρθοίηρ {π6 παΐυσα οὗ {86 Μοββιδ Β 
Ἰϊηράομῃ, ΕΥ̓ ΔΡΡγιδίηρ ἔμθπι, {Ππ8ὺ 1Ὁ 18. ποῦ οἵ {Π18 που], απ μας 
{ΠῸΥ ταυϑὺ τοποῦπορ 81} {π6ῖὶῦ ἀγάθηΐ ΠΟρΡΘΒ Θοποθγηϊηρ 1Ὁ:--- 780 
σΘηβαγοὶ ἢ οαυ4] ἔοτοο δπα ὈοΪ άπ 688 {πο ῖσ ρῃδυιβαῖο ἀθνοίίοη, ἰοεσ 
ῬΥΔΥ ΘΙ, οβίθηἰδίουβ ἔδϑίβ, ἃπα 411 [8086 δχίθυϊοῦ οὔβουνδηοθθ, 1Ὲ 
ΜΘ ἢ ΤΠ6Υ τη866 [ἢ6 Θββθῆοθ οὗ ρῥἱθῖυ ἴο οομβιβὶ ;---ὲηᾶ, ἤηΆ}1|γ, τ μὸ 
δχοι θα {μοῖν βίον, ὈΥ ργθδοβίηρ ἴο {μθηὰ ἐμ βίπμ ]1ηρ- Ὀ]οοῖκ οἱ 
ὑπ6 οὔοβθ. (δὴ ΠΥ οπ6 Ὀ6]Ίονο ὑμπαῦ 6886 σοσο ΠἸΚΟΙΥ τηθϑπθ ο 
Ῥτοοῦγα (Π6 ργθδομοῖβ οὗ [86 (ΟΒΡ6] ἃ πρϑαυῖηρ, ---- τ οἢ 1688 [0 ΘΒ ΓΘ 
1Βοτὰ Βυ ΘΟ688 ὃ 

2. ὙΠ τοραγὰ ἰο [86 ΠΈΑΤΗΕΝ ΝΑΤΙΟΝΗ͂, {Π6 ῥγΟ) 1668 Ορροβοᾶ 
ΌΥ ρᾶρληΐϊβηχ Μ6ΓΘ ηοὺ 1688 ΡΟΥΘ] {μδη Πο86 οπίογίαϊπθα ὃν τπ6 
68. Ῥαρσδη ἸΟΟΪδίγΥ ἰγαοθα 108. οὐἹσίη ἴο {π6 τοπιοίθδε δαί αϊγ. 
ΤῊ πλοϑὺ ἱπηροβίηρ' ροὰρ 8ηα τηβρτϊβοθηοθ οηίογθα ἰηΐο 108 ὑγουβΒΡ 
Δηαἃ ΘΟΥΘΙΠΊΟΠΏΙ68. Τορ1|68 οὗ ὕἋΠπΠ6 τηοϑὺ βρίοπαϊα δγομιςθοΐαγο, ---- 
βἰδίιιθβ οὗ δχαυϊβὶΐα βου]ρίυγθ,---- ῬυΙοδὶβ πα νἹοίπηβ ΘΌ ΡΘΥΌΪΥ δἀογηοά, 
---αἰἰϊομαληῦ γουτῃθ οἵ Ὀοίῃ 8Β658β, ὈΪοοσαϊηρ τ ἢ θοδαΐγ, ρογίοιταϊπρ᾽ 
411 {π6 Βαογοά τῦθβ τὰ σγδοο Ἅ] 688 μοῖρ θη θα ΕΥ̓͂ ΘΥ̓ΘΥῪ οΥαπηθηί,-- 
Τηλριβίγαϊθβ δυσταγϑα ἴῃ {Π6 1πβἱρηϊα οὗ {Π 6}. ΟΠΟΘ,---Τ  ]σίουβ ἔβαβίβ, 
ἄδηοθβ, δῃᾶ 1] Δ. ]ΟΉ8, ---ΟΟμοοΥ8 οὐ 186 βυυθοίοθί σγοῖϊοοβ δηᾶ 
᾿πδ χτΘη8,---- ΡΟΓΆΤΩ68. οὗ {π6 πηοϑί ἀβ! ρῃτα] ἐγάρτβῃοθ,.---- νοτν 
Ρϑτὺ οὗ {πΠ6 ποαίμϑῃ το] ρίοη, ἴῃ 8μογῦ, νγὰϑ ΘΟ ΓΙ α ἴο 4||1γ ἃπ ἴο 
ὀδρύϊναία {Π6 Β6η868 ἀπ ἴπ6 ποατύ, Απλ]α 4]] {π686 αἰϊγβοῖνα οδ]θοῖβ, 
Ὑ6 866, Οἢ {Π6 ὁοπ6 Βαπά, ἃ πιυϊ πα οὗ ργιθβϑίβ δη)ουίηρ {Ππ6 πιοβὺ 
οχίθηβῖνα ηἤσοποθ, Βρρογίθα ὈΥ ΟΠΊΘΏΒ, Δ ΡΌΓΙ68, Δα Ἔνοτυ Κιπᾶ οὗ 
αἰντπαίιοι ἰο ἩἈΙΟὮ ἸρμοσΆμ6 6 8δπα δηχιοὺυ ἴοσ {π6 ἔαΐατοα διγιθαΐθ 80 
ΤΟ ῬΟΥΨΟΥ, ΜΝ Ὦ116 ὉΠΟΙΤ ῬΟΥΒΟΩΒ ΜΈΓ γοηἀουθα βαογθα ὑπᾶογ {παῖ 
Ῥτοίου πα 1Δοἰαί ΤΥ δηα Ββαρογυβυ το Μ]οἷ ΠΔα Ονουβρυθδα {86 δαγίῃ. 
Απά, οὐ ἔμ οέλογ, ψγ 866 ὕνγαῖνθ “6 188} βμθιτηθη, ἀθοϊατίηρ {πα 
1Πο86 ἀοιϊο8 τυ] οἢ 86 80 Ἰοῃρ' Ὀ66 ἢ Του σα ΓΘ ΟὨΪΥ ἀυμπῦ 140]8, 
δηα {πὶ (Π6 ὺ ταῦ ἰὑσῃ ἴο (86 οὔθ ᾿ἰνΐησ πα σας (ἀοά, [Π6 τράκοῦ 
οὗ Βοανϑῃ δηὰᾶ φάγῃ ; δπαὰ ὙΠῸ ἢ Θοποθιυ θα ΠΟ 1688 8. ἀδϑίρῃ [ἢ δῃ 
{πῶ οὗ ΘΧρο Πρ; 80 ΠΊΔΠΥ ἀ611168, {ΠΓΟΙΠΡ ἀονγη 80 ΙΩΔΗΥ͂ ΑἸΊΆγ8, 
Ραυϊάπρ δὴ οῃμὰ (0 80 ἸΏϑηΥ ΒΔΟΙΗ͂ΘΘΒ, Δη4, ΘΟΠΒΘΑΌΘΗΓΪΥ, οἵ Δηπ|}}- 
Ἰαϊϊησ 1π6 αΙΡ ΠΥ οὗ βυοἢ ἃ τυ] ξααε οὗ ρῥγιθβίβ, δα οὗ ἀγγίηρ ἃρ 
[86 δουτοα οὔ {861} το 68 δῃὰ ογϑάϊ. ἀπά οδῃ ΔΗΥ͂ οὔβ δοίϊονα ἐμαὶ 
ἴΠ688 ψογα ΠΟῪ πηθδῃ8 οὗἩ βυθοῦ ἘΕἼΓΡ(ΠΟΓ,--- 

Οἱ {Π6 ὁπό Ββαπᾶ, γχα 866 ρδρϑῃϊβηι 1} {πύον ππϊοα ψ 1 ἢ ΡΟ] ἴσα] 
δον ΘΥΘηΐϑ, 8η4 ΒΟΥΘΓΟΙΡῺΒ τηδκίηρ 86 οὗ 118 ἀΘοΙΒΟἢΒ ἴῃ ογοσ ἴο 
}υΒ: ν (86 Θηἴθυργῖβοβ ονθη οὗἁ ΓΥΤΆΠΗΪΟΔΙ] ρόνγοσ. Μοτγα ρδγι οι] ΑΥ]Ὺ 
αὖ Βότηθ, ὉΠ 6. {Ππ6 ΓΘΡΌΘ]1Ο, ΓΘ] ΡΊΟΠ Ὑγ88 ἃ ῬΟΪ1104] βγβύθιη δατα γΆὈ]Ὺ 
δὐαρίοα ἰο ἐπα σοηῖιβ οὗ {π6 ρθορίθ, απὰ νχὰβ ποῦ οὨΪΥ ρῥγοίθοίθα Ὀυΐ 
1 ΤΠΔΩΥ Ἰηβίδ 068 ΔΙΑ ἰβίογοα ὈΥ {16 οἷν] παρ᾽ ϑίγαΐα : 10 συν ψἱ 1 
116 στονί οὗὨἨ {Ππ6 ταρΌΌ]16, Δηα βοοπηθα ἴο ῥγοιηἶβα 1186] 4 ἀυταῖίοη 
οαυδὶ ἰο {μαῦ οὗὨ (ῃ6 φἴοστιαι! οἱΐγ. Τλυτίηρ [ῃη6 ᾿πηροσῖαὶ σονθγημηθηΐ, 
6 866 [86 ΘΙΏΡΘΙΟΥΙΒ ΟΔΙΒΙηρ ἰαγ8. (0 Ὀ6 ογθοίθα (0 ἐμϑιμβαῖνθθ, ἴῃ 
18 6ῖν 6.6, οὐ ἜἘχρϑοῦηρ (ἢ 6πὶ ΡΟΣ {μ6 1} ἀθϑίῃ. 

Οἱ [6 οὐδόν Βαῃᾶ, γ ὑθῇῃο]ὰ ἃ σϑρίοι, δοοοσάϊηρ ἴὸ ΒΟ δὴ 
ΔΡοΙΒθοβὶβ 'ἴβ δὰ δοὺ οὗ ἀδυϊηρ' ᾿πηρὶ ον ; Ὑ1ΟΙι, ἱηου]οδίϊρ' ΟΠ] οΠ6 
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(Τοὰ, Δἰ]ονεά πὸ γτῖναὶ ἀθιγ ἴο {ποθ ψτῆο διηργδοθᾶ 1; ἀπά ψπϊοῖ 
ἐΠποηοοίου ἢ ΠΘΟΘΒΒΑΤΙΥ͂ σδυβοα ἐξα [Ὁ] ΟΤοΥΒ ἰο δ6 δοοουπίρα Ὀοϊῃ 
᾿πρίοι8 8η6 Το 618. Οὐδ ΔΗΥ͂ γϑύϊο μα] ρούβοη μα] να ὑπαὶ {Π686 ὑγ ΓΘ 
ΡΥΟΡΘΥ ΟΥ̓ ΕΠ ΚΟΙΥ ΤΘΔῺ8 ὕο Οδῖ186 Βυ ἢ ἃ το σίοη ἰο θὲ τοοοϊνϑα ὃ 

1,8 01γ, οα {Π6 οπ6 ἢδῃά, γχ18 866 ΘΟΥΤΌΡΓ(ΙΟΙ, {πΠ6 ἔγυλῃ Οὗ ἸρίίογαΠοΕ, 
Δη4 οὗ ΟὐῸσ σοι 66 τ] {Π6 ῬΑΒΒΙΟΏΒ, ΒρΥΘΔα ΟΥ̓ΟΣ {π6 δαγίῃ, {Π6 
τηοϑὲ ΒΒδτ Ὁ} ργδοοθ8 βδηο]οηθα ὈΥ {π6 ῥγθοαρίβ ἀπ 16 δχδη 68 
ΟΥ̓ 16 ΡῬΒΙΠΟΒΟΡΉΘΙΒ, νὶσῈ8 ὙϑηΚΘα 8ἃ8 υἱγίιθθ, ἴῃ βῃοτί, 8 βίδίβ οἵ 
ὈΠΊγΘΓΒΑΙ ἀσργαυΥ, Ὀοΐΐι τηογαὶ δηα σο]ρίουβ, τυ ϊοἢ [η6 ἀροβὶ]α Ῥὺὶ] 
[68 ΌὈΥ ΠΟ Ιη68η8 Θχδορϑγαίθα ἰὴ {Π6 βἰκϑίοιι οὗ 10 τ Β]οἢ ἢ ᾿88 ἄγανηῃ : 
ΒΙποθ 10 18 ]]Υ 8|Εᾳ{ὀἐἃ ΟΥ̓ ΘΟΠ ΘΙΠΙΡΟΓΆΓΥ͂ δαΐῃοτβ, θοῖἢ «9678 δηά 
Ἡδραῦθηβ. Οἱ {Ππ6 οέλόγ μδπηὰ, δραΐη, Ὀ6 80] 4 {π6 αοΒρεϊὶ, Ἰπου]οαιὶπρ 
8 ΒΌ]πλ6 του! τ τ ϊοῖ αὖ {πὶ Ὀπη6 ΑΒ τόσα αἰ οὰ]} ἰὼ Ὀ6 
ΟὈβογυϑᾶ ἰπδὴ ανοῦ; τοουσιηρ ονογυυ θὴρ 0 {86 ρΊοτΥ οὗ Οοά, ἀπὰ 
Θῃ]οϊηϊηρ {π6 το πυποίδί!οη οὗὨ ραβ8:0}8 δα 8} Ομ οΥἸΒ6α δπὰ σογγυρίοά, 
τοροῖμοσ ἢ ἃ ἰοία] οἤδηρα οὗ μοαγί δηα ταϊπά, οοηίϊπυλὶ) οἰογίβ ΔῸΣ 
Βο ηθ688, ἰῃ6 ἀυΐγ οἱἉ ᾿πιϊαὐϊηρσ ανθὴ (ἀοά Ὠϊτλβο ἢ, πα (86 Δρβοϊαΐα 
πϑορϑϑιύν οὗὨ ἐβῖπρ' ῸἢΡ [Π6 οτο88 οὗἩἨ ΟἾ γιβῦ, δῃα βυθδυλυϊηρ το 1Π6 1088 
οὗ 411 δαγίῃ! Υ σοοα 848 Ὑ76]} 88 ἴο {Π6 ϑπάἀυγδησο οὗ ΘΥΟΥΥ ον]. ὙΤΒΊΏΚ, 
ΠΟΥ Β᾽ π(Ὁ] ῥσγορθηβὶ [168 πουἹα τα δ ἤοαγιηρ {818 πόνο] ἀοοίγηο, 
δον (Π6 οσογταρὶ ποᾶτί οὗ δῃ ψουϊὰ Ὀ6 οἰἴΨηάρα αἵ 1ΐ, δῃὰ ἢον 
ΒοΥΥ]6 ὑπαῦ βαϊαὐλτῪ παπᾶ τηϊδῦ ρροδγ, γὨ]οἢ οατὴθ ἴο ΔΡΡΙΥ (86 
ΡτοΡο, πᾳ Κηῖῖ6, δπὰ {6 γα ἴο 80 ΠἸΊΔΗΥ͂ σΑΠσΓ 6 ρᾶγίβ; δηᾶ (ἢ θη 
ΒΑΥ͂, ΠΟΙ ΠΟΥ [Π686 ΘΓ ΠἸΚΟΙῪ ΟΥ ῬΤΟΌΔΌ]6 πλθδηβ ἴο ΟὈδῖη ἃ γθοθρίϊοη 
ἴον (μαὶ ἀοοίϊγίμο [9ο68 ποΐ (86 βισοοδϑβ, πνοῇ αἰνοπα ρα {π6 Ἰδοῦ ΓΒ 
ΟΥ̓ 86 βτγβί ργθδοβοὺβ οὗ {π6 Οο8ρο!,---ἃ βιιοοθϑδ ποῦ οὐἱύ πιδουΐ 8 
οαι86, Ὀὰΐ " ΟΟΠ ΓΆΣΥ ἰο 411 ΒπμΔη οδυ868,---- (6068 ποὺ [Π]8 Βιιοοθβδ 
ἀδηχοπβίγαϊθ ὑΠ6 ΤΙΡΉΓΥ ῥγοίθοϊοι οὗ (σοά, ἀπὰ (δ6 νἱοίοσίοιιβ ἔογοθ 
οὗ ἐγυτῃ ὃ 

11. ΤὴΘ νΙΟΈΝΟΕΒ ΟΕ ῬΕΒΒΕΟΌΤΙΟΝ Ὑ{88 δποίΠ 6. ταοϑὺ οστα 440]6 
οὐβίδοϊα ἰο {μ6 ργοραρσαίίοι οὗ {π6 Ο γι βύδῃ το] ρίοῃ. 

Τὴ (μοῦ, ἔγοτῃ 118 γῇ οὐἱρῖη ἰὸ ἴπ6 ἄταθ οὗ Οὐοπβίδηϊπο, ΟΠ γΙβδηϊίΥ, 
ὙἹ (ῃ6 ὁχοορίίοῃ οὗ ἃ ἔδιν ϑῃοτί ἱπίδγνδὶβ, νγὰβ διι δ) οίθα ἰο {86 τηοϑὲ 
νοῦ ρθγβθοι 08. Αὐ “6 γΓυβαίοτα {π6 δροβϑίϊθβ ΟγῸ ᾿πρυϊβοηθά, 
βοουγραα, οΓ ραύ ἴο ἀδαῦῃ ἴῃ γαγίουβ γαγθ. ἘΒΘΓΘΥΟΥ {Π6Υ αἰϊγοοίοα 
{Π6}γ βίθρϑ, {ΠΟῪ σ Υ6 Ρυτγβαθα ὈΥ͂ ὑπ6 68, 80 δἰ 6. δοουβοα {Π6πὶ 
Ὀοίοτγο “ον ἀπ Ἡρθδίμθη {δα μα}8, ΟΣ δ γοα ἀρ π6 ρορυΐδοθ 
δραϊηδύ (Πε. Βυΐ {ῃ686 Ῥθυβθοι τ! οηβ ΘΓ, ΘΟΙΡΑΓ Εν ΟΙΥ, ΟἿΪΥ 
ΒΠ σης ΠΌΤΟΥ ΠΠΟΓΒ οὗ ἰπο86 ὙΠ 10 ἢ) βυσοθοάϊπρ ἀσο8 ὙϊΓΠΘΒΒ6Ω ; δηᾶ 
ΘοΟΙ βαθύ] ὨΙΒίΟσΣΥ (τ ΒΙΟὮ 18 Θοστοθογαῖθα Ὀγ μθαί θη τυυϊίουβ 88 την 6 }} 
85 ὈῪ Ποδίμϑῃ δἀϊοὶβ (Παὺ 8.6 δ.}}} οχίδῃη!) γθοοσὰβ ἔθη σγίθυουβ ΘἘΝΕ- 
ἘΑῚΙ, ΡαΥΒΟοΌ ΟΠ οὗὨ (π6 ΟΠ γΙβδη8 ἀπά ον (6 Ρασδη ΘΙΏΡΟΙΌΙΒ, τ ΔΒ πη 
[Π6 8ρᾶ06 οὗἁ ὑπο πυπαγοα δῃᾶ ΗΠ γθαγβ. 

1. Τὴ Ετϑύ νμο ἰοα {Π6 ΑΥ ἴῃ {Πι686 αὐΐδοῖα ροη {86 ῬΓΟΙΘΒΒΟΙΒ 
οΥ Π6 ΟΠ γιβύδη ἔβη 1ἢ, νγ88 [86 ἰοτοοίοιιβ Νοῦο; ψΠο, ἴῃ ογάσϑν (δαὶ πὸ 
τἰσῃῦ το κι ὑροὸπ ἴποπὶ [Π6 οαϊαπι ΒΊΟΝ ἢ δα 7 Β}}Υ Ἰπουγγοα ἴον 
βοίπρ (μ6 οἰἵγ οὗ Βοπμθ οὐ ἔγο, ᾿πῆϊοίθα προρ ἔμδθαι (Π6 τηοβί δχ- 
αυϊδιῖα ἰοσίαγοθ, αἰϊοπαθα ὙΠ ΘΥΟΥΎ οἰγουτηβίδηοο οὗ [Π6 τηοϑύ τοῆποᾶ 
Οὐ Ιγ. ϑοπιθ 6 γ6 οὐ δα ; ΟἴΠ6ΥΒ, ᾿τηρα]6α ; Βοπλθ χα ἐἰδα Ὁρ 
ἴῃ {Π6 5κ1η8 οὗ νυν]ὰ θοδδβίβ {μαὉ ὙΠ 6 Ὺ τωῖρῦ Ὧδ ἴογῃ τὸ ῃϊθοθβ ὈῪ ἄοσβ ; 

ΥΟΙ͂,. 1. ΝΝ : 



δ4θ Ἑταριϊπαξίοπ ὁ ἐδο 1) 1) ξὲο8 

Δα οἰβοτη ἡγο γα γαρύ 1 ρατγιηθηίβ αἱρροα ἴῃ ριύοῃ δηὰ οὐμοῦ σοι- 
ὈυΒ 168, ἀπᾶ Ὀυγηΐ ἃ8 ἰοσο 68 1η {πΠ6 μαγάθηβ οὗ Νϑῖο, δῃὰ ἴῃ οὗδμιοὺ 
Ραγίβ οὗ {π6 οἾΥ, ὈΥ πῖρῃῦ. ὙΤμὶθ ρογβθουίοη, ἱπουρσῇ Ὁ ταροα πηοβίὲ 
αὐ Βοπα ἀυτίηρ [ἢ6 γοὰῦ 64, Ἀρρθδσβ ἴο ἤδνβ οοπημοά, χὰ 11{{]6 
δὐραϊθιηθηΐ, ὩΘΑΥΪῪ {ΠΓ66 γοδῦβ (4.0. θ4---67), ἀπὰ ἴο αν οχίαπαρα 
ἴο ΘΥΘΓῪ ρατῖ οὗ {Π6 ΘΙΏΡΊΓΘ. 
ΤΠ ββογί γϑῖρῃβ οἵ (ἀαἱδ8, ΟΥδο, δπᾶ Ί 6] 18, ἀπα {π6 τὰ] δοά 

Θαυ 4016 δαμϊη!ϑίταϊοη οὐ (ἢ6 δι ΡΟΓΟΥΒ Υ οϑρδδίδῃ δπαὰ Τιιβ, σαν 
ΒΟΙῺ6 Γαβί ἰο {π6 ΟΠ γβίδηβ, ὑπ0]], 

2. Ἰοταϊ1Δῃ, Ββιοοροθαϊηρ [0 {ΠπΠ6 ΘΙΏΡΙΓΟ, Ὀαρᾶῃ ἃ ΠΟῪ ῬΟΓΒΘΟΌΤΙΟΝ, 
Ὑ Ὦ1Ὸ]} α͵5οὸ σομίϊηϊιθα δἰπηοβί (ΠγΘ 6 ΥΘΆΓΒ, Α. ἢ. 98---96. ““ΕῸτν {{18 ρμογ- 
ΒΘΟῸ ΟΠ ΠΟ τηοῦνα 18 δββίσῃϑα, Ὀὰὺ {Π6 ργοα!ριουβ Ἰηογθαβα οὗ οομυογίθ 
ἴο ΟΠ τ βυδη γ, δπα {Π|610 ΓΟΙ.84] ἴο ΡΔΥῪ αἰτῖπθ πΠΟΠΟΒ ἴο {Π 6 ΘΙΏΡΘΙΟΥ. 
ΤῊ οχίθην δηᾶ βουθυγ οὐἨἁ {5 ρουβθοι 0. ΤΔῪ 6 σοηῃρσοῖγοα ἔγομι 
Τοομα ἸΔη Β Ἰπο] απο ἀπιοπρ 108 νἹΟὕτη8 θυ ἢ18 οἰ] 6 ἢ ταϊηἰδίοτβ ἀπά 
ἢ18 ποαγαϑὲ Κιπάγοαά δηά σο]αίοπβ. ὙὩΠ6 ἀραιὰ οὗ {18 ββοομπὰ Νϑσο 
ἀοἸνοσθα (μ6 ΟὨ ΒΒ ἔγοηχ {Π18 ΘΑΙ ΠΥ ; δηα 18 βιοοσββοῦ, Νϑυνα, 
Ρδυτωϊ 64 (Ποιὰ ἴο ΘΠ]ΟΥ ἃ βοᾶβοὴ οὐ ἰγαπαῦ  γ, δπα σϑβοϊμάθα {86 
ΒΆΠΡΌΪΠΑΥΥ δα Ἰοἰβ οὗ 818 Ῥγθάθοθββογ. 

8. ΤΠ6 Ββθοοῃά οδῃίασυ οὗ {πὸ ΟἸ γιβίδηῃ Θὰ Οροηθα πιὰ {πὸ 
Ρογβοουίίοη, ψΒΙΟἢ νγαθ ΘΟ] ΠΟΘ πὶ (ἢ6 Ταῖρῃ οὗἁὨ ΤΥδήδη, ἤθη 50 
στοδῦ ἃ τυ] πᾶς ΟΥ̓ Ὀ6] ΘΟ ΣΕ βυ ογοα τηαγίγγάομμ, {πα {6 ΘΙΏΡΘΓΟΥ, 
Αϑίοη 6 αὖ {π6 δοοουῃΐβ ΒΟ Ὠ6 τϑοοϊγοα, ργοὨι 1.64 ἐῃοηλ ἴο δθ6 
βοιρηΐ ἔου ; {μουρσἢ, 1 Π6Υ τ γο δοουβοά, πα ρουτηϊ θα ἐμθιὰ ἰὼ θ6 
Ῥυπιβῃοά. ΤῊϊ8 ρογβθουϊοη δοη 66 ἀπο γ ἴμ6 χαῖσῃ οὗ Ηδαγδῃ, 
{Π6 δαορύθδα Βοῃ δῃα βιασοαββοσ οἵ ΤΥλ)λη. 

4, ὅ. Τμδ ἔουγιἢ δηὰ ΒΓ ρῬογβθου!οπδ ρσανα]]οα ἀπθγ Α πύοῃ 8 
δηα Μαγοὺβ Αὐγοὶ]α8, Τα ΔΡΟΪΟΡΎ, δαἀάγοββαα ὈΥ “δ Μαγίγτ ἴο 
{Π6 ΤΌΓΤΙΘΙ ΘΙΏΡΘΓΟΥ, ἱπαποσα τὰ ἰο βίορ 811} ργοοθθάϊησβ δσαϊηβί {Π6 
ΟἸ θη ἴῃ ΕΠσΟΡΟ ; θὰΐ ἃ ὙΘΓῪ ϑίγοηρ δαϊοῦ ΠῸΠπι Απίομιπαθ οου]ά 
ΟΠΪΥ͂ αυλδ (6 ραουβοου θη ἴῃ Αβϑα. Απαᾶ ὑπᾶοσ Μδγοὺβ ΑὐγΌ] 118, 
ὙΠῸ ΟΥΘαυ]ουΒΙν ᾿Ἰδίθποα ἰο {86 ΘΑ] 1ΟΌΒ ΟμΓρΘΒ οὗ ὑΠ 6 ΘΠΘΙΠ.168, 
{Ππ6 ἰογίαχο ἀπα {86 ΟΥΟΒΒ 6,6 ἴῃ [Ὁ]} ἴογοθ δρδϊηβὺ {π6 ῥγοίβββθουβ οἵ 
{π6 ΟΠ γι βιϊδη (ΆΠ}. 

θ6---10. Τὴ {π6 {π1γὰ σομ ΓΥ, Βανογαὶ ΡΟΥΒΘΟᾺ Π]ΟῺ8 ΤῸ ΤΘΟΟΓΑΘΑ͂ (0 
Πανο ἰΚθη ρἷδοθ. ὅϑδυθγυθ, Μαχιμηῖη, Π θοῖυβ, απὰ Ὑ α]ογίδη, βιοσα8- 
βἰνὶγ αἰϊβοϊκ δὰ {π6 Ογϑιίδηβ, δᾶ ]δὲ Ἰοοβο 4}1 {ποὶγ πωρογίαὶ νϑη- 

- θδηο6 ἀραϊηβὲ [Πθ. “ Βυΐ ἰδ6 οἸἰτηαᾶχ οἵ ρογβϑοι θη τσα5 σατγτίεα 10 
ἐέ58 μίπιοϑέ ᾿Ἀεῖσλὲ ἴῃ [86 τοῖσῃ οὐ Πιοοϊοβίδη," ψ ο ᾿ηἀ66α οχίθηο 
Ἰηΐο {π6 ἔουγίἢ σοηζατγ. [Ι͂ἢ {Π18 ραγβοουϊοῃ, “ {πὸ (ἼΣΥ οὔ {6 
Ρϑρδῃ ψ ν]α, ἱπδίϊσαίοα Ὁ Οδ]οσῖαβ δηᾶ οἴμοῦ ἱπνοίδσαίθ θπθιμΐθϑ οὗ 
ΟἸΥ ΙΒ Δ ΠΣ, νγαβ ρουγοά ἰογίμ ἢ ὈΠρΑΓΑ]]6]6 4 νἱοϊθποο, δηα 1 ἃ 
ἀοἰογιαϊηδία τϑβοϊ τοι (1ὑ Βῃου ἃ βθο) ἰο ὀχ γραϊο, 1 ΡοΒ81016, {Π6 
ὙΓΠ016 ταοθ οὗὨ Ὀδθ)θνοβ. ΤῈ6 υἱπηοθὲ ραῖηΒ 6 ἰάθη ἴὸ οομηροὶ 
ΟΠ τ βιϊδηβ ὅο ἀθῖ νοῦ ἀρ ἴο {Π6 τηδρὶβύγαίθϑ 41} (86 οορὶθβ οὗ {π6 Ηο]ΥΚ 
δοιιρίαγοα, ἐμαῦ (ΠΟΥ τραῦ δ6. ΡυὈ]ΠΙΟΙΥ Ὀυγχπῦ, ἀπά θυ ΥῪ νοϑίρα οἵ 
{πον σοὶ ρίου ἀοδίγογθα. Βυΐ αἰ μουρὴ (Π]8 ραγὶ οὐ [86 ἱπιρογιαὶ 
οἀϊοί, ἱοροίμοσ ἢ ἰπαὶ π]οἢ τοβροοίθα (π6 ἀοπο ἴοη οὗ (ἢ 
ΟἸιγιβύϊη ὁπ γοἢ 68, νγγαβ οχθοιίθα τ ἢ ΘΧΊΓΘΙΩΘ τὶροῦγ ; γοΐ Βοἢ Ὑγ6 ΓΘ 
(ῃς Πγηληθ85. ἀπ Βα 6] ν οὗὨ {πῸ ΟΠ γβίϊδηβ, δηα βιοῦ ἐπδῖν ρτοξουπά 
ΤΟΥΘΙΘΠΘΘ [ὉΓ {Π6 βαογβἃ τύ ηρθ, {Πᾶὺ τλὴΥ οἱ (ἤθῖὰ αβοτοᾶ (19 
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βονογοδὲ [ουΠΓ68 ταῦθ Σ {Ππ8Π ΘΟΙΡΙΥ σι (18 ἀθογθο." Τῇ Ὠυδῃ 
Ἰταδοϊηδίϊοπ, ἸπΠἀ4664, νγῆβ δἰπηοϑύ δχμπαυβίθα ἴῃ ἱηνοηὐηρ ἃ νατὶοίυ οὗ 
[ογίαγοθ. ϑοὴβ Ψ6ΓΘ ᾿ηρα]οα αἰἶνο; οἴμοῦβ μδα {πος 108 ετόζϑη, 
ἀηα τη ὑπαῦ σοπαϊοη γοσ Ἰϑῖῦ ἴο Ὄχρῖτθ ϑομιθ ασα τοδϑίθα ὈΥῪ 
ΒΟ ἤτθβ, δπα βοῖηθ βυβροπαθα ὈὉγ {86 ἔδοί νυ (Ποῖν μ6ϑ8 ἀονῃ- 
νγαγὰ ; πα, ἃ ἤγθ Ὀϑϊῃησ τηΔ46 ὉΠΟΥ͂ {μοτὰ, Τα βυβοολίθα Ὀγ [ἢ 
ΒΙΏΟΚ6. βου δα τηρἰ(οα 68 ρουγοα ἀονῃ {μον ἰῃγοδίβ, δπά {πὸ 
Π68}} οὐὗὁἨἁ δβοπλθ ὅ1δϑ ἰοσῃ ΟΥ̓ ἰ1ἢ 80.618; ἀπ οἴμοῦθ μδα (Π6 βρ]ηΐουϑ 
οὗ τοϑᾶβ ἐπγυβί θθποδίῃ [Π6 π41]8 οὐἠἨ ὑποὶν ρου δῃα ἴοθθ. Τῆ6 ἔδνν 
ὙΠῸ Ὑ6͵6 ποὺ ΘΔΡΙΓΔΙΥ ρυπβηθα, Πδα {861} 208 ἀπά {πον ἔδαϊυγϑϑ 
τυ] αἴθ. Νο ψαγ, ἐμαὶ δα δνοὺ ἰδ ίκθη ρδοθ, ῃβδα δαυβθά {86 ἀδαίῃ 
οὗ βὸ στοϑαΐ ἃ τ] Ππ46 οὗὁἨ ΡΘΥΒΟῺΒ 88 {18 [θη ἢ σΘΏΘΓΑΆΙ ρΟΥβθοι 0 
ἀενοιγοᾶ, ΑἸπιοβί 6 ψ80]6 οἵ ἔπ (θη Κποόονγῃ νου] τγ8 ἀοϊυροά 
ψῖἢ {86 Ὀ]οοα οὗ {π6 τηαγίγτβ. Γ{ {π6 (ὐοθροὶ Ὀ6 οὨἱ]γΥ ἰῃ6 σοῃέγινϑηοθ 
οἵ τηδῃ, [μ6 οοηάυοί οὔμ6δθο 18 ἀθίβηο Β 18 αὐΐου!Υ ἸΠΟ ΧΡ] ΟΔΌ]6. 

111. Βαϊ ποῖ ΟΠ]Ὺ γγχα8 [Π6 Ῥγόρτθθδ οἵ (γΙβ Δ ηΣΥ ἱπιροάοα Ὀγ {6 
ἔβμμανηας οἵ δυϊβουΥ δηὰ οἵ ᾿υμηδη ὙΠ] ΒάοΙη, 88 ν76}} 88. Ὀγ {π6 νἱο- 
6η06 οὗ ραγβοοαίίοῃ ; 10 4180 ϑῃησουπίοσοα ἃ ἐοσυ  40]6 ορϑίβοϊθ ἴῃ (ἢ 
ἈΑἘΕΒΤΙΕΊΟΕΒ ΟΕ ῬΟΙΙΟΥ͂. 

Α8 δοὺῃ 88 {8086 ψ2ηο ὨδΔα οἰ γδοθα {Π6 το] ρίοη οὗ «6888 ΟἸγδὺ 
Ὀορδῃ ἰο Ὀ6 Κπονῃ ὉΥ͂ (Π6 Δρροϊϊαίϊίοη οὗ ΟΠ τβδηβ, [6 Ὺ χοῦ ρουγ- 
{ταγοα ΟΥ̓ {Ππ6ῚΣ Θπθπλῖθ8 ἴῃ (Π6 ὈΪΔοϊκοβὺὶ οοϊουΒ. «6078 δηα ΗΑ ΘηΒ 
ΔΙ Κα απϊ ρα 411 {πον οβογίβ ἴὸ συ ϊῃ ἃ το] σίου ποῖ ἰομαθα ἴο δηη1- 
ὨΠ]δία ἜΥΘΤῪ {πὶπρ' (πδῦ ἈρΡΘΑΓΘα Ὑ ΘΠ ΤΆ ]6 0 ἔθθσα, γορΆγα 1688 οὗ [ἢ 6 
δν] ἀθηοθθ ἩΓΒΙΘὮ ἀοηγχοπδίσαι θα (μὲ το] ρου τὼ δ6 ἔἤοαι (ἀοα : πᾶ 
ΠΟΥ τοργοβοπίθα {86 Ὀγοΐοδβοσβ οὐ {π6 (ὐοβρθὶ 88 ἀδηρθτγουβ Ἰηπονα- 
ἴογβ, {μ6 ἀοοἸαγοα οηθιηΐοθ οὗ 4]} ὑἰμδΐ 88 βδογϑᾶ : αἀϊβίυγθοσυβ οἵ [86 
ΡΌΒ]ΙΟ Ρϑδθθ, Ῥγοῆϊρσαίθ δῃηᾶ ᾿τηϊθοσαὶ ; ἴῃ βμοσῦ, δ8 Ῥϑυβοῃϑ αὐ ΥΪῪ 
ἀεεϊζταΐα οἵ το] σίοη, απ ᾿πηρίουβ αὐμοὶθίβΊι ΤΆ686, ἀπα ΘΒ ΟΠ ΔΌΪΥ, 
ΔΓΘ πηοϑύῦ ΡΟΥΘ] πλθδη8 οὗὨ ῥγοὐυϊοῖπρ πα] 0η8 δραϊηβῦ ἃ ἀοοί τη : 
δηα [ὉΓ ἃ Ἰοπο ἰη6 ὑπ6 ὁ γοΙ Πδα ἰο σομῆϊοί τι [686 ΘΑ] Π.}168. 
ὝΒαα {δ Ογιδίδπβ θαρδῃ ἴο ᾿πάπϊὶσο [μ6 ΠΟΡΘ οὗἨ θῃ)ου ηρ᾽ ΒΟΠῚΘ 

{γϑηα 11 γ, αἴνοσ (ὐοπδίδη πα νγχα8 ᾿ηνοδίθα πὶ 1Π6 ΡΟ ΥΙΑ] ΡΌΓΡΙΘ, 
86] μαα ἀδοϊαγθα Ὠϊτηβοὶ ἢ {Π6]Ρ ῥγχγούθοίοσ, ἃ ΠΟΥ ΘΠΘΙΩΥ ΔΙΌΒ6, ὙΏΟ 
οι ρογοά {μ6 τηοβὲ ᾿ηβιἀϊουβ ἃ ἤοο8 ἀραϊπαί {π6 ΟἸ γιδυϊδῃ ἔἍ1 ἢ. 
ΤῊο ΕἸΩΡΟΤΟΥ «118π, οῸ 8 δροβίαιϊβοα ἔγοτα (μ6 (ἀοβροὶ, ἴθ ἢ]8 
Ζ68] [ὉΓ {86 τοβίοσδ!ο οὗ ραρϑηΐβπι, ἰ6 Ὁ ΠῸ τλθδη8 οὐ δἤἴογίβ ἀπαῦ- 
ἰοιηρίοα ἴο ἀπάουταϊμα {π6 γΟΥῪ ουπάδίϊοηβ οὗὨ {πὸ οὔυσοῦ,. ὙΒοιρῈ 
ἢ6 τοίγαϊ "θα ἔγοτα ρθη ρογβοουϊίοη, γαῖ ἢ6 οομηϊνοα αἱ {μαῦ οἵ ἢΪ8 
οἴὔἥσονβ, γῆῸ Ῥογβθοιίθα [6 ΟΣ βδηβ ἴῃ ρἴδοθθ τϑιηοίθ ἔτοσα {π6 
οουτί, Ηδ δηἀθανουγϑά ἰὸ γοΐοστα ραρβηΐβπι, δῃα ὑο ὈΓΙΠρ' 1ὖ 88 ΠΟΥ 88 
τηὶριῦ θ6 ἴο {Ππ|6 δαγαῖγαῦ]θ τηοί ποᾶβ, Ὁ ποῦ 6 ρογοοιγοα Ογῖβί!- 
ΔΉ Υ δα ργονα θα ἴῃ {86 τοῦ. Ηδ ἀΠΠΡΘΠΏΕΥ 86] Ζθα οσ σῪ ΤὌρροτ- 
ὉΠ} ΓΥ οὗ οχροβίησ ΟἸ γβδηβ δηὰ ἱμοὶγ το] ρίοπ ἰο τἹάϊοα]8 ; δά 
οχμδυδίρα 411 18 ρόῦγοσβ οὐ νῖδ δπὰ βορῃβίϊοαὶ Ἰῃροηυ  Υ ο Θχδιὶδὶς 
[Π6ηλ ᾿ῃ ἃ δοπ οι 0]6 ρΡοϊηύ οὗ νον. ϑβοιηθίτηθθ, 6 δμἀθανουγοά 
ἴο ΒΌΓΡΙΪΒ6 ὈΠΑΙΎ ΟἸγιβίδμβ ᾿πίο ἃ ΘΟ ρ] ᾶποα τὶ ραρδπῃ ὧν Ὁ 
Βέϊ 10η8, ἰμαὺ 6 τηϊσῃιὲ ταῖβθ ΠΟΥΤΟΥ ἴῃ {ΠΟΙΡ πη] Πη48. ΟΥ Ἰη)]υτα [ΠΕ] 
τοραϊαίίοθ. Αὐ οἴβογβ, 6 βουρῃιῃῦ ὈΥ 41} πλθϑηβ ἴο ἡγθακθα {Ππ6 ῬΟΥ͂ΤΘΥΣ 
Δα ἱπῆυσῃοα οὗ {πὸ ΟἸ τ ϑίαμβ, ὈῪ ἀδρσίνιηρ ὑπθπὶ οὗὨ 41} μ9]84665 οὗ 

κπ3 
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ΒΟΠΟῸΣ δηα δυϊπου 7, ὉΠ}]688 ὉΠΟῪ σου] βϑουῆοα ἴο 14.018, δα ὈΥ͂ 
᾿ποϑραοϊῦηρ ἋΠοτὰ ΠἸΌτ ΠΟ]αἸπο ΔΠΥ ΟΝ] ΟΥ̓ΟΘΒ, ἴσοπὶ δχϑουϊην 
ἰδεϊδιηθηίβϑ, ΟΥ̓ ὑΓΔΠΒίδυηρ ΔΠῪ ἹΠΠοΥ]δποθ. Απηοηρ; ΟΕ δχρθ- 
ἀϊεπίβ ἴο ψ οἷ Ψ}18η 8 μαϊτοα οἵ ΟΠ ΥΙ ΒΔ ΠΥ ᾿ηάυποοα ἢἷπὶ ἔο δᾶνθ 
ΤΘΟΟΌΓΒΘ, 88 [Π6 Θηἀθᾶνοι" [0 ΒΌΡΡΓΘΒΒ ἃπαὰ δχίϊηρι ἢ 411 υϊηδῃ 
Ἰοαγηρ ἀπλοηρ [μ6 ΟἾΔ Π8Β, γγ 61} Κπονΐηρ ΒΟῪ παίμιγα Υ Ἰσμόογᾶμοθ 
ΟΡΘἢΒ 8 ἀοοΥ ἴο οοῃίοιηρί, ὈΑΓ ΑΙ βα, πα πηρὶοίγ. 1} (15 46- 
βσῃ, 6 ῥγο θι6α {6 πὶ τόσα ὑθδομῖπρ ΡΠ] ΟΒΟΡΏΥ, δηᾶ {Π6 [ἰθόγαὶ 
αΓΐβ, πα δηη0 166 4}} (Π6 ρυῖν!] θοο8 πιο {Πον Παα ἰτμογίο δπ)ουϑά. 
Απα, Ἰαβίὶγ, 80}}} βασύμον ἴο σγϑε ἔν ἢ18 γδΟΟΌΣ δραϊηβί [6 ΟἸ γβιίδηβ, 
ἢδ6 ῥτγοϊθοϊθα δηά ἰανουγοα {π6 «6018, δπα σγϑβοϊνοα ἰὸ τϑρυ]ὰ {Ποὶν 
[6 Π1}0}6 αὖ « δγΌβα θα : Ὀαῦ {Π18 αἰἰθιρύ βογνϑα ο]Ὺ ἰο αἴοτγά ἃ {υγίμος 
Τοϑ ον ἰοὸ {86 γα οὗ, [86 (οΒροὶ ργϑαϊοίομβ: ἴον 1 18 γοϊαϊβα 
Ὀοία ὈΥ ρασδῇ 88 γ76}} 88 Ομσιϑῦδη Ὠϊδίοσδηβ, ὑμπαὺ Ὀ4118 οὗ σε σε- 
Ροαίθαϊν ἰϑβιθα ἔγοτη [86 ἔοιιπἀδίοὴβ δηὰ ἀθβίγου θα τδην οὗ {86 
ΔΥΓΙΠΘΟΥΒ, δηα βοοσοῃϑα {Π6 τοβῦ, 10 ΟΣ ΠΥ αὐἰΐθηηρίβθ γο γα δοῖη- 
ΡΘΙ 16 το ἀοϑιϑὺ ἔγοπι {Π6]Σ ργροβθο. Τῆθ88 νϑυϊουβ δοίβ, Πούσονοσ, 
ῥγονϑά ἐγ 01688. Τα ΟἸ τϊβίϊδπβ, [μουρἢ ΟρΡΡγαββοά, δοῃυ θα ἔα11}}- 
ἔμ] το ἐμοὶν γε! ρίοη, δηά {μ6 ἄραι οἵ « α]1Δπ ΔῸΣ ἃ βῃοσὺ σοῖρῃ Ἰοῖν 
{π6 ΘὨυγ ἢ ἴῃ βαίοιγ, 

Εὐοπα {Π6 ργοοθάϊηρσ γον οὗ [Π6 ρτγορτέβϑινα θϑ δ Βῃτηθπί οὐἁἨ ΟὨγτῖθ- 
ἐἸαη1Υ, 10 15 ἀνα θηΐ {Ππ0 10 τῦλ8 μοί Ἰηἀο ὐθα [ὉΓ 118 ϑιιοοθββ [0 {π6 παΐιγα 
οὗ 118 ἀοοίγῖηθ, οὐ (0 {86 Ῥουβοηδὶ αὐ] 168 οἵ [086 ψγῆο ἐπυρὨι ἰῦ, οὐ ἴο 
{Π6 αἰ ΒρΡοβι 08 πα ργο) 1068 οὗ [πΠ086 0 Θιῃι γδοθα 10, οὐ, ἰἀϑί]γ, ἰο 
{π0 Ἰπῆπθηοο οὗ σονογηηθηί. Οδ {86 σοῃίγαγυ, [πΠ6 βισΚιησ οοηίγαϑίβ 
μθοίνψϑοι (86 παίυτε οὗ Ο υ βυϊδηλ δηὰ {Π6 βίαϊα οὗἩ {Π6 που] 6 γα 
ΒΟ ἢ ΡΟΝ ΘΓ] ορβίβο!θβ ἰο 11, ὑπαὶ {Π6Υ Θχοιίθα δραϊηϑὺ 10 Ὀοἢ “6νν8 
8η4 (Δοῃ 168. Ῥυΐησθβ, ργιθδίβ, δηα ρἢ]]Οβορ 6.5, νἱϑα ἢ ΟὨΘ ΔποίΠου, 
ἴῃ τηδκίηρ ([Π6 στοαίοϑὺ οἴογίβ ὕο δα Πρσι ]Β} {{}18 το] ρίοη. Μοδῃϑ {88 
τχοβύ Ἰηβ᾽ἴουΒ 88 νγ6}] 85 [ῃ6 τηοϑδῦ οὔθ] Δρρθαγϑα ἰοὸ Ὀ6 {86 τηοϑί δϑὺ- 
ἰδῖη ἴον {μ6 Δοσοσαρ] Βχηθηΐ οἵ {πον ἀδβῖρηβ, Ῥδγβθου 1 0ὴ8, ΟΡΡΓΟΌτ τη], 
πῃ οατα-οὔ ἰογηθηΐβ, [πΠ6 τοδί Θχαιβὶῖα ρα ΙΒ μηδ ὐθ, ἃ8 τ 76}} 845 ΡΟ] 116 
ΔΓ ἤσ68, 616 ΘΙ Ρ]ογοα ΤὉΓ ἰἤγ66 διιοόθβδιγθ οοη 168, 1 ΟΥΘΥ [0 ΡΓ6- 
γοηΐ 1 ἔγοπι θϑίδ] ]ιϊησ 1056], ἀηὰ γοῦ 1 αὐα Θδ Δ Ὁ] 18} 1861 τγουρ}- 
ουὖΐ ΘΥ̓ΘΥΥ͂ ρΡᾶγί οὗ {Π6 {86 Κπόνσῃ τ οΥγ]4, ᾿ὐπα ΘΒ ΟμΔΌΪΥ, {Π18 στοαὶ 
Του] αΠ]οη 18 τοί ἴο Β6 δοοουηῃίθα [ὉΣ ὈΥ͂ ΠΔ6ΔΠ8Β 80 ΘΟΠΊΓΆΓΥ ἴο {πΠ6 6 πᾶ. 
ὙΠ οσο {μ6ῃ τὸ Μὲ ἴο βθθκ ἴογ οἰμοὺ ἤυμπηδῃ ΤΔΘΔΠΒ ὃ 
ἢ ο ψὸ Βπά {πϑπὶ τη {Π6 οἰοαθθηοθ οὗ 1.8 ργοδοθοσβῦἢ Βυΐ {μου αἰὰ 

ποῦ γε (μαῦὺ ΠυπΊδῃ Θ]οαῦθηοα ἩΥ ΠΙοἷχ ΒΌΓΡΥ868 δπὰ δ δ) υραῖθβ [86 
τηϊηα; δηᾷ 10 {Π6Υ πα (δαῦὺ 6]οαῦθηοθ, τ ΒΙοἢ ΟΑΥΥ]68 ΡΟΥΒΆΒΒΊΟη Ὑ1Ὲ 
10, Ὀθοδαδβα Σὺ Ῥγοοθϑαβ ἔγοπι ἃ ἤϑαγύ ἀθορὶῪ ροποίγαϊθα δηὰ οομυϊηοοί, ᾿ 
10 18 {Π6 868] οὗ συ, δπα ποὺ οΟΥ̓Ὠ Ἰτροβίτιγα. 

58.4}} να βθ6ὶκ ἔοσ (ἤθτὰ ἴῃ ογθαϊῦ δηᾶ δυί μου ἢ 10 του] θ6 υἱίου!γ 
τ Ιου ]οιΒ ἀπα δρβυγαὰ ἴο αὐτὶ αΐθ οἰ ὙΠῸ. ΟΡ] ΑΥ̓͂ ογοιῦ ΟΥὁἹ Δ ΠΟΥ Υ ἴὸ 
{0.9 ΔΡΟΒΕ168. 

Ὠο ψε πὰ {πθπὶ πῃ {Π 61} τομὴ ὙΒΘΥ Βα οηδ ἰο οὔ : Ὀ68:68, 
ΠΟΥ ΒΟ ψοτα ἀδδίγουβ οὗ δια υδοίηρ [Π6 ΟΒροὶ στ γα τοαυϊγρα ἴο θ6 
ΤΟΔΟῪ ἰο ΔρΑπΌη {Π61Ὁ Ῥοββοβϑίοηβ. (ὐου]ᾶ δαγΠ]Υ ρ]δαβαγοβ ρσγοϊαοίθ 
{Π6 ]Γ διιοοθβϑ ἢ ΤῊ6 ΡοΟΥΒΘΟυ ΙΟἢ8Β ἴο ψΒΙΟΝ ἐμ 6 ΟΠ γιβυια 8 τ γα θχροβὰ 
οὐ {ποτὰ ΟΥ̓ ἴγοῦ) ΘΥΟΤΥ ΠΟΡΘ οὗ δη)ογίηρ (Π6.. 
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1 {π6 δροβίϊββ βοββθββ {Π8 τβθβῃβ οὐἨ δοπβίγαϊ ἱηρ' ῬΟΥΒΟΠΒ ἴο διὰ- 
Ῥγϑοθ {πθὶν ἀοοίγιηθβ ἢ ΤῊ Εγβϑῦ ργθαοθοιβ οὗ {86 (ὐοβρθὶ σχϑγα ἐοίδ!]ν 
ἀαϑιι ας οἵ σοσγοῖνθ Τ68Ώ8, δα {πὰ παΐυγα οὗ ἐπ ὶν ἀοοίγίηθ »τολιδιίοά 
{μϑῖὰ ἴγοπλ μανιηρ' ΔΠῪ ΓΘΟΟΌΓΒΕ ἴ0 πο. Ὑοΐ 41} ἐῇδϑα τβθϑῃβ 6 γ6 
οιηρίογοα ἀφαϊπεί ἴ΄θηὰ ἴῃ {π6ῖν αἰμηοβί [ΌΓΟΘ. 

ΠῚ, ποὺ πϑίβμπρ' 41} (Π 656 οὐὈδίδοϊββ, αηα {18 υγθαῖκηθβθ οὐ 15 το - 
ΒΟΌΤΟΘΒ, ὕπεγα 18. πού! ηρ' ἸΠΟΧρΡ] ] 4 0]6 ἔῃ {(Π6 δ δ ἰβῃστηθηΐ οὐὔἩ Ομ γῖδ- 
ΕἸΔΠΙΥ͂, ΠΟῪ ΟΟΙΏ6Β ἰῷ [0 ῥΆ88, βίποβ 10 ἀἰὰ βργεδὰ ἰηΐο θυθγὺ ρατὲ οὗ 
1π6 Κπονῃ σγοΣ]4, {παύ 411 188 ὈὨ]]ΟϑΟροτβ οὗ δηυ αι! [81 ΟὨΪΥ ἃ 
4ηταϊὶ πυθαθεν οὗ αἸδοίρίοϑ Ὁ ὙΠοβα ΡἈΣ]οβορἤοτβ, πὶ ἢ 411 {πεὶσ ἀπο 
Κηον]θᾶσο, οἰοαιθησθ, Πα οΟ] ΘΟ ὈΥΥ, ΠΟΥ 6γ6 8016 ἰο οβδοί ΔΗ͂ 
σμδηρα ἴῃ το] ρίοη, ΟΥ ἴο ὑγοάιιοθ Δ}Υ ζθηθγαὶ τηογαὶ χϑίοσιηδίϊοη ἴῃ 
186 νγνουἹᾶ; δπὰ γοὺ (86 δηίϊαρσομὶβίβ οὐ ΟἸἘ τ ϑυδηϊτν (Ὠἰπκ 10 Δἢ ΘΑΘΥ 
τηλίζον {παὺ ὑμοῖνα βῃθγταθῃ Βῃου] ἃ ἤανα δα] ρ ἰθηθα {π6 ἡου]ᾶ, δηθὰ 
Ρογβυδθα 10 [0 ΔΡδηάοη 18 (Ά186 ροάβ, ἰο τϑποῦησο 118 νίοθβ, ἀπά ἴο 
[Ό]]οὺν ἃ πιδῃ γῇ ἜΧρὶγθα ρου (Π6 ογοββ, δηᾶ ἴοὸ ἀϊς ἴον πέμμα 
ΤΠ οβ δ] Ἰϑῃγμθηὺ οὐ ΟἸ ΓΙ βυαπ τ 18 ἃ ἔλοὐ 80 βί σι Κίῃρ,, 80 βἰῃσΊ]αΥ, 

Β0 ΟΟὨΙΓΑΤΥ ἴ0 ΘΥΘΓΥ ὑπὶηρ ΜΓ ΉΙΟΝ πα8 ΟΥῸΥ γοῦ θ66ῃ Β66ῃ, 80 ἄϊβρτγο- 
Ῥογίοπαίθ ἴο 118 Δρραγθηῦ οδιιβθθ, {πὲ 1ὑ γγαὰϑ ποὺ πὶ μοὰΐ τϑαϑοη τὸ- 
ΤΩΑΥΚΟα ὈΥ ἃ ἔδί μον οὗ {86 οἤυτοι, ἰμαὲ 1 ΟἸΥΙΒε δ μΣ Ὑ ΘΒ Ὁ] 9864 
1166} πη ιΒουῦ ἃ τηΐγϑοϊθ, 1 18 1861} ἐμ6 ρτοαίθδὶ οὗ 411} πηῖγβο δ." 

Νο. Υἱ. 

Α ΤΑΒΙῈ ΟΕ ΤΗΕ ΟἬΙΕΕ ΡΕΟΡΗΒΟΙΕΒ ΒΕΙΑΤΙΨΕ ΤΟ ΤΗΒ 
ΜΕΘΘΙΑΗ. 

ΟΗΔΡ. 1. 

ἸῊΞ ΡΕΙΝΟΙΡΑΙ, ΡΕΟΡΉΞΒΟΙΕΒ ΒΕΓΑΤΙΨΤΕ ΤῸ ΤΗΞ ΜΕΈΒΒΙΑΗ, ὙΨΙΤΗ ΤΗΕῚΒ ΑΟΟΟΜ- 

ῬΙΙΒΗΜΕΝΥ, ΙΝ ΤῊΞ ὙΕΒῚ ὙΟΒΌΒ ΟΕ ΤῊΕ ΝΕῊῪ ΤΕΒΤΑΜΈΝΤΥ. 

[Πεϑενγεά ἰο ἐπ ραρες 292. αμὰ 852. οὗ ἰλίς Ῥοίισπε.} 

ΒΕΟΤ. 1. 

ῬΒΟΡΗΒΟΙΕΒ ΒΕΙΛΛΤΙΥΒ ΤῸ ΤῊΗΞ ΔΥΨΡΕΝΊ, ῬΕΒΒΟΝ, ΒΟΕ ΕΈΒΙΝΟΒ, ΒΕΒΌΒΕΕΟΤΙΟΝ, ΑΝῸ 

ΑΒΟΕΝΒΙΟΝ ΟΥ̓ ΤΗῈῈ ΜΕΒΒΙΛΔΗ. 

81. Τλαέα Μεεεϊαλ βλονα σοηιε. 

ῬΒΟΡΗΣΟΥ͂. --- εη. 11. 16. 216 (186 βεεᾶ οὗἩ(Β6 πογδῃ} 58.841} ὀχεΐδε {8 7 Βοδὰ 
δηὰ (μου δ[)8]} ὀγιΐδθ Ὦ18 66]. Οοπιρᾶσε θη. χχὶϊ. 18.) χ ὶ. 8. χχυΐ. 4., χχυ!ι[, 4. 
Δηα ῥβ}]. Ιχχῇϊ. 17.---Ἴ15Ὰ. χὶ. 6. ΤὮδ ρήουσγ οὗἉ (δρ Ἰμογὰ 888}} Ὀ6 γενϑαὶϑά, δηὰ 41} 
βι69}} 888}} 866 10 ἱοροίβοΥν.--- Ηαρσ. 11. 7. Τα ἀδδβῖσο οὗ αἷΐ παίοῃβ 88}4}} οοπιϑ. 

ΕΥΓΨΊΓΜΕΝΤ.--- 8]. 1ν. 4. Υ Βοη (86 ἔπ] 688 οὗἩἨ {ἰπὴ6 τν88 οοπιο, αοἀ βοηὲ Τογεἢ ᾿ἷ8 
ϑοη, πι846 οὗ ἃ τσοπιαᾶπ (4000 γοδγβ δἴϊον (6 ἔγβί ῬγΟΡΏΘΟΥ νὯδ ἀ 6] νγϑα).--- Εομα. 

. Ἠδγ 5 Νοστίβίδη 1, βοΐῃσοθ, νοὶ. ἱἔ. Ὀοοῖ ἱ, οὔδρ. 18. Τϑανο δίῃ, ϑέτηοηδιίγαϊζίοη Εγδπ- 
δέϊίᾳυο, ΡΡ. 177---202. Ὑ δητ]ἀοτιΒ Ν ον οὗὨ 186 Ηΐδο δὰ Ῥτγορτοβϑ οἵ 1η8 46} 1, το]. ἷ. φ 
ΒοιτΏΟΒ 8. δηὰ 4. Απερδοῖ, σου ἀ Ἐϊυ 468 ἀθ 16 Ἠο]ρίοη ΟΠγέεξίοηπο, Ῥατὶ 11, τόσο ἰὰ 

. 36]---278. Μοετγηεῖ, Ἰταῖτέ ἀθ6 14 γέσιυιξ ἀδ 14 Ἐμοὶ] ρου Οπγέμθμῃθ, ἤοσηθδ ΥἹΣ.---, 
Δι υσΙΟἢ δ δ|]16Π, 

ἘΝ 8 
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χνὶ. 20. Το αοἀ οὗ ρβᾶςβ 8841} ὁγιΐδο ϑαίδη ὑηᾶον γοῦν ἔδοῦ βῃουί]γ.---Ἰ Φοδα 11. 
8. Τιε ϑοη οἵ οὐ νγὰ8 πιδηϊ[ϑβϑιϑα, ἐμαὶ μΒ6 παὶρμΐ ἀοβίσου {86 τγογκβ οὔ {88 Ζλενεῖ 
(μαι οἹ]ὰ δεγρεπί, δον. χίϊ. 9.). 8.666 αἷϑὸ ΗΘ. 11. ]4.---Ἰ 6 1. 10.ὉΟ ΕΣ Ὀγιὴς γου 
δοοὰ εἰάϊηρϑ οὗ ρστοαῦ 1ογ, π!] ἢ 884}} Ὀ6 ἴο αἱ ρΘΟρΪδθ. 

2. ἢ δθη ἣδ δλοιιϊα σοηιο. 

ῬΒΟΡΗΚΟΥ.---ἀοη χἰϊχ. 10. ΤΊΘ βοθρίγο δλαϊδ ποί ἀθρατὺ ἔγομι ὁπ 8ἢ, ΠΟΙ 8 ἷατε- 
αἶνον ἔγοσι Ὀούνϑοη ἢ18 ἴδοι, ει ΘΒΠΟΝ σοπθ6.-- ἘΒ6 Μοβϑδὴ Μὰ8 0 τοῖα δὲ 4 
τίαχα ΟΥ͂ ΠΘΆΓΪΥ πηΐνουβαὶ ροδοα, δ τμθῃ {μογ6 Ἧ88 ἃ βοποσαὶ Ἔχρθοίδιίίοη οὗ εἶσ : 
δηὰ τ 816 ἐδ6 βασοηά ἰδιαρὶο νγ88 βίδῃαϊην, ΒΟΥ ΘΠ Ὑγ6 6 8 (ΟΥ γΘΆΓΒ, ἑ. 6. 490 γ653.5)} 
δίδου {πΠ6 το ἀΐησ οὗὁὨ Φοτγυβαίθιῃ. ὅθε Ηαρσ. 11. θ---9. ; ΤΌ Δη. ἰχ. 24,26. ; Μ4!]. "1. 1. 

ΕὙΣΕΙΣΜΕΝΥ.-- ὮΤΒοη [6 Μαββίδῃ σὰπιο, (6 δοορίτο λαά ἀορατίεα ἴτοπι τ 188 ς 
ἴον {86 9 6νν8, (Βουσὰ σονογηθά Ὀγ ἐμοῖσ οσσῃ συ]ογβ δπὰ τηδοϊϑἰγδίθβ, γοῦ ΘΓ Β υ7θςος 
ἴο 186 ραγαιαοιηῦ δυυ που οὗὁἨ 86 Βοιηδῆ ΘΙΊΡΘΓΟΓΙΒ ; 88 1858 δνϊποβα ὈΥ {μεῖς ὈΘΙΏΣΣ 
βι δ͵θοί ἰο 86 Θῃγο πθηῦ οὗἩἨ Αυσυδίιβ, ραγίπρ ὑγἹαῦθ ἴο Οβθβαγ, δηὰ ποὺ βανυϊηρσ {86 
ΡΟτΟΡ οὗὨ [6 δπὰ ἀθαίμ. Οορασα ἔχυκΚθ ἰι. 1. 8---ὅ. ; Μαιῦ. χχιϊ, 20, 2]. ; δὰ 86 
ῬΆΓΔ]16] ραβϑϑαρθϑ; δπᾶ ΦΌΒη χυΐ!. 81. -- οι 9 65808 ΟΒτ᾽βὺ οϑιλθ ἴπίο ὑπῈ πονγ]ά, 
ἴα Ἐοπηδ ὙγΑγ8 ΓΘ ἰοτιαηδίθα, {86 6 Π1ρ]6 οὗὨ “8ηυ8 γγ88 βδῃιι, δπὰ ΡΘδ66 τοϊρῃϑὰ 
τπγουρβουΐ {86 Βοπλδῃ δ ρῖγα ; δηὰ 81} παίϊοηβ, ὈοΪ8 ον διὰ (ὐβῃ 1168, Το ὃ χ - 
Ῥϑούηρ [6 σοπλίηρ οὗ δοιηδ δχ ὑγδΟΓΙ ΠΑΣῪ ΡΟΥβοη. ὅθ δι. 1ἱ, 1 ---]0. ; Μίαυκ χν. 
48.: [μ0Κ6 11. 2ὅ. 88. ; δηὰ Φο0δῃ 1. 19.---4ὅ. (0 186 οχροείδιίοη οὗἉὨ 86 δεν8. Τ6 
ἵνο οιμδη ἰδίου δῃβ, Θιιοίομϊι8 δη ἃ Ταοϊΐι, οΘοηθγτα {π6 Ὁ] ΕἸτηοηΐ οὗ ἴδ6 ῥὑχϑάϊο- 
ἰἴοη, 88 ἴο {μ6 Ἔχροοίδιίοη οὗ ὑμ6 (ἀδῃί! 68. 

ἢ 8. 7)λαὲ ἐλε Μεϑβείαι, δλομία ὅε Οοὐα ἀπά πιαπ ἱοσείδον. 
ῬΒΟΡΗΕΟΤ.--- 84]. 11. 7. Του αὐ ΤΥ ,ϑοπ, {818 ἀδὺῪ μᾶνθ 1 ἀξ γονον 1Ὧο66.--- 

Ῥβα]. οχ. 1. μὲ Ἰογὰ βαϊὰ ὑπο τὰ Ἰωογὰ.---ἶβα. ἰχ. 6. Τδ πυϊρὺν Οοά, τῃς 
τὐ κά μι Ως ἘδιΒοΥ.--- Μία. ν. 2. ὕ͵ο86 σοΐῃρϑ ἔργ Βανα Ὀδϑὴ ἔγοιη οὗ οἱά, ἔγοτῃη 
εἐγογ βίην. 

τὐεν ν ἐμαυς δῦ; .. 8. ὕπίο ἐμ6 ϑοπ ἢθ βδι ἢ, “ΤΥ ἰμγοῦο, Ο Οἀοά, 15 ἴος 
ΟΥΟΓ δηά ουογ." Οοιραγο Μαῖίϊ. χχὶϊ. 42---4δ. : 1 ὅοτ. χν. 2ὅ. : ΗΘ}. 1. 13.- Μεις. 
ἰ. 28. ὙΏΘΥ 588}|8}} 68}} δἷ5 παπηθ Ἐπιτηδηιοὶ, ἴμαῦ 185, Οοα τὶν} 8. --α ΦόΒη 1. 1. 14. 
ΤΗο Ἡγονὰ πτὰϑ πὶ αοά, δηὰ 6 Ἡνογὰ ῶβ αοά. Τὰ Ῥγογαὰ ντᾶϑ ταδὰθ 8δοβα, 
Ἀπ ἄχεα δηιοηρ 8. --- θη. ἰχ. ὅ, Οἱ π]ιοῖι (186 ἔλ{86 78) 88 σοποθγηίηρ {πὸ 
43} Ομ γίϑε οδῃγθ, ὙΠῸ ἰ5 αἷοα οΥοῦ 41}, Ὁ] αβοὰ [ὉΓ ουθσ. 66 80 (οἱ. ἱ.. 9. : 
1] Φοδη νυ. 20. 

δ 4. ἔτοπι ιολοπὶ ἦξφ τοαϑ ἰο δο ἀφβοοπαεά, 
ῬΒΟΡΗΈΟΥ. --- ΕἸο ἰδ6 ἄτι ποιηδη, αδη. 11]. 1. : 
Ετοπι Αὐγαλαπι δὰ .ἷ8 ἀδβοθπαδηίβ (αφη. χὶ!. 8., χν]!. 18.) : νἱζΖ. 724αας ((ἀφη. 

ΧΧΥΪ. 4.); ὕαοοῦ (ἄεῃ. ΧΧΥΙΝ. 14.) ; μάαλ (ἀεπ. χ]ῖχ. 10.) ; υἵδκδο (188. χὶ. 1.); 
ραυϊὰ (Ῥ84]. οχχχίϊ. 11. ἸΙχχχίχ. 4. 27. ; 188. ἰχ. 7. ; 96γ. χχὶ. ὅδ.) χχχῆ!, 15.) 

ΕΠΡΙΏΜΕΝΈΤ. -- Ὁ]. ᾽ν. 4. ΒΘ α ὑμ6 Ζ] 688 οὗὨ (ἱπ6 νγγχῶβ οοῖηθ, αοἀ δβειὶ ἴοσι ἢ 
ὶβ ὅοῃ, πιδάς οὗ ἃ "οϊηδῃ. 

Αοἰδ 1. 25. Τα οονθηδηΐ, συβίοι ἀοα πηδάθ τῖἢ οὐν ἔα ΒογΒ, βαυγίησ πο Αὗτα- 
λαπι, “ Ἀπά ἴῃ (ἢγ δθϑὰ 888}} 4}} 11:6 πδίϊοῃβ οὗ ὑμ6 ϑαυίῃ Ὀ6 ὈΪοβθοα." (866 Μαίι. 
'.1.)-Η6Ὁ. νἱϊ. 14. 10 8 ον]άθηϊ μὲ ουν Τοχὰ βργδπρ ουῦ οὗἉὨ ὑμαάαλ.--- οπλ. χν. 
12. βδιδὴ βαιὺμ ἔπ ΓῸ 88}8}} Ὀ6 8 τοοῦ οἵ υ6856.---Φολη νι]. 42. Ηδιὴ ποὺ {86 ϑογῖρ- 
μὰν βαϊά, ὑμαὺ ΟἸγιβὺ οοσιοί οὗ (6 δορὰ οὗ δαυϊα ἢ 8.66 ε'δο Αοἰβ 11. 80., χίϊ!. 28. ; 

61. 82. 

8 ὅ, Τλαΐ ἐλε Μοδειαἢ τποιϊα δὲ δογη 9} α υἱγσίη. 
ῬΒΟΡΒΕΈΟΥ. --- ἴβ8. νἱ]. 14. Βοβοὶά 8 Ῥιγρίπ 84}} οοποοῖνθ δῃὰ Ὀσίηρ ἔτι ἢ 4 ϑύυπ. 

ον. χχχὶ. 22. Το 1οσὰ μαι ἢ ογοδίθα ἃ πον ἱμὶηρ οὐ ἴμ6 δαγί ; ἃ "υγοιηδη βὲναὶ]! 
ΘΟΠΊΡ888 ἃ δῆ. (Ν. Β. Τλθ αἀποίοπὲ υεῖιος αρρίϊοα ἰλὶδ Ῥγορλοὸν ἴο ἰδ Μϑβειϑῃ, 
ὙΔΠ6ΏΟ6 ἰἰ {0]]οτα, ἐλαὲ ἐλ ἰαίεν ὲ οέαίίοπδ ἴοὸ 16 ΘΟΠΙΓΑΓΥ αγὸ οπῖψ ἰο ατυΐά ἰλε 
ἐγιμλ ιολίοὐ ιοὸ ργοΐδε; νυἱζ. Τλαί «ἴοδιιδ τιρα8 δογπ 07 α υἱγρῖπ, απὰ ἱδογευτε ἐε πε 
πβ ὦ ΟΣ Μοβδβι δῇ, --- ΒΡ. Ῥϑασβοη οὐ ἴμ6 Οτγθθᾶ, Ασί. 1Π|. ρ. 171. δἀϊι, 1716. 
Ὁ]Ϊο. 
ΕΣ ΙΏΜΕΝΤ. --- Μίδιι. 1. 24, 26. “Ὀ8ορῃ ἰοοκ μ͵8 ννῖῖδ δὰ ἱκζῆϑν Ποὺ ποῖ, {11 5.6 

μοὰ Ὀτουρλῦ συ ΠΟΙ ἢγδῦ- θΟσῚ βοὴ. Οὐπιραγο [Κῶ 1. 20---35.---ί αι. 1. 22, 28. 
ΑΙ {818 νγὰβ ἄοῃθ, ὑπαὶ 10 τιϊσαὺ 6 Δ]8 116, νος 88 βροίζθη οὐ {86 ογὰ Ὀγ εἰν 
ΡΙΟΡΒοί, βαγίηρ, “ Βεβοϊα ἃ υἱγρίη 884} Ὀ6 ψ 10} ΟΜΝ κἰ δηὰ 5}14}} Ὀσηρσ [στ ἃ βοῃ. 



ἸἨοϊαίἴυο ἐο ἐδ Αἀυοπέ, ϑιιβεγίηρε, δο. ΟΥ̓ {6 Δοεδεια. δ61 

δ 6. ἤξλονο ἐλο ΜΜοβειαἶ τισαϑ8 ἐο δὲ δογΉ. 
ῬΒΟΡΗΕΟΤ. --- Μία. ν. 2. Του Βεῤλίελεπι ἘΡΒγαίδῃ, (βου ΡᾺ ποὺ Ὀ6 1{{{16 διποηρ, 

πὸ τἈΒουβαπα8 οὗἩ δυΐδὰ ; γοῦ οαἱ οὗὨ 866 ἘΜ] 86 οοιο ἔστ υηΐο το (δ δῖ 8 ἴο Ὀ6 
[Π6 τ] Γ ἴῃ ἰβγμοὶ. 
ΕὙΙΕΊΣΜΕΝΤ. --- [υκα ἰ]. 4--- 6. ΑἹ] τοπὶ ἴο Ὀ6 ἰαχϑὰ (0Γῦ δῃγο θᾶ), θυθσῪ οΠ6 

ἰπίο μ18 ονγη οἰἰγ. Απὰ «“Ό86ρᾺ αἷβὸ ϑηῦ Ὁρ ὕοτι (1811166, τ ΜΑΡῪ 8 οϑρουδοὰ 
νΐο, απο ΒοίλίρἮοηι ; ἀπὰ π}]6 ΠΟΥ 6 γα πῶς διι6 ὁγουρλέ ζογιλ λον ῆγ8ι- δογη δοΉ. 
Οομρᾶγα αἶδοὸ [Κα 11. 10, 11. 10. ἀδῃὰ Μαίϊ, ἰ,. 1. 4--ᾳ. 8.11. Φοδη νἱ. 42. 

δ 7. 7Τλαὲ α ργορλιοΐ, ἐπ ἐδι6 δρίγὶξ απα Ροιοον ὁ Εἴίαδ, ον ΕἸ) αΐ, ἐποιίά 
δο ἐλ Μοδεριαλ᾿ 5 ΚΟγεγμπποῦ, απὰ ργέραγε ἐἀΐβ ταν. 

ῬΕΟΡΗΕΟΥ͂. --- Μ᾽ δορὶ 1. 1. δηὰ ἵν. ὅ. ; [58. χ]. 8.:; {Κα ἱ. 17. Βοβδοϊὰ 1 νἢ} 
ΘΙ εἰ ΤΥ ΠΏ ΘΘΒΘΉΦΖΟΙ, δη(ἰ ἢ6 5:8] ρΓΟΡΑΓΘ ΤΥ ΜΔΥ ὈΘΙΌΓΘ Π16. 

ΒΟΣΡΙΧΜΈΝΤΈ. -- Μαίῦ. 1]. 1. ΤΙῃ [Βο86 ἀδγ8 οδηλθ ᾽ολη λα Βαρίϊδέ ργοδοδίηρ ἴῃ {89 
ὙΠ] άΘΓΠ 688 Οὗ δ υάοθα, βαγιησ, δροηῦ γο, 88 Κίπράοαι οὗἁ Ἀθδγθι 18 δὲ μδηά. --- Μαίϊ. 
ΧΙ. 14.:; Πυκα νἱϊ. 27, 28. ΓΒ 18 Ε}185 τ ΪΟ τγ88 [ῸΓ (0 Θοῃιθ. 

ἢ 8. 7Τλαί ἐδε Μεδεϊαλ ιρα8 ἰο δε α ηγορῆλεί. 
ῬΠΟΡΊΒΟΥ. -- Ὠουῦ. χυὶ!, 1ὅ. 18. 1 Ν1]] ταῖβα ὑμοπὶ ὑρ ἃ Ῥγορλοέ ἴγοτα διηοῃβ 

{ποῖν Ὀγοίῃγθη, κα αηἴο [Π66. 
ΕὝΓΕΙΏΜΕΝΤΈ. -- Φόδη ἱν. 19, ΤῊ ποιθδῃ βδ ἢ ὑπο ἷμπὰ, 51, 1 ρογοοῖνα (δαί 

(ἰοὺ τὶ ἃ Ῥγορλεί. --- Φολῃ ἰχ. 17. Ηβ ἰβ ἃ Ῥγορῆεί. --- Μαιῖ. χχὶ, 46. ΤΏΘΥ ἰοοῖκ 
δι ὉΓ ἃ Ῥγορλοί. --- Μδτκ νὶ. 1δ. 10 18. 4 ΤῬγνορλθοέ, ΟΥ 88 Ο.6 Οὗ [1Π6 Ῥτορβοίϑβ.--υΚθ 
νἱϊ. 16. Αὕὔστοδῦ Ῥνορλοὶ ἰδ Υἱβαὰ ὉΡ ΔΙΏΟΙΡ υ. --- Φοηη νἱ. 14. Τῖ8 ἰ5 οὗ ὁ σὰ (ἢ 
ἐμαὶ Ῥνορλεοί, νἈϊο ἢ βου! οουμα ἱπῖο [86 τνου]α. ---- Φοἢπ υἱῖ. 40. ΟΥ̓ ἃ ἔγυιὰ ἐπῖ8. 5 
ἐλ6 Ῥγορλθέ. --- ΤΆ Κα χχῖν. 19. 96βυ8 οἵ Ναζδγθίμ, τ βῖο ἢ γγὰ8 αὶ Ῥγορὰδοξ, ταὶ γ ἴῃ 

. ἀρὰ δηὰ πογὰ Ὀοίοσο ἀοά δῃηὰ 8]] {86 ῥρθορὶο. -- Μεαῖι. χχὶ. 11. ΤῊ 18 Ψ6βυθ ἐλά 
Ῥκυρλοεί, οὗ ΝΖατοῖὰ οὗὨ Ο411166. 

ὃ 9. 7λαΐ ἐδ Μεεερίαλ «ὐοιϊα δοσίη ἐο ρεδίϊδι, ἐδο Οὐο8ρεῖ ἐπ Οαἰϊθο. 
ῬΒΟΡΗΕΟΥ͂. --- 158. ἰΣ. 1, 2. [ῃ Ο΄αἰϊϊοε οὗ ἰλ6 παίΐουβ, δ ρϑορῖβς ἐμαὶ ναὶ κοὰ ἴῃ 

ἀΠἌΥ Κη 688 μδν6 566} ἃ στοδὺ Πρ. - 
ΕὙΣΕΙΟΜΕΝΈ, --- Μαδίι. ἵν. 12. 17. Νον πβοη 9689 Βοαγὰ {μαὺ “0. πη νγγδϑ οδϑὶ ἰηΐο 

ἵπηπὶ Ἰνὸ ἀθραγίϑα Ἰηΐο αἰαἰδθ6. Ἐτοτα ὑπαὺ {πλ6 6808 Ὀασϑῃ [0 ργθδοῖὶὶ δῃὰ ἴο 8Άγ, 
ἰοροηῖ, ον ἴ86 Κἰπράοτῃ οἵὁἨ Ποάνϑῃ 18 αὖ μβδηά. ᾿ 

8 10. 7λαέ ἐλε ΜΜεβεοὶαλ δλοιζά σοηλγηι ἣὲα ἀοοίγίποε ὃψ στεαὲ πιΐγαοῖε8. 
ῬΒΟΡΗΕΒΟΥ͂. --- [88. χχχνυ. ὅ,6. ΤΏρη [Π6 δγε8 οὗἉ {π6 δέϊπα 84}} ὕ6 ορεπεά, διὰ 

(86 φαγ8 οὗ [16 ἀδαν 8841} "ὰ ὠπδίορρεά : ἴμθῃ 8.181} 0ῃ6 ζαπιθ τηδὸ ἴδαρ 88 δὲ Ββαγῦ, δῃα 
{Ππ|Ὸ ἐσηρῶο ΟΥ̓ [Π6 ἀωυπιδ βἴηρ.---188. χἹ. 7. Τὸ ορέόη [με δέϊπα δγ68. --- 188. χχχὶ!. 8. 
ΤῊ ἐψο6 οὗ [ποτὰ ὑμδῦ δ66 8ἢ.4]} ἠοῖ Ὀ6 ἀϊ:ἢ : δηὰ 186 6αγ8 οὗ ἰβο ἰμαὺ λδαν, 588}} 
ΒΘασίζθη. -- 158. χχῖχ. 18. ΤΠο ἄδαῦ 884}} ἄθαῦ ἴμ6 πσοσὰβ οὔ [86 ὈΟΟΪ ; δηὰ {μ6 δγέ8 
οΥ̓ (86 δέἑμα 584}} 566 ουΐ οὗὁἨ ή ΟὈΞΟΌΓΙΥ δα ἀμγΚΏ 688. 

ΕὐχσιυΜεντ.--- Μαίῖ. χὶ, 4, 6. 6888... βαϊ4, “ ὅο, ἀπὰ βονν Φόβη [μόδα [ησβ 
Ὑ Π10}} γ6 ἀο ΘᾺ δπὰ 866: {π6 δίέμα γϑοθῖν {Π6γ δίψἠξ, απὰ (Π6 ἰαπιθ τυαϊᾷ; (6 
Ἰαρϑὺβ 8Γ6 οἱ θδηβοῦ, δπὰ {π6 ἀεα ἦδαν,, ἰμ6 ἀδαα ἃτα σαϊδοα ὉρΡ.---ἾλικΚα νυἱῖ. 21. [Ιη 
{π|6 ϑᾶτη6 Πουσ, Β6 συγοα ἸΔΩΥ οὗ {Ποῖ ᾿π βγη [165 ἀπ ρῥἰαριιθβ, απὰ οἱὐὨἩ ονἱ] ϑρ γι 8 ; 
δηαἃ ἀπίο πηΒηΥ (δαὶ τόσο δδηα, πα σανα δὲρ λέ.--- ΜΙ αἴ, ἵν. 28, 24. 4 6808 πϑηῦ δρουΐ 
4}1 (4116... Ποδιϊηρς 4}} πδηηοσ οὗ δι οἰκηθ88, δῃαὰ 411 ΔΉ ΠΕΡ οὗ ἀΐβοαβο δι θην {Π6 
Ροορίδ.... Του Ὀσουσῃῦ ἀπίο ἰπι 81] βίοῖ ρθορῖβ ὑμδὺ νσϑγε ἰβκϑὴ σι αἴνουβ ἀἰβθαβοβ 
ἀηαὶ ἰογιμοηΐβ, δηὰ ἔδοβα νυ μῖ ἢ ΘΓΘ ΠΟΒΒΟΒΒΘΩ͂ τ ἢ ἀαν}18, δηὰ ἰδοβα τ ]ολ ΟΓΘ 
᾿αποϊῖς, δὰ τμ 086 τ ἢ μὰ {π6 Ῥδίβυ, δηαὰ ὃ μιϑδ]ϑὰ ὑμθιι. --- Μαιί. χν. 80, 81]. 
Απὰ σγοεῦ τυ] ἰζι465 σϑλθ πηἴο πἰπι, Βανίηρ τὰ ἢ ὑπο ΛΠ ο86 ὑπαὶ ποτὰ ἔασι, δέϊπα, 
αμην, τπαϊπιθα, νὰ ΤῊ ΟἴΠΘΓΒ; δηα οαϑὺ ποτὶ ἀον δὶ «68}.8᾽8 ἔδοῖ, δὰ μ6 λοαζεά 
1π6πι. Ιπϑουηοἢ {μαῦ (86 πιυ]υ 46 ποπάογοα, ἤθη ΤΠ6Υ 88ῃνν 0Π6 ἀωπιὸ ἰο δροαῖ, 
116 πιαϊπιοιί ἴο Ὀδ τσλοῖο, ἴα ἑαπιδ ἴο τσαΐζ, ἀπ [Π6 δὲῥήμα ἰο 866. ---- Αἰ 11. 22. ὦ 
οὗ Ναζαγοίῃ, ἃ τῶϑη δρργουϑὰ οὗ (οά δπιοηρ γου Ὀγ πιϊγαοῖίδα αι το ἀ6Γ5 δη ἃ βἰ μι : 
ΜΔ}. Οοά ἀϊὰ Ὀγ Εἷπι ἴῃ ὑπ6 χάδι οὗ γοιι, 88 γε ΚΠΟΥΥ. 

ΑΒ ἴὉ πουϊὰ βυσϑὶὶ {818 ἀγίϊο]α οὗ [86 Αρρϑηᾶϊχσ ἰο 8ὴ. ὑπᾶάυθ ἰοησίῃ, ΤΟ ὍῸ 
ἀο ἘΡΘΟΙῪ αἱ ἴπ6 ταΐγϑο ]εβ οὗ 96βὺβ ΟΒγιβὺ γοϊαύθα Ὀγ {1|6 Εὐνδηρο  ϑίβ, 6 ΔΠΠΟΧ 
(ἰὰ αιιμαν Ῥτοοῦ οὔ ἐμ6 ΔΙ] Β] πιθηὺ οὗἉ {Π6 ρΡγορἤθοῖθθ οομοοσγηΐηρ {δ 61}) {86 ΤΟ] ονΐηρ 

ΝΝν 1 



δ52 ΤΡγορἠοοῖοβ τη ἐλε Οἱά Τεκίαηιοπέ 

οαἰδίοσαβ οὗ ἔμοπὶ, ἔγοτα ἰμ6 ἔδν. Μγ. Ασοδβάρδοοῃη Ναγοβ᾽β ΟΥΒΟΣΥ͂ οὗ {μ6 Ἐνδα- 
δ6 1518 ̓  Ποτιοηϑίγϑίοα, ΡΡ. 288---2860. :-- 

Ἰ. ,αολίον ἑἱαγπρᾶ ᾿ΐο ὟΝ [Π6..........«οοοσοο νον όδοδοο σου σοοοονο οοοοοοοσοοοο.... 4081) ᾿ϊ- 
2. ΝΟΘΙΘαιδιΒ Βοπ οὗ Οαρογηδύχα ΠΘΑΪΘα.Ψ.»..νοννυνοννονονν ὁοοοοοοοοο.. ΦΌΒΠ ἰγν. 
8. Ῥαβϑίπσ' ἀηβοοη ἱβγουρὰ ὑη6 Μυϊ ΑΘ .... ὁ. οοοοοοσσοοοο ὁοοοοοοοο. [[Ὥ[ΚῸ6 ἵν. 
4, ΜΙγβδυ θυ Ὀγδυρμὶ οὗ ἘΠ. 68.. ΦΟΦΦΟΘΦΘΟοΟΦΘθΦθφΦ φθΘροοθθδϑοθθοθοδθοθοδθδβθοθώοοθο Γὐκὰ ν. 

ὄ 
Ματκ 1. 

[ Τοιμοηϊδα κε πρεριαμη  ενοαδονδυσαι Φοοοοθθοθθο ΦΦοου Ζχυκα ἵν. 

Μαιί. νξῖ. 
6. Ῥοίου 8 ΤΥ ἴθ᾽ 8 ΜΟΙΒΟΣ συγοα «49... οοοοοοοο οοο σου οοοοο οο δου οὐ οοο σοι [μὴ Ι. 

ζκο ᾿ν. 
Μαῖτ. νι. 

7, Μοωειᾶρϑ Βοα]οᾶ....... 4(ουϑὸ οϑϑοοροθυφοθΘΘΟΘθΘΟΟΘΟΘΟΘΦΘΦΟΘΟΘΟΦΟο ΘΟΟθφΦοοθοθθθοοοοθϑε ἘΣ: 1. 

10. Τα Ῥασχαϊγιὶς Ἰοὺ ἄτῃ ἰῃ ἃ ΒΘα........ ὁ... οοοοοοο σον οοσοο σον οοοδοο σον μὰ ΤῊ 

11. ΤΒδ ᾿ροίοπὲ Μδη, οὐ Βοιβοβάβ .....0 0 ὁοοοοοοοοοοοσοο δον οοοσοοσοον. ΦΌΒΩ Ψ'.. 
Μαίι. χὶξ. 

12. Το τ βογοὰ Ηδηάᾶ, οἱ [86 ϑιὈΌΔΙΒ...... οοοοοο νον νυ οοοοοοοοοοοοοο. [μμωὶ 111. 
ΤΑΝ νἱ. 

αἰΐ, χὶϊ. 
18. ἴαην λοαϊοά...... ὁοοουοοοοουθοουρθθοφοοθθοθοοφοοοοθθοοφθοφφοοοοθοφοοφούοοθο Μαῖκ ΠΣ. 

14. Μαην, ἀπὰ βουηθ ὈΥ͂ ΤΩΘΓῸ ὕοιιΟἿ 9.999 956 666 οοθκοσοοοοοοοοοοϑοσονοοο. [016 νἱ. 
Στ ᾿ λίαδιι. ὙἹ 

15. Οδηϊξυτγιοη δ Θογυδηΐῦ. φΦοοωυρουθοοϑοοοθοοφοοοοοοθθουθθοθθοοοουοθοοοοθθοϑϑο Τα Κα ΥἹΣ. 

16. Το ὙΝ] ον 8 ϑοη σαϊβο, δὖ ΝΑΙΏ.. .... ὁοο νου οοο σοοοοοοοοοοοοοοο...9.. [ῈΚῸ6 ΥἹῖ, 

17. Ῥαγίοια ΑΠέγαοῖθβ ΘρροαΙΘα ἰ0.....«οοοοοννονονος δ ϑοορουν ον ον ύούοδοϑόφνοι Τιάκα γῇ: 

18. απ ἀδαϊδια ξενυνις λυ ες οφον οὐ ονόνοι νον νυ θυς οὐ δονος οὶ ἐς εὐυςεοΣε ροῦν Μαῖϊ. ΙΧ. 

19. Α Ῥοσηοῃΐδο..ς ον οοουσονοοοο οὐοοουυοοφοοφοοσοοδανοουφοσοονονονθοσούδοοοθο 

20. Το Τοιιραβῦ Β0}]]16ἃ..... 6. οοο ον οοσοοοο σον οοοδοοσοοδο οο οσοφουοοοοσοονο 

21. Τδο Ἰμορίοη οὗὨ ον 1]}8 οαδβῦ οἂὖὺ ἦ .... ὁὁουοοοοοοοοοοοο οοσοοοοϑοοοσοοο σου 

29. Τῇ Υοιηδη τῖδο ἑοποδοᾶ Ηἷβ ἸΑΣΙΠΘΗζ .....666 666 νόον λον οὐ σοοοοοοοο 

28. Τὸ ᾿αυσπύον οὗἩ «Φ6ἰγυ8 Ταϊβο ........... ὁο00 6 ον οοοόοο σου σδο οο  οοο ον ΜΞ νυ. 
Κα ν|}]. 

9. Το ὉΠ Μόη «νεεοιυρε ες εν τον ότι κε ρύνϑυννν οὶ φοννουευννννυν ον ΟΜ. ἴα, 
25. Α ἀυμτ Ῥϑδτιομΐδδ.. ΤΡΟΠῊ ΠοἢΠΠ 

26. Ῥονον ρίνθη ὑὸ [86 Αροβίΐδβ ὕο Ἀ6Α] ...... ὁ. θολό ορονο σοοσονοσουν ἡ ΜΑΙΚ ΥἹ. 

97. δῖαπυ ϑιοκὰ λοαϊοά ΦοροοφοοθοθθθοθοοοοοοοθθθοθοοοθθοοφοφθοοοοοθθθορΦΘΟΦ ε69 Μαῦῦ. χὶν. 

1 δι, Μαίμονν ΒαῪ8 Ὁνὸ ἀοπιοηΐδοδ, [ἢ ΟΥΒΟΓΒ χηϑηϊέου ΟὨΪΥ οη6. ῬΙΧΟΡΘΌΪ οπ6 Ἰνἃδ 
ΤΊΟΓΘ ΓΕΟΙΏΔΓΚΑΌΪΕ ΤΠδΔη {Π|0 ΟἾΒΟΥ, 



Ἰοϊαιυε ἰο ἐδλε Ααυεπέ, 8.7) Υΐποε, δ. ΟΥ ἐλ Μοδεια. δ58 

ἈΡα ΧΙΥ. 
ῃ ν]. 

28. 1 2] ΤΠουβδηα ζοὰ φϑοθφϑοφΟοοϑοϑθθΦΦοθοθΦοΦΟΘΦΘΟΘΘοοθοθοθΘθΟθοθθονοθθοοθθΟΦθ 890 ΚΠ ΙΧ. 

“Ψοδη νἱ. 
Μαῖϊ. χὶἷν. 

20, ΗδΘ8 ὙΔ4|18 ΟΩ {6 3ο8 ΘοροοθΦφΦοΟΘΟοΟΦοΟΘο ϑθοφΦοοθθοθΘοθθθοσοοθοὺ θθοοοοθθοθΦο 999 [κωὶ νἱ. 

Φόδη νὶ. 
80. 5Β1Ρ ᾿πηιη θα! δύο! Υ δὺ 1.8 ΤΠ βυϊ ΔΕΙΟΏ. .... 0.69 οοοοου σοοοδονοοουνοοον.. ΦΌΒΗ ΥἱἹ. 

Μαῖῖ. χὶν. 
9]. Α53 ΤΆΔΩΥ 85 ἰουοβοά μοκρ]οᾶ Φοοουροοοθφοφοφοοοθουοφθοθθοοφουοσοόθοσθ Μαικ νἱ 

82. Βαυρδίον οὗ ΚΞ σορμαπίοϊδη Ὑ ΟμΔ ἢ. .....0 966. ννονοοσοκοοονοσοο σον γα δὴ 

32. Ὠοαῦ διὰ ἀμ Ὁ Μδὰ φοοοοθοθθοοφοφθοιοοοοορυφουσθφοθουφοοθοθοοοοοοοόνθθουν . ΕἾυ " « ψί!. 

34. Μιὠμέμαος λοαϊοά ΦυοϑοοοθθΘόοοθθθ οθθοοοθθθθθΘοθοοθθοθθοοδα θΦΘΟθφΦΟΘΟ ΘΦοΦθΟΦΟΦθ τα ΧΥΎ, 

αἰΐ. χν. 
8ὅ. ἔουν Τπουδβδηᾶ ἰδ ........οοονο οοοοουουοοοουοοϑοοοοοοοοοουοοον δὸς φωὸ Μαης νἱϊὶ, 

896. Α ὈΙπὰ Μδῃ ουγοά ........... ἀουαι ἐλ ον ες ἐν τνθοδῳ ον ϑαν νοὶ ἰξώοδω Μασκ νὴ]. 
Μαῖιὶ. χν!]. 

87. ΤΒ ρτοδὺ Μίγδοϊα οὗ (86 ΤὙΎΒΏΒΗ σΌΓΑΙΪΟΏ. .....96 ὁὁοοοονονοοο ἐοοοοο [μὴ ἰχ. 
Ιυἶα ᾿ἰχ. 
Μαΐῖι. χνὶϊ. 

88. ἀραῦ δβῃὰ ἀυσ ὨοΟη]86 ...... ὁ... οοοοοοοοοϑδοοοοοοοσοον ὁοοονοοοοο ὁ ΜΑΓΥΚ Ιχ. 
ΖΚ ἰχ. 

89. Α ΕἸδὰ Ὀτίησ ἐμ ΤΥΡαΐα ΜΟΏΘΥ ...... 666 ὁ οθοοονοοοοοοονοο όσον. ΜΑΙ. Χν]ϊ. 
40. Τῆς Μδη Ὀ])πὰ ἔσοτῃ .ε15 ΒΙΓΙΒ .......... ἀρ πιώψωρ σῷ ορὸ νος ϑα νυν ἐν ςν ΘΟΒΗ ΙΧ: 
41]. Τα ἱπῆττῃ ΥὙ οἴῶδῃ γοβίογοα ...... σεν ἀνυιωξν ἀνος υθὐωξονν ἐῶν ΟῚ ... [ἶμὑκὰ χΙϊὶ. 
42, ΤΊ ὈΓΟΡΒΥ Βοδὶθᾶ ου ἴδ6 βαὈδοδ .... 66 ὁὁον νον οοο ἐοσοοο σοοοονοοοο. [6 Χίν, 
48. Τὴ Τμόρογβ οἰθδηβθα ...... 6. νυν νον οὐ ρονρόςνυ ἐρφευνν νϑύνς οοοοοο σου οο 6... ΠΌΚ6 χν]!. 
44, Τ,αΖαῦυβ ταϊβοὰ ἔγουι ἰῃ6 Ποδά ......6. ὁοοοοο νον οουσουοοοϑο ον οοο.6.9..0 ΦΌΒῺ ΧΙ. 

ΔΙαι. χΧχ 
45. ΒΙϊπὰ Βαγίϊπηρυϑ ουγοᾷ ἷ. .. 06. εννοοοοοουσοοδο οὐ δου οοοον φοοοοοοο....ὄ { ΜΑΙΚ Χ, 

1μΚΟ6 χυ]!!. 
40. απῃυ διιπα απὰ ἰαηιο φφοοθϑοοοφροθθοοοθθθοοθοοθοθοθθουθοθθοφοσοροοθοοφΦθόθοοθο Με ιι. ΧΧ, 

47. Τα ὈΔΓΓΘη ΕἸχ-ῖχοα ἀοειτογοα ϑοθοοροθοοθοουοοοθο φοονουφθοθοφοοθοδοροθθδο Ραῦο: Ἐπὶ 

Μαιί. χχνὶ. 
ΜΚ χῖν. 

48. ΤΉΟ ἘΠῚ οὗ Μαϊοδυ9 τοβιογοα φοθοουοουθοοφοφοοθοθοφοοοθυρφυοθοούδοοϑθο Ια ΧΧΙΪ. 

Ψοόδη χνῆὶ. 
49. Μιτδουίουβ Ὠγδαυρῆὺ οὗ ΕἼΒ8:68 δῖδσ 818 ΒΕ Θϑαγθοίοη ............. ΦΌΒη ΧΧΙ, 

5 11. 70 τολαΐ πιαπποῦ ἰδ Μοδειαΐ, ιοαΒ ἐο πιαλο ἢὲβ γιιΐδίϊοε ἐπέγψ ἱπίο 
«7εγιιβαΐθηι. 

ῬΒΟΡΗΒΕΟΥ͂. --- ΖΘΟΛ. ἰχ. 9. Β ο]οῖςα στδῦγ, Ο ἀδυραύον οὗἉ Ψογυβϑα θη, ὈΘΒο]ὰ (ὮῪ 
Κίπρ δσοπλοία απο ἴθ66; δ 18 7υδὲ, δῃα μανϊηρ βαϊνδύϊοη ; ἰοσὶγ, δηὰ τἱάϊωρ ἀροη δῇ 
8.88) ΟΥ̓ΘῚ ὈΡΟΠ 8 ΟΟΪ( δε ἴδε] οὗὨ Δ} 888. 
ΕὙΣΣΊΓΜΕΝΈ. --- Μαίι, χχὶ. 7--10. ΤῈ αἰδοῖ 168 ---- ὈτουρΣ ὑμ6 288 δινὰ {86 οοἷὲ, 

δη ρμαΐ οἡ ἴμοπὶ ὑποὶρ οἱ 68, δηα βοὺ μἷπὶ (6808) ἵπόῦθοη ({μαὲ 8, ἐροη ἐδ οἰοίῪε5). 
πὰ ρστοδῦ τυ υπιἀ68 βργοδὰ {86} οηΐβ, ὅζο. ὅζα. -- Μαῖί. χχὶ. 4, ὅ. Αἱ ἰλὶδ ισαϑ 
εἶσπο, τμαῇ 1 τισὶ 6 {18]16ἃ τι ϊοἢ τγᾶβ Βρόκϑη ὉΥ {86 ργορδοῖῦ, βαγίηρ, ΤῈ6]}} γα {86 
ἀδυρμίον οὗ βίου, “ Βοδο]ά, ἔπ γ Κίηρ' οοπλοί," ὅζο. ὅζο. 

ἢ 12. 7Τ)λαὲ ἐλο Μεβειαλ 5]ιοι ὅθ Ροοῦ απὰ ἀο5ρϊ8εα, απα δὲ δοέγαψεά 
ὃν οπὸ ὁ ἐΐβ οιση αἱβοΐρίε Κ07' ἐλέγέψ ρίδοοδ ὁ δἰ ἴγο7 (αἰ (μα΄ {τὩ6 {86 
ΟΥΔΙΠΑΤΥ ῥτὶοα οὗ {π6 γνἱἹοδὺ βίδνυθ); ιοὐξά τολϊοὴ ἐλ ροΐίογ᾽ 8 Μεϊά ᾿ 
βλομϊα δὲ ρμγολαδεά. : 
ῬΠΟΡΗΕΟΥ --- 188. ||, 8. ὙΠΟΓΘ 18 πὸ Ῥαδαΐν (μδὲ τῊθ βου Ἱὰ ἀθβίγ εἰμ. Ηβ ἴ8 

ἀοβρίβοὰ δηά γοὐθοϊθα οἱ πιθῆ, ἃ τῆϑῃ οὔ βοσσουβ, ἃπὰ δοχιαϊηϊοα τ στοῦ; δηὰ τγθ 

᾿ δὲ. Μδιίίπον 8878 ἴνγο ὈΠΪπὰ τοη. ΟΥ̓ ᾿γποπι, ἀοιθιε88, Βαγιπιοῦδ γ88 [86 πιοδὲ Γθ- 
ἸΩΔΥΚΔΌ]6. 



δδάφᾳ Ργορλοοὶδε ἴῃ ἐμ6 Οἷα Τεείαπιοηὲ γοϊαζίυο ἐο ἐδε ΜΜοδεϊαλ, 

Ἰϊὰ Δ8 1 σοῦ οὐν [Δ668 [Γοπὶ ἰπι: 8Β6 νγὰ8 ἀδβρὶβοῦ, δηἃ τὸ οβίθαπηθὰ Πΐπα οί. --- 
Ῥβ. χ]!. 9. δηὰ Ῥβ. ἵν. 12---ἰ 4. Ὑ88, τιΐῃθ ΟὟ ζΆ ΠΑ Π ΔΓ ἔσο πα ̓ ῃ ποιὰ 1 ἐσυδιοα, πὶ 
ἀΙὰ ϑαΐ οὗὨ ΤΥ Ὀγοδα, μαῖα Πρ ὡρ ἷ8 Β66] δραίηϑὲ τη. --- ΖΘοὨ. χὶ. 12. 8ὃ. {δὲ} 
νγοὶρμ θα ἔωΓ ΤᾺῪ ῥγίοα ἐλέγίῳ ρίθοε8 ΟΥ̓ πύον. ---- Ζοοῖ. χὶ. 18. Απὰ (λ6 [ωμογτὰ βϑϊα ππίὺ 
π|0, (ὐδϑὺ Ὁ απο {π6 Ῥοίοῦ : ἃ βΟΟάΪΥ ῥσχίοα ὑμαὺ 1 νγὰϑ ὑσὶζοα δῇ οὗ ποθ Σ Απά 
᾿ ἴοοῖκ 6 {πὶ ΓΓΥ ΡΊΘο68 οὗ δἰΐνθνγ, δη ἃ σαϑὺ Ἴδοπι ἴο [86 Ῥούΐίοῦ ἰὼ {86 ἢουϑ6 ΟΥ̓ 1.6 

οΥγα, : 
ΕὙΓΕΙΣΜΕΝΤ. ---ἾυΚα ἰχ. ὅ8. Τῆ6 βοη οὗ τῦδὴ 81} ποὺ σογο ἴο ΑΚ Βὶ5 μοδλά. 

-ὄ 2 Οον. νἱϊ!. 9. ΕὟΡ γοῸ βαῖκθβ Ὧ6 Ὀδοϑηθ ΡΟΟΙ. ---- Φόδη χὶ, 8ὅ. “Εβῦ5 ὙΓΕΡΈ. -- 
ΤΚ6 χχὶϊ. 8, 4. ΤΉ θη βαίδῃ δηϊογοὰ ἰηΐο “448, Ὀοϊησ οπα οὗ {86 ἔνεῖνο, δπὰ Βα 
υγθηῦ ἢἷ8 ὙΓΔΥ δΔηα οοιηπηαηθα ΜΠ} {86 Ομ οῦ ῥυ]θδί8 μον Β6 πιϊσαῦ ὈούγαΥ Βῖπι υπίο 
ἐμ απι. ---- Μαῖι. χχυϊ. 14. Απά 9υάδ8 ποηΐ ὑπο {86 οΒΙοΥ ῥυιθϑίϑ, διὰ βαϊα υὑπίο 
{π6πὶ, ὙΥ̓μαῦ Μν|}}} γα ρῖνα πιο, δῃᾶ 1 νὰ}}} ἀο νοῦ πἶπὶ ἀπίο γοῦ ὃ ἀπὰ {πο Υ οονεηδηϊοὰ 
αὶ ἷαὶ ΤῸΣ ἐλίγίψ ρίθοθς Ὁ δἰϊθον. ---- Μαῖῖ. χχνι. 8--.ὁ8, ΤΏδη ἘΕΡΡΩ το δ 
Ὀοιγιγοά μἷπι, Ὀσουσῦ ἀσδίῃ {Π|6 (ΙΓ ῬΙΘΟ68Β οὗ Β' 1 νϑῦ, βαγίῃηρ, 1 Βαανα βίπποα ἴῃ {Πῶς 
Ι1 Βᾶνα Ὀοἰτεγοὰ ἱπποοθηΐ δϊοοᾶ; δηᾶὰ δ οδδὺ ἀότῃ ἴδ6 ΡίθοοΒ οὗ βίϊνοσ ἴῃ {δα 
ἰοιρἷθ, δηα ἀοραγίοα δπὰ ποηῦ δηᾶ μδησοα ἢ πλ86 1} ἢ, Απὰ (86 ἙοΒΙ οὗ ρῥγῖοβίβ ἱοοῖς δα 
ΒΙΪν ΟΣ, δπα ΠΟΥ δβαϊὰ, [0 18 ποῖ ἰδία (0 ρα 1 1ηἴο0 ὑπ6 ὑγοδβοσΥ, Ὀθόδιδα δ 18 ἐμ 
Ὀτίοβ οὗ ὈΪοοά, Απά {μου ἴοοὸκ οουμβοὶ, δπὰ Ῥουρσῃῦ τῆ ὑμοπὶ [88 »οΐζεγ 5 Ποία, 
ἴο ὈΌΓΥ ΒίΓΔΏΡΘΙΒ ἴῃ. 

δ 18. 7Τλαί ἐλο Μοβείαΐ βλομία 8.767 ραΐπ απὰ ἀφαίΝ, ΚῸ} ἐδ δἰπι5 ΟΥΓ ἐἦε 
ον ϊα, 

ῬΒΟΡΗΣΟΥ͂ --- ῬΒΑὶ. χχῖϊ 16, 17. ΕῸΥ ἄορβ (Πῶς 8, (86 Ζραΐλοπδ, τ όσα ἐδ 
96 »8 68116ἃ ἀονσϑ᾽), μάν οοπιραβϑϑθὰ τη6 ; ἴδ6 ἜΘΟΥ οὗ {πὸ τιοκοαὰ μᾶνα ἱποϊοβοὰ 
1η6 : {ΒΟΥ ΡὈϊοΓορα ΤΩΥ͂ ᾿8η48 Δπα ΠΥ ἴδεί. [ΠΤΏΔΥ {61} 411} ΠΥ ὈΟΠ68 ; ΤΠ6Υ ἸΙΟΟΚ δᾶ 
ΒΌΔΤΟ ὌΡΟΏ Π16. --- ἴ88.]. 6. 1 σαγθ ΤῊΥ δαοῖ ἴο {86 δηιΐζογ 5 δι ἃ Τὰν ομθοΚ ἴο {μοπὶ 
{πδῦ ῥ᾽ υοἰκοά οδ΄ {86 Βαῖγ. 1 μὰ ποῖ τὴγ ἔλοα ἔτοτῃ δλαπιθ ἃπιὰ βρί{{ἰηρ. ---- 88. 111}. ὅ. 8, 
Ης νγὰβ8 πσοιηἀθα [ὉΣ ΟἿ ὑγϑηθρ τ ΔΒ 8 : Β6 γἃ8 ὈΓΟΪΒΟα ΕΣ ΟἿ ΠῚ αἰ [168 ; ὈΥ δῖ 
ΒΓΙΡΟΒ 1ΧἋ6 8.6 μϑα]ϊθ. Ηδ νδ8 ουῦ οδ΄ ουἱ οὗἩ [πο ἰαηὰ οὗ (86 ᾿ἰνίηρ: ἔογ {86 ἴσδπ8- 
ΒΥΟΒΒΙΟἢ ΟΥ̓ ΙΔ ΡΘΟρΪΘ ψγὰ8ϑ Ὧ6 β νι οΚΘΏ. ---- 188. 111. 12. Απὰ μὲ δαγδ (86 βίη οἵ 
γπαηψ. 
ΕἸ ἈΝ εκ, - δοδῃ χίχ. 1, 2. Τῆι Ῥιϊδία ἰοοῖκ “6808 δπὰ δοομγρο μη. Απὰ 

{π|6 Β0] 416 γ8 ρα θα ἃ ὁγονῃ οὐ ᾿ΒΟΓΊ8, --- πα {π6Υ δπιοίδ εἶπ πεῖ [ἢ 0:6 Ρ4] 18 ΟΥ̓ ἐβεῖγ 
ΠΗ 68. --- Μαῖῦ, χχανὶϊ. 80.; Ματκ χνυ. 19. πὰ {δον ἀϊὰ δρὲξ ὑροὴ μῖπι δηα 4πιοίς 
᾿ἴπι οἢ {86 ᾿68ά. ---- Μαρῖς χν. 26. Απὰ (δ6γ ογυοΐβοα Β,πα, --- 1 Τ εἴ. 11. 28, 24. ὙΥΏο, 
ὙΠ6Ὴ 6 γγἃ8 Του θα, γον θὰ ποῖ ἀσαΐη : τ ῦθη 6 ϑυῇογοι, δα ἰμγοαίθηθα ποῦ. Ὑγ8. 
ῬΆΓΘ ΟἿΣ 818 ἴῃ δὶβ ΟὟ ὈΟΔῪ οα ἐπα ἔγθο (86 67088). 

ὃ 14, 7)λαέ ἐλ ΜΜεϑβείαΐ δἠοιϊα δὲ ογμοῖΐῳ πιοολοα απ ἀογὶαοα. 
ῬΒΟΡΗΕΟΥ. --- Ῥβαὶ. χχὶβ. 12, 18. 7, 8. ΜΔΠΥ 0115 πανα δοιηραββοα τη ; ηϑδμβν: 

0019 οὗ Βδβῆδῃ --- (δῖ 18, {Π6 νυ ϊοκοα δηᾶ ἤασίουβ 68, τ ΒΟ κα {μ6 Ὀθδβῖβ (δ ἐέθη 
οὐ {86 (Ὁγ 1116 ῥἰ απ οὗ Βαββδῃ, “" σαχϑὰ ἴδ ἀπὰ Κίοκοὰ ;᾽" -- ̓  θθοασὴδ ργουὰ δὰ σϑροὶ]- 
Ἰἰου 8) --- Βανὰ Ὀσδβαῦ 6 τουπά. ΤΈΘΥ ραροὰ ἀροη πι6 τὶ ΓΠ6ΙΓ πο (ἢ 8 88 8 Γαυθη- 
ἴηρ; Ἀπὰ χοασίηρ ἰἴοη. Α1]1 {π6 Ὺ (δῦ 866 τη6, ἰδ σῃ τὴ6 ἴο ΒΟΟΤΏ ; ἔΠ6Υ ββοοὶ ουέ ἐδθ 
Ἰ1ρ, βαγίηρ, Π ἱγιιδίδά ἐπ οὐ ἰδλαΐ ὧδ ιοομϊά ἀεἰϊοον ἀΐπι; ἴοέ ἀὐπι αοἶϊοεν λῖπι, Θϑοὶησ 
6 ἀοΠρμοα ἴῃ Ὠΐηι. 

ΕὙΧΕΙΙΜΕΝΈ. --- Μαιδ. χχνῖ!. 89. 41, 42.: ΜαΙΚκ χυ. 81], 82.: 1υκὸ χχὶϊ!. 85, 86. 
Ἀπὰ {πογ ἰδ 80 ραβ8θὰ ὉΥ, τον ]θα δΐπι, τρξδιηρ' ὑ8οῖν βοδᾶβ. 12 Κουτ 188 4130 [86 οδιοῖ 
Ὀγιθδίϑ, δὰ {6 ΣΌΪΟΓΒ αἰ80 τ ἢ ἴμ6 πὶ, ἀογΙ6α, ἀπά τηοοκίηρ, βαϊὰ διμοηρ ἰμϑιλϑοῖνοβ, 
πὑῖτἢ (6 βου 68 δηὰ οἰογβ, " Ηδ βανϑὰ οἰμϑυβ, δἰπιβοὶ Βα οδηηοῦ βάν; ἰἢ Βα ὃ6 [ἢ6 
ΘΟ γιϑῖ, (ῃ6 οδόβϑη οἵ οάἥ, δῦ ᾿ϊπὶ ΠΟΥ σοηια ἀονῃ ἴγοπι [Π6 ΟΥΟΒ9, δη ἃ βανὸ ἢ πλ56 17, 
τπᾶὺ γγὰ ΠΙΔΥ 866, ἃηὰ γγ τ}} ὈαΙ ον ἢ. Κ76 ἐγιδίοα τη Οοά, ἰοὲ λΐπι αοἰθετ' ἀὐπε ῸΟΝ 

. Ἰδ)6 ψ1}}} ἴᾶνα ἰπλ.} Απά {Π6 80] ἀ1 6.8 6180 πιος κα Ὦ τη, ---- ϑαγίηρ, “ 1 τοὺ Ὀ6 (86 
Κίηρ οἵ {μ6 96 ν»8, βᾶνα {8 γ861," 

ἢ 1ὅ, 7)λ᾿αὲ υἱπεσαν απὰ σαϊϊ δἰοιμϊαά δὲ υεγοα ἰο ἐδε Μεβείαλ προπ ἐς 
ογΌ88; απᾶ ἠέβ σαγπιοηΐς δῃοιιίά δὲ αἰυϊαοά, απα ἰοῖς σαδὲ ζον ἢ 
υεδέμ 6. 
ῬΒΟΡΉΕΟΥ. --- ῬβΔΙ. ᾿χῖχ, 21. ΤΟΥ σανθ τὰ 8180 ρᾺ}} [ὉΓ ΠΙΥ γτηθδῖ, δὰ ἴῃ τὰν ἰδίτϑὶ 

1ΠῸΥ σάν πιὸ νίποσαν (0 ατίηϊς. -- ΒΑ]. χχὶϊ, 18, ᾿ΓΏΘΥ ρᾶσὺ Τὴν ρασιηθηῖδ δου 
{πο πὶ,) πα οὐδὲ ἸοΟΐΒ ὈΡΟῺ ΤΥ ὙΟβίαΓΟ. 



Ῥγεαιοίἑοπϑ τεϊαϊξέυο ἐο ἐδ6 Οβ[ῇδοοδ ὁ ἐδε Δεβεϊαῆ. δδὅ 

ΕΥΙΡΙΠΜΈΝΤ. --- ΦΌΒη χῖχ. 29.; Μαίι. χχνυ. 48.: Ματκ χυ. 86.5Ὺ. Απὰ {δογ 
δ]16ἀ ἃ δροηρα ϑῖ νί παραγ, δπὰ ρα ᾿ῦ ἀροη ἈΥ580ρ, δπὰ ρυΐ [Ὁ το μ]8 που! Ἐ.--- 9 }η 
χίχ. 28, 4. Απάὰ ἰδὲ δβδοϊἀἴθσβ, ἤθη ΒΟΥ δὰ ογιοιῆοα “6811, ἴοοῖς ἷ8 σασιηθηΐβ δὰ 
πιδδ 00 μευ ἴο ΘΥ̓́ΘΓῪ 80] Δεν ἃ ρασγί ; δῃηὰ αἾβο ἢΐ8 οοδ : πον ἰδ σοσὶ νγγᾶϑ τ 1ἢ- 
ουΐ βοδπι, ΤΉΘΥ 8814, ὑἱμοσγθίοσθ, “1, οὐ τυ ποῖ γοπα 1ἰ, Ὀαΐ οδϑὶ Ἰοἱβ τ οδα ᾿ξ δ8}8}} Ὀ6.᾽ 

ὃ 16. 7Τλαέ ποὲ α ὄοπε οὶ ἔϊιε ΜἜὮοδοεειαῦ δἠοιία ὁδ ὄγολοη, δὲ ἐλαὲ Λὲβ 
βἰ(6 δλοια ὃ ρίογοθά. 

ῬΒΟΡΗΣΟΥ͂. --- 54]. χχχῖν. 20. Ηὸδ Κϑαρϑί 411 μἷ8β ὈΟΠμΘ8; ποέ οὐδ οὔ ἔποπὶ 18 
δγοΐθη. ---- ΖοςΒ. χὶ!. 10. Αἰὰ {86} 81}8}1} Ιοοκ ἀροὰ τὴθ πβοιῃ {Π6 Ὺ Βᾶνο ρέογοοά, 

ΕΟΓΕΙΣΜΕΝΤΥ.--- Θόμη χῖὶχ. 82-- 84, ΤΏΘη σάπια {π6 80] ἀ6γ8 ἀπ Ὀγακα (86 Ἰαρβ οὗἵἹ 
(Π6 ἢται δηᾶ οὗ 186 οὔμοὺ ψ ΒΟ. τγὰ8 οτυοι ρα πὴ} Βῖπι; Ὀὰὲ θη ΠΟῪ σϑτηθ ἴὸ 
9 6808, δῃᾶ 88. 1πδ΄ 6 ν88 ἀθδα δίγεδαγ, {Π|Πὴ )} ὅγαλε κοτ λὶδ ἰορθ. ἘΒυΐ οηθ οὗὨ {86 
80] 6 ΓΒ τὰ 8 Βρθαῦ ρίθγοοα τὲ δἰὯο, ἀιὰ ΤΟΥ τ ἐΠ6 ΤῈ σᾶπλα οαδ Ὀ]οΟά απ τδίϑυγ. 

817. Τλαὲ ἐλ Μιεβδίαλ βἰλοιία αἰδ ιοὐΐδι πιαϊεξασίογξδ, διιὲ δὲ διιγὶοα 
λοποιυγαδίψ. 

ῬΒΟΡΗΕΟΥ͂. -- [88. 11|1.9. Απὰ δα τηδᾶδ ἢ͵8 σταᾶνο τι (86 τι ὶοκοᾶ, δηθὰ τ τ} {16 
τὶ ἢ ἴῃ. ἢ18 ἀο ΔΒ. 
ΕὙΤΕΊΣΜΕΝΤ. --- αι. χχνὶϊ. 838. δ7 ---60. ΤΠΘΏ σα ἰμοτα ὑπὸ ἰδίανοβ ογυ οἰ οά 

ὙΠ δἷπι. ὙΒΘΓΘ Θδπιθ 8 στὶοἢ πλδῃ οὗ ΑὙἸπλδίμοϑ πδπγθὰ “9086 0}, πὰ Ὀερσοὶ {Π6 
θοάν οὗ 6808 ; δηά δ σγδρροὰ 1 ἃ οἰϑδῃ ᾿ΐηθῃ οἱοί ἢ δηὰ Ἰαϊὰ 10 1η Π]Β οὐ ΠΟῪ τοπιΌ. 

ἢ 18. 7 μαὲ ἐδλο Ιοβείαῆ, «ποιϊά τίδο ὕγοηι ἐδθ ἀεαά, απὰ ἀδοοπά ἱπίο 
᾿εαυθῆ. 

ῬΒΟΡΒΕΟΣ --- Ῥβαὶ. χνὶ. 9,10. Μίγ Π6βἢ 4150 88)8}} τοδὺ ἰὴ ἢορθ. Εν ἰδοὺ ν]]ῦ 
ποῦ ἰδᾶνα ΤΥ δοιὶ ἴῃ λοὶ ((86 βϑραγαίδ βίϑαϊβ οἵ ἀδβραγίοα αἰαῖ, πθίγηοι αὶ ὑδοὰ 
ΒΒ: ν ΓὨΐη6 ὨΟΪΥ ὁΠ6 ἴο 866 ΟΟΥΤΌΡΙΙΟΗ. --- [68. 11}..10, ΜΛ) ΘΠ τΛΠο 884 10 τπηαῖκο [5 
ὅ0α] δὴ οἴξοχίηρ ἴῸΓ βίῃ, ---- Βα 886}} ργοϊοηρ [18 ἀ88. --- 84]. ᾿χνϊ. 18. Του ἰιαδύ 
αϑδοενα δα ἋΡ οὐ Ηἰψῇ : που Βαβὶ ἰοὰ ΟΔΡΌΥΙΥ οαρίϊνο ; τ[8οὰ Βαδὺ γϑοοϊνοα ρ᾽ 5 [ῸΓ 
6 η, {μαι ὑπ6 ογτα Ουὰ τηἱρμὶ ἂν 6 }} ἀπιοηρ; {ΠΗ 61, 

ΕΟΠΡΊΕΜΕΝΤ. --- Αοἴϑ 1. 851. (θν!α) δραῖκα Ὀϑίογα οὔ {86 γοδυστϑοίοη οὐ Ογιβί, " 
{μα Π͵8 βοιιΐὶ νγ88 ποῦ ἰο ἴῃ λοὶΐ (Ηδάθ9, οὐ {πΠ6 βοραγδαῖβ βίαι 6) : ποῖον ἀἰὰ μἰβ ἤθϑῃ 
866 (οΥΓιρίοη. ὅ66 8150 Δοίβ χὶνὶ. 86. --- αι. Χχν. ὅ, 6. ΓΠΘ δηροὶβ βαιἃ πηΐο 
{ἰι6 τσοπλθῃ, “" Η6 ἰβ ηοῦ ἴ6Γο, ΤὉΓ 6 18 γσίϑογι, 88 6 8381. ὅ'δε 1κὸ χχὶν: ὅ, 6. -- 
Ι] (ογ. χν. 4. Ηδ γοϑα δσδῖῃ {86 {Π|γὰ ἄλγ, δοοογάϊηρ ἰο {Ππὸ Θουὶρίιγθ8.--- Α οἴ, 1. 8. 
176 β'νουσοιὶ ἰ πλ56] 0 αἰΐνθ, δίϑν 88 ραβϑίοῃ, ὈΥῚ τρλην ᾿Π(]}}016 ρ᾿ΓΟΟΐδΒ. --- ΜΑΥΚ χνὶ. 
19.: [μικα χχῖν. ὅ].; Αοῖβὶ. 9. 80 {δ6η, αἴϊζου ἴ86 Ἰωογὰ δὰ βροόκοῃ ἴὸ {π6η,, 
ὙγΠ}16 6 τγ88 Ὀ᾽ββίησ (μ6η, δηὰ ὑ }}16 ὑμογ αἰ], ἢ6 νγ88 μαγιο ἔοι Β6η, δηά 
σα γιθα πρ ᾿πῦο Ὠθαύ θη, πὰ βϑὺ δὖ {86 σὶρῃῖ βαπὰ οἵ ἀοὰ. (ὐοιμρᾶγα αἷβοὸ 1 Ῥεῦ, 11}. 
22. 1 Τιμλ. 111. 16. ; Ηδ8Ὁ. νἱ. 20. 

δ 19. 7)λαὶ ἐδ Μεβδὶαὶ «ποιὰ δεπα ἐδ Πουίν ϑρὶγὲξ, ἐϊθ ΟΡ ΟΥ 67. 
ῬΒΟΡΗΕΟΥ͂. --- 906] 1]. 28. 1 νὶ}} Ροὺγ οαὖῦ πὶγ ϑριγιῦ ἀροι 41} ἢδϑὲῃι ; δη ἃ γοῦν 

Β0η8 8δηἀ γοὺυν ἀδυρσπίθγβ 88}8}} ρσορ ἢ 68Υ. 
ΕὙΣΕΙΙΜΕΈΝΤ. --- 866. 8} [8688 ΡΓΟΙἾΒ68 δ Ὁτοϊο]οη5 (816 ἴῃ Αοἰβ ἰ]. 1 ---4, 

ἷν. 81., νὴ}. 17.) χ. 44., χΙ. 1δ. 

ΒΕΟΊ. Π, 

ῬΕΞΟΙΟΤΊΟΝΒ ΒΕΓΑΤΙΥΕ ΤῸ ΤΗῊΕ ΟΣΞΊΓ( ΕΒ ΟΣ ΤῊΒ ΜΈΒΒΙΛΗ, 

δ1. Ζ7)λαὲ ἐπε δήεφϑταΐ, τοα8 ἰο δε α ῬΕΟΡΗΕΊ απά ἸωΕΟΘΙΒΙΑΤΟΙΚ Π{ΠΚῈ 
ΟΝΤΟ ΜΟΒΕΒ, ὀμέ βμροτίοῦ ἴο Ἰιὲπι, τοῦο δἠλοιά σἤαπφο ἐὴλε ἰαῖο ΟΥΓἔ 
Μυξο5 ἱπίο α ποϑῖο απᾶὶ πιοῦὸ ρεγζεοξ ἰαιο, σοπιπιοπ δοέΪί ἐο “εῖιος απά 
Οὐομίϊίος, απά τολ οι δλοιμία ἰαδὲ ΚὉΥ εὕυεγ. 

ῬΠΟΡΗΕΟΥ. --- Πεαΐ. χυῖ!. 18, 19. 1 ψ1}} ταῖβο Τμπ6πὶ ἃρ ἃ Τρορλεοί ἴγομι βπιοπρ {Ποἷν 
Ὀγοίθγθη {Κα ἀπίο ὑπ66, 8ηα νι}}} ρυὺ ΠΥ ΟΓ 8 ἰηΐο Βἷ8 πηουϊὰ. .. ... Απὰ Ιἴ 584}} 
ὁοπ16 [0 Ρᾶ4858, ὑαὶ ΥΠΟΒΟΟΥΥ Ὑ01}} ποῦ δα κοι 00 ΠΥ γγογ 5 ψν Βῖοἰ μ6 5}8}} Βρθδᾷ ἴῃ 
ΠΥ παιη6, 1 Μν}}} χοααΐτα 10 οὔ εἶ. ὅὅ6ς αἷϑο 1)θαΐ, χν!.1δ.; Αςἰπ 1}. 22. δηά νἱϊ. δ7. 



δ56 ΤῬΡρεσϊοίϊομ ἐπ ἑδο Οἱά Τοςίαηιοηξ 

ΕὙΣΤΙΜΕΝΤ. -- ΤῊδὺ [86 Μοββιδὴ 8 (0 6 ἃ Ῥγορῆοί, σΘΠΘΥΆΪΥ, 866 ὃ 8. ἡ. ὅ6]. 
διιργὰ; 8 ΠΟΥ ΟἸΟΒΟΙΥ «6808 ΟὨγῖβὲ τθβοι Ὁ] 6 ἃ Μίοβοϑ, [ο στ βοπὶ μ6 83 34]50 1πῆ- 
ΗΔ ΘΙ ΒΌΡΘΙΟΣ ἴῃ ΠΊΔΏΥ ΣΟΒρΘΟίβ, Ὑ711} ΔΌΡΘΑΓ ἔτοιῃ (86 [Ὁ] ονσίησ ραγιουϊα 8: ---α 

(1.) Ἂς ἰο ἰλε ἀϊρηϊίψ οΥ ἴδ ΡΕΥ80Ί. --- ΗΘὉ. 11]. δ, θΘ.ἁ ΜίοΒ68 νϑυῖΥ τγᾶβ Γβ ἘΠ Γὰϊ ἴῃ 
41] ἢ18 ἤου56, 88 ἃ δογϑαπί, [ὉΓ ἃ ὑδβυϊ μον ΟΥ̓ (Πο86 {μῖηρ8 τ οὶ σογα ἴο θ6 βροόκϑὴ 
ἀβοῦ ; θυὺ ΟἸτῖϑὺ 88 ἃ δον ουδὺ ἷ8 οὐγῃ Ὠοῦ56, νυ 086 ὨΟυ86 8.6 γγο. ΟΥ̓ σ ὈΣΟΡΒοῖδ 
ἢ τανοϊαυ]οηϑ ἴῃ ἀγθϑῖη8 δηὰ υἱϑίοηβ, θυ Μίοβοϑ ἰδ κοὰ ψι αοὰ ἴβοθ ἕο ἔδοο. 
Οἰιγίϑῦ βρϑᾷκα (ῃδὺ συ ϊοἢ μα Δα β6θὴ ὙΠ} {86 ἘΔΙΠΘΓ. 

(.1.) «(ς ἰο ἀϊξ ἰορίβἰαξίυο Ο71668. ---- ΜΟΒ6Β 8 ἃ ᾿εορϊδἰαίον,, πὰ (86 Ἡεαέαέξοτ' οὗ 8 
φογνοπδηΐ δούνθοῃ ἀοἂ δὰ Μδαη. ΟἸ γῖβϑὺ ντὰ8 (μ6 “εαϊαίον οὗὨ αὶ Ὀοίΐος σονϑηδης 
0 λη ὑμαῦ τ] ἢ. τγἃ8 ΘΒ Δ Ὁ }1986 ἃ ΟΥ̓ {86 ΒΔογί σα οὗὁὨἨἁ Ὀ0}}5 δῃὰ ροδίβ'υ ἜΒΠ6 οπϑ νγᾶ9 
τηοτίαὶ ; [86 οὗον ἀϊνίηθ. ΟἾΒΘΡ ργορμοὶβ Τα γα ΟἾΪΥ που ργοίουβ πα ΘὨ ΌΓΘΘΥΒ οὗ 
{π6 ἰανν, δηά ἴῃ {818 γοβροοῦ γα συ ϑΟΪΥ ἰηΐδυίοῦ ἴο Μοβοβ. Τ|}}}8 19 οὐ ἰἴβει δ βυΐ- 
ἢοϊοηῦ ῥτοοῦ, ὑμαὺ ἃ βυσοαδββϑῖοι οὐ ργορμδβϑ οου]ὰ ποῦ δ6 δοΐοίῳ Δ] ἀοὰ νύ, ΤΠ ροτ- 
Β0ηὴ ΨῈΏΟ 88 ἴ0 Ὀ6 γαϊβδοὰ ἀρ, οοὐἹά ποὺ Ὀ6 Π|κ6 Μοβοβ, 'π ἃ βίγὶοῦ βθῆβθ, 1.}1655 Βα 
ΘΓ 8. ἰ6ρ 5] ΟΥ ---- Β6 τηυϑῖ σῖγα 8 Δ} ἔο ΤηΔηΚΙηα, ἀπ, σΟ.Βοαυ ἢ γ, 8 πλΟΓΟ 6Χ- 
σΟΠ]οηῦ Ἰανν ; ον "186 ἢγβί βδὰ Ὀδθθη ρογίδος, ἃ8 ὕπ6 δυίθον οὗ {86 δ ρίϑι!θ ἴο {86 
ἩΦΌΓΟΥΒ δΥρίιοΒ, ἔθογα οοιἹὰ αν Ὀθθῃ ΠΟ ΤΌΟΙ [Ὁ 8 δοοοηἀ. ΟἸτὶϑὶ τυδ8 {818 
Ἰερ 5] δου, υσιο σᾶνα ἃ Δ ΤΔΟΓῈ Ῥοσίδοῦ ἴῃ 118 Ὠδίυγο, ἸΟΓ6 αχύθηβιν ἴῃ 118 ὩρΡὈ]1ς8- 
το, δηα τλοΓα ρἱοσίουβ ἰῃ 108 ὈΓΟΙΏ 568 δηὰ ΣΟΎΤΑΓαΒ. --- ΗΘ. νὴ}. 18,19. ΤΒΟσὸ ἴ8 8 
ἀἰβαβη ἶηρ οὗ 86 Θομμπδῃαπηθη σοΐπρ ὈΘίΌΓΟ, ΖῸΓ 08:6 ΘΑ ΚΠ 688 πὰ ὈΠρΓΟΙ 8016- 
ἢ688 ἰδογοοῖς ἴον [86 [ἴδῃ τηδἀθ ποίῃϊηρ ροτίδοϊ, Ρυῦ 086 Ὀτιηρίηρ ἴῃ οὗἩ ἃ δοέξετ' Ἀορέ 
(ἰ. 6. οἵ ἃ ποῦν ἰδνὺ) ἀϊὰ, ὈΥ Γ86 τ ΒΙΟΒ τ ἄγαν ἱρὰ ἰο αοὰ. 

ΤΗΟ Ζαω οὗ Μοβοβ Ὀοϊοηροα ἰο οὔβ παίίοῃ οἡἶγ, Ὀαΐ [6 Οοβροὶ, ὙΒο ἢ 8 ἐπ6 
1αιυ 7 Ολγιδί, ἰ6 ἀοϑίσηρα “Ὁ αἷϊ παξίοηδ. Τμθ Μίδβϑιαν νγὰ8 ο ὁπασί α πειῦ Ζαισ; 
158. 11. 8. Οιυΐ οὗ Ζίοῃ 8841} σὸ ἑοσί {86 ἰᾶνγ, δῃὰ {86 ποτὰ οὗ πὸ Ἰωογὰ ἥγοια “Ζδγυ- 
βάθη. ΤὨΐβ πον Δ ΟΥ σογδϑηϑηΐ τῦ88 0 Ὀ6 σοηιπιο ἰο αἷΐ παξίοηδ ; 5606 58. 1]. "), 8. 
δηὰ |]. 4, 5.; δηαἃ τγγᾶβ ἰ0 Θηἄυγο ῸὉΓ ΟΥ̓ΘΓ ; 866 [88. Ἰἰχ. 2].; 96. χχχί. 84. ; ΕΖοκ. 
χχχνυΐ. 27., χχχυ ὶ.θ26.; [84. ἰν. 8., ἰχ]. 8.: ΦὍ6Γ. χχχὶϊ. 40. ἘΖοϊς. χχχῖν. 26. : 
)Δη. νἱ!. 18, 14. ; 188. χ]ὶ. 6... [χὶ]. 2. ; οι ραγϑά ψῖ8 Μαῖῦ. χχν!. 19,20. Μοβοβ 
ἸηϑιΠπἰρα {6 ῬΆΒΒΟν ΟΣ, τ Θἢ ἃ δι νγ88 βαουϊ οορα, ΠΟη6 οὗ Ὑῆο86 ὈΟΠ6Β γογ ἴο ὃ 

“Ῥτοκθϑη, δηᾶ ψοβα Ὀϊοοὰ ργοίθβοϊθα [6 ρ600]6 ἔγομι ἀθϑισιοίίϊοῃ. --- ΟἾ δὲ νγαβ ἢ ϊπι- 
86 [{ {πδτ ραβδὶ δῦ. Μίοβοϑ μδὰ ἃ ὙΟΥῪ τ]οκοα δηᾶ ΡΟΙΎΘΓΒΘ ΚΟΠΟΥΑυΐΪο ΟΟΙΒ- 
τη [οα ὑο 8 σᾶΓ6 ; δηα ἰο ΘΏΔΌΪΘ Εἷτῃ [0 Τ]6 {86 πὶ, τα γδΟ ]Ου8 ΡΟΥΤΟΥΒ ΟΓ6 ρσίνοῃ 
ἴο Ἰνῖτ., Δη δ6 υϑοὰ 8 αὐπηοδβὺ ΘηἀΘΑνυΟυγ8 ἴο τλᾶκο {86 Ῥϑορ] οὐοάϊεπε ἔο (ὑοά, 
δηα ἴο βᾶγα ἴδβϑ ἔγοηι γαΐῃ ; Ὀυὺ ἱπ ναΐῃ : ἴῃ {Π6 Βρ866 ΟΥ̓ ΤΟΓΕΥ γοδγβ ΠΟῪ 41] 76]} ἴῃ 
16 ὙΠ] ΟΥ688 Θχοορὺ ὕτο. --- ΟΠ γῖβὺ 4130 γγᾶϑ ρίνϑθῃ [0 ἃ ζοιποσαίίοη ποῖ ͵θ88 πῦὶοκοὰ 
Δηἀ ΡΟΓΨΘΓΒΟ ; 818 ἱπϑ ΣΟ ]0}8 Δηα ἢ}8 ΤΪΤΆ0]68 ΤΟΙ Ἰοϑὺ ὍΡΟΙ ἰβοτ ; δηᾶ ἰπ βθουὺς 
[86 8816 Βρ866 οὗ (ΐτη6, ΔἰΘΥ ΠΟΥ δὰ το͵]οοϊοα μἷπι, (ΒΟΥ τ γα ἀδϑίγογοά. 

(}1.) 44 ἐο λὶϑ ργορλοίϊο οἤϊοε απ σλαγαοίον", ---- Μοβ68 Ἰοτοίοϊ ἃ [6 σδί δι 168 ἐδδὲ 
σοῦ α Ὁ. 8 πδίιοη ἴῸγ ἐμοὶν ἀἰϑοὈ αἴθ ῃ 66. --- ΟΠ γΙδὺ ρῥχϑαϊοίθα ὑπ 8 8βδηι8 δυθῃῖβϑ, 
Βχοὰ {Π6 ρῥγϑοΐβα ζη6, δπὰ δηϊασρϑα ὉρΡοΣ ἐπα ρῥτονυΐοιβ δηὰ βιι ϑοαιθηΐ οἰγοι πιδέβη 668. 

Μῶυβο8 οἰοβα δηὰ δρροϊῃϊθα βενθπΟΥ οἰ ἀοσβ (0 ργοϑὶθ ΟΥ̓ΟΣ ἴδ 6 ὈΘΟρΪδ --- ΟἸγίδὲ 
οἤοεα [86 βδᾶπιθ ΠΌὉΘΥ οὐὗὁἨ ἀἶβοῖ 0168. Μόοβϑβ ϑϑηΐ ὕνγοϊνθ πιθὴ ὅο ΒΡΥῪ ουΐξ (86 Ἰαπά 
ὙΒΙοἢ 88 0 Ὀ6 Θοπαμπογοά --- ΟΠ δῦ βαηῦ Ἀ18 ἔγγονα Δροβί]68 ἰηΐο ἴδ του, 0 δ ῦ- 
ἄυς ᾽ξ ὉΥ ἃ πιοσγὰ ρ]ογίουβ δηα τιϊσδουΐοιβ οΘοηπιαϑβῖ. 

(1ν.) 44 ἐο ἐλθ δοποῆῖίς σΟΉΕΡΥ Θά. --- Μοβο8 ἀο νοῦ {86 ᾿βγαθ 659 ἔγοπὶ ΠΟΙ 
στο] Ὀοπάδρα ἰη Εὐγρρῦ ; Βα οοπίοηἀοα νεῖν 1Π6 πλδρΊοϊδη8, ἀπὰ μδὰ {π6 Δαναηΐαρθ 
ΟΥ̓Δ {Π|6Π} 80 8} 80}Υ, (μαῦ ὑπο γ οουὰ πο Ἰοησοῦ τὶ πδίαπα Ὠΐα), Ὀὰαΐ τ γα οοῦ- 
βίγαϊηϑά ἴο δοκηοσίθάρο (86 ἀϊνὶπο ρου ὉΥ͂ μὲ ΠΝ 6 τἯὯ48 δϑϑ᾽βίθὰ, Μδεβ ςοη- 
ἀυοίοα ὑμ6 1δγϑβ  ῦδ8 {μγουρῃ (86 ἀδβεσί ; δϑβϑασίπρ ματι {δ 1 ὙΠ6Ὺ τνου]ὰ Ὁ6 
ονβαϊβηϊ, [Π6Ὺ Βῃου]α δηίοσ ᾿πΐο {86 ΒΆΡΡΥ ᾿ἰδπὰ οἱὐἁἨ Ῥγοϊηῖβθ, τ θῖοἢ [δ 6 ὙΠ|56Ὶ «68 
.80}}}7 παάογβίοοα ἴο Ὀ6 ἃ ὑγρ6 οὗἁ [86 ΘΙοσμδὶ δηὰ οϑ θβϑίϊαὶ Κιηρσάοχῃ, ἴο Ὑ Β!οἢ [86 
ῬΜαββίδῃ νγἃ8 ἴο Ορθῶ δὴ θηΐγδβῃοθ. Απᾶὰ Μοβοβ ἱπιογοθρα πὶ 86 ΑἸΠΙ ΡΥ ἰογ 
ὑμαῦ χορ ]]οὰβ ρθορίθ, δῃὰ βιορρϑὰ ἐμ ψγα οὗἩ (ἀοἀ, ὈΥ͂ ᾿ἰξτὶπρ ἂρ ἴμ6 Ὀγάζθα 
Βουρϑηῦ ἴῃ ἴ86 στ] ἀθΓθθ8. ΤΏ ρ6Ο0]6 οου]Ἱὰ ποῖ Θδηΐασ ἰηΐο [86 ἰαπὰ οὗἉ ργχοπιῖβα {}}} 
Μοβ65 νγ88 ἀοδα---Ὀγ (6 ἀραιὰ οἵἨἉ Ομγίβὲ “Ἴμ6 Κίηρσάοπι οΥ̓ Πδανθη 88 οροπθὰ ἴο ε]Ϊ 
6] Ιθνογβ." --- Βαυὺ ὅξΕδῦυϑ μ88 ἀ 6] νογοα τ ἔτουι 186 ΔΓ ΤΟΣΒΘ ΟΥ̓ΤΑΠΩΥ οὗἁ ϑιαΐδη δῃηὰ 
βίη, δηά Ηδ δαῦδε ΑἸ1, ὙὮΟ γα] Ὀο]ΐανθ ἰῃ Εἰμὶ δηὰ πηΐοι σΏΘαΙΥ ταροηΐ, ζγοπι τι 6 
συῖϊο, [86 ροτοῦ, δηά (86 ρυπϑῃγηθηΐ οὗἁ ἐλοὶγ δίπδι (Μαῖι. Ἰ. 21.) ---- δεβὰβ ΟΒ γίβὶ 
ἑαϑὺ ουῦ ὁν}} βρὶ 8, δπᾶ τϑοοϊνθα (μοῖγ δοκπονθάστηθηίβ θοΐλ οὗἨ [86 αἰρηϊ οὗ 
εἶ πδίυσο αηᾶ {ἰ|ὸ ᾿προγίδποθ ΟΥ̓ ΒΒ πιϊβδίοη. {6 τγὰβ Πρ ἊΡ οα {86 στοβϑ, διὰ 



τῳ 

Ἰοϊαέζυο ἐο ἐδε Οἤῆῖῇοο8 Ὁ ἐδε λ[εβδεαλι. δδ7 

Ὑὑτὸ8 {π6 αἰοποιηδηΐ ἴογ {π6 σι] 016 νου] ὰ, Ἐ16 88 8]80 Ὀσουσὶιὺ {6 πὰ ἱτηπλοσία ΠΥ 
ἴο ᾿Ἰρῆς. ΑΚ ΟἿΌΝ ΤὈΓΟΓΌΠΠΟΓ, Βα Βα οπίογοα ἴηΐο ἤδάνθη, ὑμδὺ ῇθτα ἢ6 ἴβ, ὕΠ6 Γ6 
ἢΪ8 ΤΌΠΟ 8 ΤΥ Ὀ6 4150 (ΗΘ. νἱ. 20., ἰχ. 24.; Φόδη χὶν. 2, 8.): διὰ "8 8ὴ Αανοοαία 
μα δύϑ ᾿ἰνθὶ ἴ0 τηδῖκα ᾿ἱπίθγοθβϑίοη [ῸΓ 811} ἰμδῦ οοζὴθ ὑπίο (ἀοὰ Ὀγ δῖπι. (1 ΦοβΒη ἰἰ. 
1. ; ΗΘ}. τῖϊ. 26.) 

Μοβεβ πτουρῃς ἃ ρτϑαΐ νδγεἰυ οὐ πλῖταο 68, ἀπὰ 'π (818 ραγου αν [88 ῬάΓΆ]]16] ἰ3 
ΤΟΙΏΔΓΚΑΌΪΟ ; 81π06 Ὀρδβι 68 ΟἸ τι δὺ ἑλοῦ αγο86 ποΐ α ργορλεὲ ἵπ ]εγαοῖ {λὸ υμιίο ΜΜοδε8 
ισλοπι ἰλε 1Ζονα ἄποιῦ ζαοο ἰο ὕ7ασο, ἴπ αἰΐ ἐλδ δἰρπϑ απώ ἰλο τσοπάογς τολϊοὶ ἰλο Ζογα δοηΐ 
λὶπι ἰο 4ἀο. (Ὀδυΐ. χχχίν.) Μοββϑϑ νγὰβ8 ποῦ ΟὨΪΥ ἃ ἰανγρίνοσ, ἃ ρσοριιδῦ, δηἃ ἃ ΟΣΚΟΥ 
οὗἉ τηΐγβοὶοϑ, θυΐ ἃ Κίηρσ δῃὰ ἃ ῥχίοί. Ηδ 18 οδ)] δὰ Ἰίπρ (Π θυ. χχχ!!. ὅ.), δπὰ μο υὰ 
᾿πάορά, Γμοιρἢ ποῖ {86 ροπιρ, δηὰ [86 ὀγονσῃ, δηὰ [Π6 βοορίγο, γοῦ [86 δυῦοτιυ οὗ 
8 Κῖπο, δηἃὰ νψγ88 [86 8 ΡΓΘΙΊ6 τηαρίϑίταί ἢ δηᾶ {86 ΟΗ͂ΟΘ οἵ ρυγἱθϑῦ ἴθ οἴϑβῃ δχ δγοϊβϑά. 
Ιῃ 41} 8688 οβῆοοβ ὑμ6 σοβοια ίδποθ Ὀεΐσθθη Μόοβοβ δηᾶ ΟἸγἹβὺ νγ88 βίσικὶηρ δἀπὰ 
δχϑοῖ. 

Μοβοβ δὰ {16 ρϑορίθ σαϊγδουουβυ ἴῃ ἐπ6 ἩΠ|ΔΟΓΉΘ688 --- ΟἸγὶϑὺ πιὰ Ὀγοδαὰ δηὰ 
αἰ} ἀοοίτίηθ ; ἀπά [88 τηδηῃᾶ Ὑϊοἢ ἀοϑβοοηρα ἴγοηὶ οάνϑη, δηὰ ἰδ Ἰοανο8 νυ ἢ] οἢ 
ΟἈσῖδὺ τα 0116, τγα ΓΘ ῬΓΌΡΘΥ ἱπιᾶσαϑ οὗ [86 βρίγι 8] ἔοοά ν᾽ μῖοῖ (6 ϑανίουν οἵ 
1886 νου ]ὰ Ὀοϑίονοα ὑροη δ18 ἀἰδοίρί 68. 

Μόοβοθ δχργεββὶυ ἀβοίαγοβ, “ Ταῦ ᾿Ὁ 88}8}} σοηθ 0 ρ888, ὑπαὺ ἡ Βοβοθυοὺ π}}} ποὺ 
ΒοΑΥ ΚΟ ὑπο ΠΥ ΟΓΩΒ ἩΙΟὮ ἐμ6 ᾿γορμοῦ 88:81} βρθαῖ ἴῃ ΠΥ Ὥϑιηθ, 1 Ὑ}}} ΤΘαΊΪΓΘ 
10 οὗὨ Βἰπι." ὙΠα «6.8 γο)οοϊβαὰ Ομ χὶβί, δὰ αοὰ τα)θοϊθα τμθ. [π 186 ψ οἷα οουγβ6 
οὔ {1Ππ|Ὲ Εἰδίοσυ οὗ 1.16 56 νγ8 86 γα 18 0 Ἰηβϑίϑῃποα γϑοου 64, τ θγο, ἴῃ (86 6486 οὗ α15- 
οὈνϑάΐθποθ ἴο [86 δΥΪΠρΡ8 ΟΥ δάψὶοα οὗ ΔΠΥ ργορβοῦ, βιιοἢ ἐογτὶ ὈΪ6 σα] απ" 168 Θηϑιοα, 
88 ἴμο86 τβιοῖ [Ὁ] οτοα 1μ6 τοθοϊϊοη οὗἉ [86 Μαοββίδῃῃ. “πε ονογίμγον οὔ δε «6158 
οιηρῖτα, {μ6 ἀοϑίγυσίίοη ΟΥἨ Β0 ΤΩΔΗΥ͂ 7608 δ {86 βίοζε δ δδγυβαίθιω, {116 ἀἰϑρθυβίοῃ 
οὗ {86 δυγνίνιπρ ρΡοορίθ, δηὰ {86 θυ οὗ {16 δενγβ ἀόσσῃ ἴο [86 ρῥγεβθηῦ (ΔῪ --- 
οἰ δια 68 Ὀαγοπὰ τηθαϑαγα ἀπ Ὀαγοπὰ Θχϑηρίθο --- []6]}6ἃ 1π6 ῬτΟρΏΘΟΥ οἵ Μοβ68. 

(ν.) 44 ἰο λό οεἰτοιπιδίαποοα Ὁ ἀὶς αραίῆ. -- ΜοΒο8 αἀἰδαὰ ἴῃ οὔ6 8686 [ὉΡ ἰδ6 
ἰπ] 4 1168 οΥ̓ μἷ8 Ῥβϑορὶο ; 1 νγδβ ὑμοὶγ γθρθ  οη, τυ ἰο νγαθ [16 οοοαβίοι οὗἁ [ἴ, τ Β οἷ 
ἄτονν ἀοπτῃ ἰδ6 αἰθρίοαϑυτο οὐ αοἂ ὑροῦ ἴοι δηὰ ἀροὰ ἰιΐπι: “ ΤΠ Ἰμογα, "ἢ βδϊα 
Μοβεβ ἰο {δθπὶ, “"ὑγῶβ ἈΠΡΤῪ ΜΠῈ τὴ [ῸΓ γουν 8868, βαγίης, ΤἙΒΟὺ 884}0 ποῦ ρῸ ἰῃ 
«δ εν, θα ὑμοὰ 58μ4}} 16." (ΒΘ οαϊ. ἱ. 87.) Μοβοβ τὉπογϑίογε σοπῦ ἀρ ἴῃ {86 ὦ ἴμὶ 
οὔ ἐμ ρϑορὶβ ἴο {88 ἴορ οὔ Μουμπὺ Νοδο, δπὰ ἔπδτα 6 ἀἰδα ἤθη Β6 νγᾶβ ἴῃ ρογίβος 
νἴχουτ, “ ψΒθὴ [118 ΟγΥ6 τγαβ ποὺ αἷπι, ποῦ ἷ8 παῖυγαὶ ἔυσοθ αθαίθα," --- Ογῖοῖ βϑυδγοα 
ἴογ 1Π|6 β'η8 οὔ βθη, δηὰ νγ88 16 ἋΡ ἴῃ [86 Ῥγϑβθῆοα οὗ [86 ρθορὶβ ἰο Οαἰνασυ, τ ΠΟΥΘ 
ἴα ἠϊεα ἴῃ [06 ἤονγευ οἵ διὶβ ἅρθ, δῃὰ ψθθη 6 νγᾶ8 ἴῃ [πε [0}} παίυγαὶ βίγθηρσίβ. 
ΝοΙμον Μόοβοβ ποῦ ΟἸ γὶβί, 88 ΤᾺΓ 88 Μ6 ΤΑ  οοἰ ἰδοῦ ἔγοπι βδοσρα ἢ βίογυ, 6ΓΘ ΟΥΘΥ 
Βιοἷς ΟΥἩ ἔθ] 0 Δὴγ ὈΟΔΙΪΥ ἀθοδυ οὐ ἰπβτγιιὶυ, τ δῖοι σου πᾶν γοηαογθα ἔμθαὶ ἀπὲ 
ἴοσ 186 ὉΧ0118 {6} υπάρυνθηῖ. δοὶν βυουίηρθ τ 6 Γ6 οὗὨ δηοί! ον Κὶ πὰ. 

Α58 Μοβββ ἃ ᾿ἰ116 Ὀείοτα [18 ἀθαιἢ ργοτηϊβθαὰ {6 ρβορὶθ ὑπαὶ ἀοὰ νου]ὰ γαΐβϑα {μθ τὰ 
ὌΡ ἃ Ργορβοῖ {Π᾿Ἰκ6 απίο Βἰπι86}[---- 80 ΟἸ τ ϑὶ, τα κίησ ἰοᾶνο οὗ ἢ18 δ] οι ἃ 18010168, ἰοἸὰ 
186πι, 7 τοἱ] ποὲ ἰραῦδ ψοῖι συπιγον 688 : 7) ιοἱϊ ργαν ἐδλε Ῥαίΐλον, ἀπά ἀδ δλαϊὶ ρὶοθ6 ψοῖς 
αποίλον Οοηοτγίεν. (ΦοΒὴ χῖν. 18. 16.) 

“15. 1818. βἰα]ΠἸὰ6 δα ΘΟΥΓΓΘΒροπάθησο, ἰἴῃ 80 ΣΩΔΗΥ͂ ῬΑΥ ΪΟΌΪΑΓΒ, {86 οἰδβοὶ οὗἉ 
ΤΔΘΓΟ Οὔδηοθ ἢ" 88γ8 ὮὈγ. Φοτγίίη, 0 τ ΟΠ. γ76 ΔΓΘ ὈΥΙΠΟΙΡΑΙΥ ἱπαοὈιοα ἴον 16 ρτο- 
οοαϊπο οἰχοιπιδίβησθβ οὗ γοβοιαθϑίδποθ Ὀθίύνθοη 6808 ΟΠ γίϑὺ δηὰ {π6 αγθαὶ Ῥγορ οὶ 
δπὰ [μα ρ θοῦ οὗ [Π6 «7678 : --- “ 1,οὐ 18 ΒΟΔΤΟΪ 4}} [ῃ6 γεοογὰβ οὐ ὑπίνογβαὶ ἢ] βίουυ, 
δηὰ β66 ἰἢ γα σδη βηὰ 8 Ἰἤϑη ἯὙ[0 νγ88 80 Κα ἰο Μοβϑϑ 88 Ομ σὶβῦ νγαϑ. 1 γγχ ὀϑηποῦ 
βυηὰ δυοῖῦ 6 οπο, ἴβο γα πᾶν ἴοαπὰ Ὠἷπὶ οὗ σοπὶ Μίοβοβ ἱπ (Π6 ΔῊ δηὰ (6 
ΡτΟρΡοίβ ἀϊὰ πυσὶΐο, ἰο Ὀ6 968υ8 οὗἩ Ναζασγοῖδ, ΤΗ Ε 50 Ν ὁΕ ἀου. "ἢ 

82. 71λε Μεδείαϊ, ιυαα ἕο ὅδ α Τεασλεν, τσρῆο τσα5 ἕο ἱπδέγιμιοὲ απα 6η- 
ἐἰρλέοη πιθΉ. 

(..) ΜΗεεϑίαδι ιοαϑ ἰο δε α Τεαολογ. 

ῬΒΟΡΗΞΕΟΥ͂. --- ἴβ8. [χ'. 1. ὙΒῸ Τιογὰ Βδιῃ δποϊπιθα τι ἰοὸ ργεαοὺ φορά {ἰΔ]ηρ8 

1 7Ζογεϊη 5 Ἠδιωδγῖκβ οὐ Εὐροϊοβίδεϊςϑὶ ΗΠ] δίοσυ, το], ἴ. ρῃ. 185---Ἰ δ0. βεοοπὰ οαἀϊοη. Ξὅεο 
αἶθο ΒΡ. Νουῦοη 8 ̓ὐβθοσίδώοηβ οἡ ἴπμ0 Ῥχορἤθοΐθδ, τοὶ, ἃ. Ρῃ. 90---101. Τοηάοῃ, 1793, 
αἰπίῃ οὐϊίοη. 



δδϑ8 ΤΡγεοαϊοξϊοηδ ἴῃ ἐδλο Οἰἱα Τορίαπιοηξ 

απίο {π6 πηροῖκ. --- 18}. ]ν. 185. ΑἸ] (ἢ γ Ρϑορῖα 584}} Ὀ6 ἑαιρὴλέ οὗἨ δα 1,οχά. ---- Ῥ καὶ. 
ἰχχυῖ!. 2. 1 ν1}} ορθὴ ΤΩΥ που! ἴπ 8 πα αϑίν, 

ΕὙΙΕΊΙΜΕΝΥ. --- Ματΐκ 1. 14. “9 68118 ΟΔΙΩ6....... »γεασλίηρ [6 Κίηράοτῃ οὗ (Οὐ. ---- 
ΠυΚκ νὴ]. 1. Ηᾶὸ ψοηὺ ἱβγουρδουΐ ΘΥΘΓῪ ΟΕ ἐπὰ γήϊορος θαολίηρ, ἃπα δον 
("6 ρσ᾽αὰ υἱδϊηρδ οὗ {π6 Κιπράομι οὗἨ (οά.--- ΜΑΓΚ νἱ. 6. δ ποηΐ τουμὰ δροιῦὲ 41] 
6. ν᾽ Παρ68 ἐδαολίπρ. - Τὰ κα 'ν. 15. 44. ΗδΘ δὲ ἴὰ {861} Βγῃμαροραθθ; δῃα Β6 
»Ῥγοαοσδοά Ἰῃ ἴμ6 Βγπασοριι68 οὗὨ ΟΔ1166. ὅδε αἷ80ὸ Μαῖί. ἵν. 28., ἰχ. 8ὅ. ; Μῆατικ :. 88, 
89. -- Μαίι. χὶ. ὅδ. ΤῊ ΡΟΟΥ μᾶνα [86 ἀοβροὶ »γοασλεά απο ΤΒοπι. -- Μαΐὶ. χα! 84. 
ΑΙ ι686 ὑίηρΒ βραῖκο “6818 υπίσ {86 ταυ]υὐαθ ἴῃ ραγαδίο5, ἀηὰ πνιπουῖ ἃ ρα σα] 6 
Π}}8 Ἰὸ ποῦ υαπίο ἔπ θηι, {δαῦ Ὁ τηϊσῃῦ Ὀ6 8116 ἃ ΒΊΟΝ γ8 βροόκοη ὉΥ ἐδδ ῥσγο- 
Ῥὰοῖ, βαγίηρ, 1 τ] Ορθη ΤΩΥ͂ τη ἢ ἴπ »αγαδῖο8.--- ΜαΥκ ἵν. 88. ὙΥ ΠΕ θην βυς ἢ 

γαδῖος Βρᾶκα Β6 {π6 σοσγὰ ὑπίο ἴθ πὶ. ΤΠ 6 [Ὁ] οσησ ἰδὲ οὗἨὨ ΡΑΓΔΌ]68 ἸηδῪ ξοῦνα ἕο 
"Πβίγαία ([Π6 ργορμοῖϊς ομαγϑοῖου οὗὨἨ {π6 Μδβϑιδὴ 88 ἃ ὕἤδδοβου : ὑ 18 Ὀογχονγοὰ 
Τὴ Μι. Ατοδάθδοοη ΝΆΓΘΒΒ Ψ  ΓΘΟΙ τ οὗ [86 Εὐνδηρο είβ Ποπιοπβίσαίθα, ρῃ». 287 
--289.: -- 

1. ΟΥὕἼμε ΒΙ πὰ Ἰοδαϊηρ [86 ΒΙ1ηα......... δδνυλ εν ὑφ ων νδιτουν δι όδωεὶ ὁοονοο. 16 νυἱ. 

ὦ, ΟΥ̓τδ6 ΠῺουθα 811} οὐ 4 Βοοῖ ..... ἐπνον ὀρ οοοτυς υυνον ον εν νον νιν, ἐν τοϊσο ἐξ ΠΕ δὲ τὰ 

9. Οὕ(δο ἔνο Το ὈΓΟΓΣΒ «οον νόον νοννν νου ἐν ταν δυο νου φν νυν ον ον αὐδὰν ένεν ον ὐ δεν ἐὸ αρρὶε νυ. 
. . αἰί. χΙΪ. 

4, ΟΥ̓ΊΒ6 σοϊαρβίηρ, Πομμομἶδ6. .9... 66 666 ὁ 6οοοο νον σον ΚΥΤΕΡ ΡΉΠ ΤΤ ΤΣ πε τι 

ὅ. ΟΥ̓ (Πα τὶς Μδῃ δηὰ 88 ναΐῃ ΗΟΡΘ8.......... ἀδούν εν ψ οι νυν ρον μεν τὰ . ἴκκα χῖϊ. 
6. ΟΥ̓ (δ ογὰ σοξυγηίηρ ἴγοπι ἃ ΥΥ Θἀαϊηρ,.......6 ὁ. οοσοοο οοοσοο σον οοοοσο σον ΓΚ χῖΣ. 
7. ΟΥ̓Τδα Ὀδγγθὴ ΕἸ - γ66... ον οοο σοο λον σοονοοσδονοο ον δου κοὐ οοοοοϑονο ὑευθν εν δὶ [Κα χῆΐϊ. 

δῖ: χιὶ. 
8. Οὔτπο6 ΒΟΎΤΟΙ ... 6... νοοοοονοοσοοοοο ον εὐδονενως νον νύν ὺῤφν ἐφ  ἐνώνο υςν όν ΜΑΥΕ τὺ 

Ζκὸὰ τ. 
9. ΟΥ͂ [δ ΤἌΓο9 Θοοφοφδθο οθΘΦροοοθθΟΘθθοοθοθοθοθοθοθοδοθ θφΦοοΘοθοθΟοΦΟθοθθοόυ θ98η 9 δ ΟόΦ600 Μαῖιῖι. ΧΊΣΙΙ. 

10. Οἵ {6 δορὰ ΒΟΥ φοοῦϑθθα ϑοουουρφθοθθοοοθοοαοθθοοθο οθοφΦθοΦθοΦοοΟθοθο φοοδϑοθόοϑοοοῦυ φΦ96 90 ΠΕ ἣν. 

ι. χΊΙ;. 
11. ΟΥ̓6 Μυρίατα ϑ'οοα... .... ἐν οονοοο ΝΗ 

12. Οὔ πα Ἰσανθῃ......... τῖ πλοῦ ΠΥ ΡΡΡΕΕέΕρΨἔἘΕοΘὈἔσΠΠΠΠπῚ:. Ὅτ 1 
18. Οἔεἐδα μὰ ΤΥδαβυγα...... οὐδαν ἐν ϑάν ὙΠΈΣΤΗ ΤΕΥ ΕΙΠΕ ΠΗ ΠΕ 1... κ᾿ 
14. Οὐ τ86 Μογοδδηὶ βθοκίηρ ΘΑΥΪ8....... ὁὁοουνοόοο σον σου οοσοοσοδουοοοοφοοοσ... [Ὀ]16. 
16. Οὕτμ6 Νιοῖ οαϑὲ ηἴο 186 568...... ὁ. οοουοουοοοοοοοοοδοοδοϑοουδοοοοοοοο6.... ἈΑὈΙα. 
16. Οὔ τΠ6 ροο ἩουΒΟΒΟΪ 6. ........ οὐ νου βοννον ἑαροφονεν δνὸ δοῦν ρον οεφον νον. ΜΆΪΕ, ΧΉΝ. 

Μεῖ. ᾿ἴχ. 
17. Οὗ εἰιῈὰ πον ΟἸοία δηὰ οἱα Οδγηγθηὺ ... «9.6... οοο οοδὲοοσοο οοοοοοοδο οὐ οοοοοο ἘΞ ἱ:. 

[κα ν. 
Μαιΐ, ᾿ἰχ. 

18. Οὔ ἐδο πον Ἧ ἴπθ απὰ οἱὰ Βοιὐ.68...... ὁ. οοοοοσοοο οὐ οοονοσονονοονουν..... 7 ΜΙΔΓΚ ἢ. 
Κα ν. 

19. Οὔ τις ῬΙδηῦ ποὺ ρἰδηίθά Ὀγ Οοᾶ...... 66. οοοοοοοοονοοοδο οοοοοοοοοοονοο... δ. χν, 

20. ΟΥ̓ (δ Ἰοϑὲ 5866 Δίας. χη. . Ρ ϑΘορδοϑθϑϑὺ ΦοοφθθϑΘθοθΟθοθθοοθοΦθΘοΟΟυοΟ9 θοθοθθοθοδθοδθφθοδθοθθοθϑ ΖΚ χν. 

92], ΟΥ̓ (6 υπιμοσοῖι] ϑουνδηξ.ς ον. νον οοο σου δον οοοοοοουσοδο οσοοδονουνοσουοοο. Μδζες χν]ϊ]. 
22. ΟΥ̓ (μα Βοριιογὰ δπὰ [86 5'Π660...... ον οοοοοσοοοον οδοο ον οοοοοσονοονοοοοσοο 9οδη χ. 
Ω8. ΟΥΓΊΒΟ σοοὰ ϑΘαι)δΓ [ΔΠ...... 06 ὁ οοοοοοοοοοο οὐὐοοοσοοοοοουοοοο νου οσοδυοονοοοο.. [ωὮΚ6 Χ. 
2141. Οὔτ 6 (ἀυσϑὺ ομοοβίηρ (86 εἰσ μοβὺ ϑϑϑῦ ....οοοονονο ον οοο νον οοοοδοσσοσοοσοο Τα χῖν. 
2ὅ. ΟΥἼΒ6 ρυοαὶ ΘΌΡΡΘΥ «9. οοονοοοοο ὁὐδρο νόον οϑου δε σου ύοοϑοὸ οδονός δοο οὐ δον ύνενο Τα. 
26. Οἤ πα Ὀυϊ]άϊησ ἃ ΤΟΥ͂ΤΟΡ .... 66 οοοοοο οοοοοου σου ον οοοοοο σοοοοοσονοδοσοοοι ο66.... [ΠΗ], 
27. ΟΥ̓ ΤΠ6 Κίηρ ργδρδυίηρ [ῸΣ ἮΥ͂ ΔΓ... «60 .οο οοοσοσοοοσοονοο οδοοσοοοσοοοονοοον.. 1616. 
ρος ἘΦ δ 1. ὩΠΠ ΡΗ ΥΎ  ΕἢΒΡΠΕΕ ΠΣ ὁ ........ [δ]Ἁ. 
99, Οἴ ιἰα Ρίοοα οἔὨ ΒΥ νοΣ Ἰοβί.. ὁ... .οο νου ψϑυνθν υνων ἐὐβοὺν μόν νος ον ον: αὐ, ες ΚΘ πν, 
90. ΓΟ. ῬΡοσ  ΣὩ  ΘΟῊ,  ενύενον οἰουος ἐόν ἐόν βοιφοςς ἐρνούου ες οὐ δὲν οὸωεςνουρον υόναν, ᾿ 016. 
41. ΟΥ̓ εἶα υ]υβὲ Θἰδνγαγα.,. νον νν ὁ οοοοο νου οδοοοο οοοφοδοοο σον οοοδοοοδουοφοσοοσου .. [κικοχνὶ. 
842. ΟΥ̓ Ἴδα τεἰοῦ Μίδῃ δηᾶ 1,)8ΖΒΓΊΙΒ... «6. οὐ. οοο νου ο νυ σοοοοοδοο οδοσοοσονονοοοον.... [δ α. 
38, Οἔ τς Μαοῖοσ ἰνανθε κολν ἡ ἐπ ϑουυδηῦ. οο.οο. 6. ον νοοοοοοουοοοοοονοοονο.. [Ὼψ{|κὸ χνὶῖϊ. 
84. Οὐ “6 υη͵υϑὺ δυάμο δηὰ ΥΥ̓ ἸΔΟΥ͂. 9.96... οοοο νόον οοο σου οοοοοοδοοοδουνούσον. [ΓΌΚΟΧΥΙ 
35. ΟΥ̓ ῬΠαγίβοα δηἃ Ῥυ] ΔῊ ..... ὁ... ον νον ἐδώ οτος νυν νων ον ύντων:. «ΤΌ 1α, 
86. ΟΥτ8ὸ Τρ θουγοῦΒ Ὠἰγοᾶ αἱ ἀἸὔργοηῦ ἩΟΙΓ8... «66. ὁ οοοο οοο σοοσοο νον ἐκούνου Δίαι!. χχ. 



Πεϊαέϊυο ἐο ἐμε Οῇῆῖῆοος οΥ (δε Μεεοιαλι. δδ9ϑ 

7. Οὔτε Ἴδη Ῥουηάδβ δηὰ Τὴ ΘΟγυϑῃ 8. ..... ον οοονοοοονοο ονοοοσοονοοο. ἔψυΚα χίχ. 
88. ΟΥ̓́ ρῥγοΐοθδιῃρ δηὰ [86 τορϑῃιηρ ΟΠ... ... 0.0... οοοοσοοουσο νου οοοοο.... δαί, Χχί, 

Μαῖι. χχὶ. 
39. Οὕα π|ιοκοα ΗυβΌ Δ ΤΏΘἢ ........ ὁ... οοοοοσ όσον οσοϑοοοοοοοοο οοοουδονοοοο. [μώς χὶϊ. 

ΓΚ χχ. 
40. ΟΥ̓ ἴδε αυοδίβ Ὀἱάάρη δῃηὰ ἐμο Υ᾽ οὐ ἀΐησ (Δγπθηΐ....... ὁον. ον νον... Μαῖϊ, χχὶϊ. 

Μαίί. χχὶν. 
41. ΟΥ̓τδ6 ΕἸρ-ἴγοα ρυξληρ ουῦ ἢ 1ΘΑΥΘΒ ...... ὁ... οοοοοοο ον ἐοοοφούοοο οοονοοοοδο ἘΠῚ ΧΙ, 

ἘΚ χχὶ. 
42. ΟΥ̓ [16 ΤΊ ἴῃ (86 ΝΊΖΕὔ.... 9... .οοοοοοοοοόοοϑο οὐ οοοοοσοοοο δοοοοσου οοοσονσου Μαῖιί. χχῖν. 
43. ΟΥΔ6 Μίδη ἰακίηρ ἃ Ἰοπρ' ΦουΓΏΘΥ .......6 6 οοθοοοθονοοσοοοκοοοεσονν “....ὁ.. Μαγῖῖ χιϊ!. 
44. ΟΥ̓́ΤΕ ἔδι μι} δηὰ υῃ δι 8} Θογνδηῦ. 9... «οο νον νον οονοοοσοοοννοοοο ....».. Μαῖϊ. χχῖν. 
456. Οὔ (πο Ἴδη ὙἝΥΡΊΏΒ ... 6. οοοοοο κου ὁ οοοοοοοοοοοοοοοσδοσοοοοο σου σου οοοοοοοοοννοι... Βαϊ. ΧΧΥ. 
40. ΟΥ̓ 86 Τα δηϊδιυςςς κεν οοςςςύςυς τς ἐν νυν κὸν ϑος φους ἐς ἐς ὀςος ξοὺ φΦθαουοροθθοθθοθοθ9θ6 ΓὈϊὰ. 

Ῥεγλαρε αἶδο ἰλὲ 7οϊοισὶπρ᾽ πιαν δὲ αὐκοά : ---- 

47. [8] Ἢ ἢ Γυ ἢ ἴῃ ἐ8θ Μάδνκοὶ ῬΙδοθ φοοσθθοουνφοδοθϑον φΦϑθοθοθοθοθθθϑοοθυθθοοθοοθοθθοθυθα Μαῖιι. Ἀτι 

Κα νἱ!. 
Μαῖι. χὶϊ. 

48. ΤῈ δίγοηρ Μϑδη οορίηρ 88 Ηουβδ ...... ὁ. οοοοδουδο ον οσοοοοοοσον ὁοονννον ἡ Μαγ [1]. 
ΓΚ χὶ. 

(.) ἡΜεβδίαϊι τοας ἰο ἐπείγιιοξ ἀπά πὴ θη πιθΉ. 
ῬΒΟΡΗΣΟΥ͂. ---- [88. [ἴχ. 2. ὙΤΠ6 ρϑορίθ ὑπαὺῦ δι κοὰ ἰῇ ἀδγκηθβ8 ἤν βοὴ ἃ στοϑδὶ 

ΠΕΣ ἴδον ἐδαῦ ἀπ 6}} ἴῃ ἐδ Ἰαπᾶ οὗ 88 βῃδάονν οὐ ἀβθαίδ, πθροι ἐμϑιὴ μαίδ {86 Ἰμδι 
δὨϊη 

ΕΥΣΣΊΣΜΕΝΤ. --- 5ὁδη χί!. 46. 1 δπὶ σοπια 8 ἔξσλέ ἰῃΐο [Π6 ποῦ], (μα: τυ βοϑόθυογ 
Ὀ6 Ιουθιι οα πιο βμουϊὰ ποῖ δϊὰβ ἴῃ ἀδγκποββ. (866 αἷ8δο ΦόΒῃ υἱῖ. 12., ἴχ. δ.) --- 
1μυκο 1, 82. ΑἍὄὔἐδρλϊ ἰο ἸΙσμίοη {π6 (ἀδη}}68. --- Αοἱϑ χχυὶ. 18. Τὸ ὀρϑη τμδῖν θυββ, 
δηὰ ἴο ὑυτη ἵδοίη ἰΝ ἀδγκηθ88 [0 ἐΐψ!λέ, ἀπα ἔγοπι (Π6 ρόῦγοῦ οὗ ϑαίδη υπΐο .-.- 
ἘΡΆ. ν. 8. Υαο πϑοῦϑ βοιηθίϊ πιο ἀδύκηθϑα, Ὀὰΐ ΠΟΥ͂ ἃΓ6 γὰ ἐϊσλέ ἴῃ {Πα 1 ,ογὰ ; να] 
88 ΟἸὨ]άγθη οὐἁἨ ᾿ἰρὮι. ---- Αςἰβ 111. 26. ἀοἂ Βανίησ γαῖβοὰ Ρ Π18 ϑοὴ «6860.3, δεηῦ Εἰμὶ 
ἴο ὉΪ658 γοῦ, ἴῃ ἐυγηΐ Πρ ΔΊΤΑΥ ΘΥΘΓΥ ΟὯ6 οὗ γοι ἔγομι ἢ15 ἱπιαυ 168. 

ὃ 3. ΗἰὭ τυαϑ8 ο δε ἐδ Πε45Ἰαἦ, ΟἸιγίδέ, οΥ «Αποϊπίοα ὁ Οοά. 
ῬΒΟΡΉΒΟΥ. --- ἴ88. ἰχ!. 1. ὙῈ6 ϑρίγις οὗ [π Ἰωμοσὰ ἀοἂ 18 ἾΡΟΣ τη6, Ὀδοδαβα [Π6 

[ογὰ μὰ αποἰπίφα τὴθ ἰο ῥγϑδοῖ σοοὰ (ἰἀϊηρ8 ἀὔῦο {86 πιθδκ. ---- Π δη. ἰχ. 24, 26. 
ἼῸ αποὶπέ 16 τηοϑὺ ΒΟΪΥ, --- [6 εκταλ τ86 Ῥγίηοα. --- ῬΒ8]. οχχχὶϊ 17. Σ]1 Βᾶνο 
ογήδι θα ἃ ἰαρ (ὉΥ ταΐπα Αποϊμέθά. 8886 αἷ8ὸ Ῥβδὶ. ἰχχχῖχ. 20. δ]. --- Ῥβαὶ. 11. 2. 
ΤῊ συ ϊογβ ἔδκ οοιηβοὶ ἰσθμοῦ δραϊδὺ 0Π6 Τιογὰ δηὰ δραϊηδὶ 818 “ποϊπίθα οὐ 
λήοκδιαλ. 

ΕΟΥΕΙΣΜΕΝΤ. --- Φοδη ἵν. 26. 42. 11 Κηον (ἰδὲ ἰΠ6 Ξ2768δαὴ σοτμχοί, ποῖ 18 
ο4]16ἀ (μ6 Ολγίϑέ. ΤὨΐ8 [5 ἰπάδοα ἔπε Ολγίϑέ. ---- υἱ. 69. 78 Ὀείθνα δηὰ ΓΘ 80γ6 
(παὶ ἴοι τὶ [86 Ολγίδέ, ἐμ ϑοη οὐ ἴῃ ᾿ἰνὶπσ αοά. 8.66 αἷϑὸ οδη χὶ. 27. Μαῖϊ. 
χυΐ, 16. -- Μαῖι. χχυΐ. θ8, 64. Το Βἰρἢ ῥυθϑὺ βαὶα, “1 δάὐυγα 66 Ὀγ {86 ᾿ἰνϊηρ 
αοά, ἐμὲ ἑᾷοι 611} ὰὰ8 τ Βοῖ μον ἰθοα Ὀ6 {86 ΟΥλγίδέ ᾽μΠ6 ὅοῃ οὐ ἀΑοὰ :᾽" “6808 δαῖτ 
υὑηΐο δία, “Του Πιαδὶ βαιά." ὅ66 αἷϑὸο Μιεικ χίν. 6]. --- Αοίβ χυϊ. 28.Ὀ. Ηθ 
ΠΥ οοην!πορα (δε 968, ἀπά [Πδ1 ρυ Ὀ] Ἰοἶγ, δον ὈΥ [86 δογίρίαυγοθ {Ππαΐ “6509 
88 {6 ΟΥγίδί. 566 α͵50 Αοίβ ἰχ. 22. δῃὰ χνυὶὶ]. 8. --- Αοϑ 11. 86. 1,6 411} (86 Βουδβα οἵ 
1βγδοὶ ζῶον δϑβυγθ]γ, ἰμδὺ αἀοα Βα πηδὰ6 ἴπδὲ βαπι6 9688 βοτὰ γὲ αν ογυοἰδοά 
θοίὰ Ιογτὰ δηθὰ Ολγίέδέ, --- ΡΒ]. 11...11. ΤΙ δῦ ἀν ΥῪ ἴοησαθ δου οομἔδβϑ ὑμδὺ 7688 
Ολνίφί ἴδ 1,οτὰ. 

ὃ 4. Τὴοε ΜΜεβεϊαΐ ισα8 ἐο ὃ6 α Υϊεδί. 
ῬΒΟΡΗΞΒΟΥ.---Ῥβαὶ. οχ. 4. Τοῦ αγῦ ἃ »γίεδί [Ὁ ουϑῖ, δἴθαῦ [Π6 ογάδὺ οἵ Μείοιῖ- 

ζοάεἰς (οἰϊρά ἴῃ ΗΘΌ. ν. θ., νἱϊ. 21.). --α Ζες"ι. νὶἱ. 15. Ηδ 88|4}} Ὀ6 8 »γίδδίέ ροῃ ἷβ 
ΤΒΓΟΏΘ. 
ΕΥΣΕΊΙΜΕΝΈ. --ς Η6Ὁ,. ἐν. 14. 76 Βανϑ δ ρτοδὺ λίρὴ ργὶϑδί (μδὶ 18 ρϑββοᾶ ἱπίο {86 

μοανθῦβ, Φοηὺ8 ἴ6 ὅοη οὗ ἀοἂ. (8566 ε͵8ο υἱ!ῇ. 1.) --- ΗΙθὉ. 11]..]., χ. 21]. Οοῃβίαοσ 
(86 δροβϑίῖα δπὰ λὶρὰ ργίεδί οὐ οὔὐῦ ργοΐβεβίου, Ομ γὶβδι “6888. --- Η ΘὉ. 11, 17, ΤῊδῦ Πα 
ἰοῦ Ὀ6 8 ἐαρεν Δηα ἈΠ 8] λιρὴ γι ϑδέ ἴὰ ἰπἰηρθ ρογίαϊπίηρ ἰο (οά, ἰο0 τηΔΚ6 
ΤΟΙ ΟἸ Πἰ ου ἴῸγ 06 818 ΟΥ̓͂ (16 ΡΘΟΡΙδ. --- ΗΘ. νἱϊ, 24, Τμῖ8 δῃ Ὀθοδυδα ᾽6 ο0ῃ- 
(πο ἱ ἢ [ῸΣ ουοσ Βδί ἢ δὴ Ὁποβδηρσοδῦΐο ργίϑοίλοοά. 



δ60 Ῥγοαϊοξίοπδ ἴῃ ἐΐο Οἱα Τοείαπισηξ 

ἢ ὅ. ΤῊο Μοεβίαΐι τσαϑ9, ὧν ἐδιο οδετνίπο 9 ̓ ἀἰπιβεὶ ας α ξαοεγεε ΚΓ “ἔκ, 
ο πιαΐο απ ἐπά Ὁ} εἴτι, ἐο πιαλθ γϑοοποϊϊαξοι 07 ἱπέρμϊέψ, ἕο τπαῖε 
ηιθη ποΐψ, απὰ ἰο ἀεδίγου ἐδ ροιοοῦ οὗ ἐδ ἀουϊΐ. 
ῬΕΟΡΗΏΟΥ. --- ἰβ8. 11. 6. 10,11, 12. Τμο Ἰωογὰ μαίβ ζαϊά οπ ἀΐπι ἐλ ἐπέσιεξέψ Ὁ κε 

αἷϊ. ὍΤΒοα 5810 πρᾶκα 88 500] δὴ ογεογίηρ 70᾽ δἰὶπ.0 Ἠδ 88}8}} Ῥδασ (πεῖν ἐπέφιξέεε. 
Ηδ Ῥᾶγα {86 δὶπ οὗ πΔηγ. --- Π8ῃ. ἰχ. 24. Τὸ Μηίδὰ [86 ἐσγαπερτεδβείοπ, ἴο ταῖκο δα 
οη 07 δἰη8, διὰ 0 τβάκα γεοοποϊϊαξίοη ΧΡ συιϊφιιίῳ, ἀπὰ ἴἰο Ὀτιπρ ἴπ δι ουθυ  ϑέζη 
ΓΙ Θουβη688. --- (6ἢ. 11], 16. 10 ((86 βερα οὗ (6 ποιβᾶῃ, {86 ῥτγοιιλβεα ἴθβδβιδῃ 
81}8ἃ}} δγεἶδο ὑγ (ϑαίδῃ᾽ 8) 68. 
ἘΥΣΣΕΊΩΣΜΕΝΤ. -- ΕΒ. ν. 2. Ομ νιβὺ δίῃ ρίνθη ἈἸ861} 707 τϑ, δὴ οῇογίηρ, βηὰ 8 

δαοσγίοο ἴο (οά. (δα αἶϑο 2 Οογ. νυ. 21.:; Βοπι. υἱῖ]. 8.) ---Ἰ Φόδῃ 11. 2. Ἧς '5. {86 
Ῥτγοριαίϊοπ ΤΟΥ ΟἿ 81η8. --- ΗΘΡ. ἴχ. 14. ΟἸγῖβὲ, ὑοὸ ἱπσουρῃ [86 δἴθσδὶ ϑρίσιι 
οὔενοαά ἀϊπιβεῖ ῦ πιμβουΐ βροί, ὑο (σοά. ---ἰ Ῥοίῦ. 1. 19. ᾿δάρεπιδά --- «ἢ 1[μ6 Ὀσθοῖους 
Ὀϊοοὰ οὗ ΟἸιγιβί, 848 οὗ ἃ ἰαπιὸ πὶ μπουῦ ὈΪΘη8ἢ. --- 1 Ῥοῖ. 111. 18. ΟἸγῖβὲ δὲ οὔσο 
Βυβαγεα [ὉΓ βίη8, {116 )υ8ὺ [Ὁ (86 υῃ]αδύ. --- Η 60. χ. 12. ΤῊΪΒ βδη, ἴδε 6 Βιδὰ 
οβογοαὰ οὔθ αὐθο ΤῊ [ῸΓ 5108, [ὉΓ ΘΥΟΣ βϑὺ ἀόνῃ οἡ δα τἰσῃῦ Βαηὸ οὗἉ ἀοἀ.---  οὉ. 1χ. 19. 
ΝΟΙΒΟΥ ὈΥ ἴΠ6 ὈΪοοά οὗἁὨ σοαὶβ δη σαῖνθϑ, Ὀὰΐδ ὈΥ 18 οσσῃ Ὀ]Ϊοοά 6 δηίεγθαὰ ἔπ πος 
ἰηΐο {86 ΒΟΙγ οΪδ66. --- ΗΘὉ. νἱϊ. 27.  μο πϑεάϑίβ ποὺ ἀδῖϊγ, 88 ὑβοβα ἰσῃ ρῥγίεβιβ, 
ἴο ΟΣ Ὁρ δδοσῖβος ἢγβύ [ῸΓ 18 οὐσῇ 88, δῃὰ ἴθ πὶ Ὸγ [86 ρδορ θ᾽: ἰὸν 815 δς αἀϊά 
οπ66 ψ ἤθη 6 οἴεγοαὰ ἋΡ δἰ πλ56 1}, -- ΗΦ6Ὁ. ἰχ. 2ὅ, 26. Νον γοῦ ἐμαὶ δα Βῃου]α οὔνσ 
Εἰ π86 1} οὔὔϑη, 88 1π6 Βισῇ ῥγίαβύ δηΐογοί ἱπίο ὑ86 ΠΟΙΥ ἧκου ΟΥΟΥΥ͂ ΥΘΔΣ ΣῈ 186 
Ὀ]οοὰ οὗἩἨοἴβογβ. Βυὺῦ πον, οποα ἴῃ ὑδ8 δηὰ οὗὨ ἐδ6 ΠΟΙ] Βα} ἢ6 Δρρθαγϑᾶ ἕο μὰὺΐ 
ΔΥΓΑΥ 51η ὈΥ (86 δαογίοο ΟΥ ἀϊπιβοῖ, ---- ΦόοΒη 1. 29. ΤΏΘ ἰδ οἵ ἀοα, ν Βο ἢ 
αισαν ἐλθ 8η οἵ ἴ6 σου ]α. --- Αοίβ ν. 81. Τὸ ρῖνο σϑρϑηΐδῃοα ἰο 1βγ86] δῃα “μυγ σε- 
π688 07 δἴη8.---Ἰ ΟοΥ, χν. 8. ΟἸτῖβὺ ἀἰθα 305 οἷ" δὶπι8 δοοογάϊηρ ἰο {116 ϑουιρίυχ 5. --- 
1 Φόβη ἱ. 7. Τὴ ὈΪοοὰ οὗ Φ6δὺ8 Ομ σιϑὺ 88 βοη οἰδαπδβοίς 8 ὕγοπι αἷΐ δίῃ. ---- Ἑλοτη. 
νυ. 10. 7ἅ8α σϑγα γεσοποϊϊοα ἰοὸ ἀοα ὈΥ {Π6 ἀδαί οὗ δ]8 ὅοῃ. --- 2 Οογ. ν.ὄ 18. ὟΥ̓͂Βο 
ΒΑ γϑοοποίϊοα ὰ8 ἴο ΠϊπΊ561 Ὁ “6508 ΟἸ ΓΒ, --- (ο]. 1. 20. ΒΥ Βα (ΟἸγῖβ:) τὸ 
ΤΘΟΟΠΟΙΪ6 411 τϊηρβ αηΐο ἈἸπι86]}. --- Η6Ὁ. ν. 9. Η Ὀθοδῦλθ (Ὧ6 Δυῖμοῦ οὗ δαξναξίοκ 
ἀπίο 4}1} βοτὰ ὑμαὺ ΟΌΘΥ Βίηι.---2 ΟοΥ. ν. 1ὅ. Ηδ αϊθα ἔου 41}, ὑπδὺ {86 γ ̓ ΒΙΘΙ ᾿ἶνα 
δβου]ὰ ποὺ μβοποϑίοσι ᾿ἴνα ἀπο {μολβαῖνθϑ, Ὀαΐ απο πἴτῃ Ὑ οὶ αἰθα ον ἰΒοιω. (566 
4|80 Βομι. νἱ. 10---12. ; 1 Τ]1689. ν. 10.)---ἰ δῦ. 11. 24. Ὑ78ο 818 οσῃ 8617 θᾶσα οὺγ 
Β'η8 ἴῃ 18 ΟὟ ὈΟΑΥ͂ οη 86 ὕγθο, ὑπδαὺ τῦό, Ὀοίηρ ἀδδα ἰο βίῃ, δλοιιά ἰϊθ6 μπίο τὲρ ἡι- 
Θοι8η688. --- ΓΙΌ, 11. 14, ΠΟ ρανα ἢ] π]861 Ὁ. 8, (δὺ ΒΘ πρὶρὶ)ιὺ γϑάδοηι μα γόνα αἴ 
ἐπι αϊίῳ, αὐτὰ ΡΟΣ απο Βἰτηβοί  α ρεσιζίαγ" ρεορῖδ, Ζϑαΐοιιδ Οὗ 1007 18.---Ἰ Οὐ. ν]. 90. 
Ὑὸ δΓ6 δοιρσὴὲέ πιῆ ἃ ῥσῖοα; ὑδογοίοτο ρον ἴῃ γουγ δοάψ απὰ ἐπ ψοιι" δρίγξ, ισλέολ 
αγὸ Οο(5.---ἰ Ῥοῦ. ἵν. 1, 2. Α.8 Ομ γῖβῦ [88 βδυβδγθα (ὉΓ ἃ ἴῃ (6 Ηθβἢ, ἄστὴ γουχβοῖγος 
1ΠΚονν 186 τ ἢ [86 Βαλα τηϊηᾶ : 0. δ ὑμδῇ δαὶ βυβογοα ἴῃ {86 ἤεβι δαί οδδβοα ἔγοχω 
βῖη, (αὶ Β6 ΠῸ Ἰοῆσον ββουϊὰ ᾿ϊν {86 τοϑὺ οὗ μὶβ {ἰπ|6 ἴῃ [86 β68}, ἰο {δε Ἰυ8ὲβ οὗ 
τΏθῃ, δαυΐ ἐο ἐλε ισὶϊ οΥ αοά, 

ὃ 6. 7λε Μοδϑιαἢ τραϑ8 ἴο ὅθ α ϑαυΐοιιγ. 
ῬΒΟΡΗΣΟΥ͂. --- δα. ̓ ἰχ. 20. Τὴ Σά δοηι67' 8.41} οοηθ ἰο Ζίοῃ, ἀπά ἰὸ ἰμϑῃ ἐμδὲ 

ΌΤΙ ἔλοπι ὑγβηβρτοβϑίοη ἰῇ «Δ00Ό. ---- ἸΧ!!. 11. ΔΥ γ9 10 (16 ἀλρμίον οὗἉ Ζίοηῃ, 
“« Βοδμοϊὰ (δ γ δϑαϊσαίίοπ οοταθο ιν." 

ΕὙΣΕΙΧΜΕΝΤ. --- 1 δόμη ἵν. 14. Το ΕΔΙΒΟΣ βοηῦ (Π6 ὅοη ἰὸ Ὀ6 ἐλε ϑαυΐοιω" οἵ {μα 
“τ οΥ]Ἱά. --- Πα 11. 11. Τὐπίο γοῦ ἰδ ὈΟΤΉ 8 ϑανίοιιν, σοι 18 ΟΣ βὲ {πὸ Γογὰ. (56. 
4180 Μαίί. ἱ. 29]. ; Αοἰβ χὶ!. ἜΞ πη} ἷν. 42. Υ αν μοαγὰ ἷπλ οὐγβοῖνοϑϑ, ἀπε] 
ΚΗΟΥ ἰδαΐ {818 19 ᾿πάροὰ {(π6 Ομ γίϑυ, ἐδ6 ϑαυϊοιγ οὗἨ (86 ψοχ]ά. --- Αοίϑ ν. 81. Ηΐμι 
Βα} αοἀ οχαϊ θὰ τὴν Π18 τσ ῦ Βαμα ἴο Ὀ6 ἃ ῥγίηοθ δῃηὰ ἃ ϑαυίοιγ, [ῸΓ ἴῸ Εν Το- 
[τς ἴἰο [βγ86] δηὰ (Ὀγρίνθηθββ οὗ 3118. --- 2 Ροῦ. 11. 20. ἀνα δβοαροα ἴδ ρ0]- 
αὐϊοῃ8 ΟΥ̓ ὑῃ6 νοῦν] ἱβγουσὰ {π6 Κπομνίοᾶσο οὗἩ (Π6 Ἰογὰ ἀπὰ ϑαυΐοιι «688 ΟἾγσίβι. 
(866 αἶβο 2 Ῥαεί. ἐϊ!. 18.) --- Ἧτο. {ϊ. 6. Το Ἡσοὶγ ΘΒοβεὲ, πμίοι ἢ βββᾶ οὰ 8 δθυη- 
ἀδηῦγ, ἱΒτουρῇ “6805 Ομ γὶϑὺ ΟἿ ϑαυΐοιι»". ---- 2 Ῥεῖ. 1.1. ΤΒχουσ {86 τἱρύοουβηθββ 
οὗ οὖν ἀοὰἂ δπὰ ,ϑαυίοιν" 9688 ΟἸ γ]50. ---- ῬΙΝ]. 111.. 20. ΕὙοα θποα (Ὠ αν) Μὰ 
αἷδο Ιοοῖκ ἔον 86 ϑαυίοιγ, {π6 Ἰωμογὰ “6808 ΟἸσῖβι. --- ΤΊ}. 1. 18. Ἰωοοκίηρ ἔον........ 
186 Δρρϑδγίηρ οὗ ουν ρσγοδαὺ ἀοά δηὰ ϑαυίοι, ὁ 6βὺ8 ΟἸτῖβί. 

δ 7. Τ΄ο Μεβοιαἢ τσαϑ ἰο δὲ α εαίαζογ. 
ῬΒΟΡΗΈΟΥ͂. --- 584]. οχ.. Ἱ. Τῆα Ἰογὰ δβα ἢ ἀπύο τ Ιογά, διὺ ἡποὺ δ ΠΥ σῖσὶ 

μιδῃά, --- 14. 1χ. 17. 19. Ο οὖν (ἀοὰ, οαιδα ἐγ ἔλθ ἴο δῃϊπθ ρομ {ΠΥ βδποίυαγυ 



Ἠεϊαζέυο ἰο ἐδο Οἤῆῖῆοο5 97 ἐε Μοδβείαλ. ὅθι 

(δαὶ 18 ἀθβοϊαίθ, [Ὁ ἴπ6 1Ἰωογὰ δ βαῖκθ. ΤΘΙῸΣ ποῖ [ὉΣ (πΐπθ ον βακο, Ο γ αοά. 
--α 158. νἱῖϊ. 14. Ηθ 58|8}} Ὀ6 [ὉΓ ἃ βδῃοίυδυγ. 
ΕΌΣΕΙΣΔΕΕΝΤ. -- Φοδη χίν. 6. 96 δι8 βαιιἢ ἀπο δὲπι, “1 δὰ (6 τΔΥ, δηὰ (δ 

ἀγα ἢ, δὰ {86 1ΠΠῸ ; ΠΟ τη ΘΟμθίΒ υπίο {86 ΕΔΙμοΣ Ὀυΐ ὈΥ τηο.7 --- 1 Τίη). 11. δ. 
ΓΠΟγα 18. οὔα (οά, δῃηὰ οπο τηράϊαίοῦ Ὀοίνγοθη ἀοὰ δηὰ τηθῃ, [86 τλδὴ ΟἸγδὶ 6 δυ8. 
-- Ηοῦ. χὶ!. 24. δεδβυ8β 186 »πραϊαίον οἵ [8868 ποῖ οονοηδηῖ. (866 αἷδοὸ ΗφΌ. νἱῖ. 22. 
γἹ. 6. ἸΧ. 1δ.) --- δοβῃ χν. 1θ., χνὶ. 28, 24. ὙΥ αίϑοουδι γα 8881} δοὶς τς Εδίμοσ ἰὴ 
ΤΑ πδίηθ, ἢ6 Μ|1}} ρὶνα [Ὁ γοῦ; δἰ ματίο γα βανθ δδὶιεϑα ποιδίηρ ἴῃ ΤΥ ΠΔΠΊΘ. --- 
Φοδη χὶν. 14. 1 γε 8114}} δϑὶς δΔΏγ (πίη ἰἱπ ΤΩΥ͂ δια 1 υ}}} ἀο ἐξ. 

ὃ 8. 7ΤὴῪε Μοεεαΐ τοραϑ ἕο ὃς απ Ζηΐεγοα4507. 
ῬΒΟΡΗΕΟῚ .---Ἶδα. 11}. 12. Ηθ τηδᾶο ἐπέογοεδείοη ἴῸὸν 1ἴῃ6 ; 
ΕὙΧΡΊΣΜΕΝΤ. --- υκὸ χχὶ!. 84. 658 δα! ὰ, Σαίλεν ζογβῖυσα ἐΐδηι; 70᾽ ἰλεν ἄποιν 

ποί δλαί ἰλεν ἀο. ---- ΗΘὉ. ἰχ. 24. ΟἸγδὺ 16. δπίοτοᾶ ἰηΐο μοᾶνθῃ ᾿θοὶζ, πον ἴο ἀρρεαν 
ἴῃ (86 ργεϑθῆοα οὗ ἀοἂ 707 8. ---- 1 ΦΌΒη 1.1. ΠΡ ΔΩΥ τλϑῃ βἷη, ψγ δδνε δὴ αὐνοσαίε 
πὶ (86 ΕΔΙΠοΥ, δ ο858 ΟἸγίβὲ ὑπ τ μύθοιιβ. -- Εοπι. Υἱἱ}. 84. ΟὨ γέ, τθο ἰ8 ὀνυθῆ δὲ 
16 τὶρεῦ μδπὰ οὗ ἀοά, το αἷβδο τωδίκοί ῃ ἐπέεγοδδδίον [ῸΣ ὉΔ. --- ΗΘὉ. νἱ!, 26. Ηδ ἰδ 
ΔΌΪ6 ἰο βαυθ ἴδοι (0 {86 υἱξογιιοσῖ ὑμδὶ οοσλθ ὑηΐο ἀοα ΌΥ ἰΐπι, βϑοῖῃρ δ ΘΚ Σ 
Ἰϊνοίδ ἰο πιδίκο ἐπίδγοδιδιοη ΤῸΣ ΤΠ 61]. 

ὃ 9. Μεδβεϊαΐ αὐ ἔο δε α ϑῇῥερλετγά. 
ῬΒΟΡΗΕΟΥ. --- [98. χ]. 1]. Ηδ 88.8}} ἰδοὰ εἰ ἤοοκ |ἶκθ ἃ δλερλογά, 16 884}} χζδίβονὺ 

186 απ 8 τυ 8 γίη, διὰ ΘΑΥΤῪ ἰδθπὶ ἴῃ ἢἷ8 Ὀοθοπι, δπὰ πε ψε ἑεύμον Ἰοβὰ ἰμοβα 
{8δὶ δύο υυἱτὰ γοῦηρ. --- ΕΖοΚ. χχχῖν. 28. 1 νν}}} δαῦ ὮΡ οὔθ δλ6» ΟΥ̓́ΟΡ ἔμοπι, ΟΥ̓ΘῚ 
ΤΑΥ͂ βοτυδηῦ αν ἃ. (866 δἷϑὸ ἔχοι. χχχυὶ! 24.) 
Ευ σι ΜΕΝΤ. --- Φοδη χ. 14. 16. 1 διὰ 16 χοοὰ φλερλεγα, δῃὰ ΚΏΟΥ ΤΩΥ̓ ΒΏΘΘΡ, 

δηὰ δπὰὶ Κπότη οὗ τη. ΟἿΟΣ σἦθερ {δδὺ 18, 186 δῃ 168) 1 Βανβ, τ Βιοἢ ἀγὸ ποὶ 
οὗἉ (Πἷ8 (0]ὰ.... δηὰ (Π6Υ 58.411 θασ ΤΥ σοΐοθ; δῃὰ ὑπογα 588}} θ6 οπϑ ζοΪ ἃ, ἀπά ὁῃ 6 
Φλορλεγα. ---- Ἠ οὉ. χίϊ!. 20. Ουν Ἰιοτὰ «6808, {πὴ στοδὶ φλορλογὰ οἵ 186 βῇβθρ. --- 
1 δῶ ᾿,. 256. Ὑ8 δύθ πον σαίυγπδὰ ἀπο (6 δλερλεγὰ διὰ Ὀἰβθορ οὗὨ γοὺ βουΐδβ. -- 
1 Ῥοί. ν. 1, ῶ. 4ἅ. ΤΏ οἰάοτβ, 1 Ἵχδογῖ, [ϑὰ 86 οοῖ οἵ ἀοὰ ; δηὰ πβοη ἐδ6 ολίο 
δλερλονα 8}}8}} ΔρΡῬΘδΥ γ6 81|8}} γοδῖνθ 8 ΟΓΟΎΤ ἢ. 

8 10. Μεβειαλ ιοραϑ ἐο δὲ α ἀΐπο, βιρεγίοῦ ἐὸ αἷΐ οἶδόγο, ἐδιε ἀδαά ἀπά 
γεΐεν Οὗ ἐλ ολιιγοῖ, απα πιοῦε ραγέϊσμϊαγίῳ ἐχαϊίοα 8 α ἀἰπσ, αἸΕΥ 
λὲβ ει )εγίπσεο ἀπά γοβιγγθοξίοη. 

(..) “Μεεοιαλ τρας ἐο δε α Κϊηφ. 
ῬΒΟΡΗΣΟΥ. --- δα]. 11. 6. Ὑοῖ ανθ 1 ϑαῦ τΚ ἀΐπρ' ὍΡΟΙ ΠΥ ΒΟΙΪΥ Ἀ]]] οὗ Ζίοη. --- 

Ῥεδὶ. ΟΧχχὶϊ. 11, Το Γογὰ Βα σπσόση ἴο Πανα, “ ΟΥ̓ (86 ἴτυ! ΟΥ̓ ἰὩγ Ὀοάγ ν]}]} 
Ι βοῖ ἀρου ἰδγ ἑλγοηθ." (8566 δἷδο 158. 1χ. θ., 'ν. 4. ; Ζβϑοβ. Υἱ. 18.) --- 06. χχὶδ. ὅ, 6. 
Α ἀϊπρ' 586}1 τεῖχηι δὰ Ρ : 1815. 16 [86 πδηθ ἩΒΟΓΘΌΥ Β6 588}} Ὀ6 οΔ]]οὰ, ““ ΤῊΘ 
Ιμοτὰ οὖσ τἱρηὐθουδβηθβα. πζϑδο δἷδο 138. χχχὶίϊ 1.)--- Εζεκ. χχχυῖ. 24, 26. Θανί ἃ ΣΥ 
βεσυϑοΐ Ὀ6 ἀΐπβ ονοῦ (μοιη. (866 δ[50 χχχῖν. 28, 24. 56 Ὁ. χχχ. 9.; Ηοϑ. 11}. δ.)-- 
Ζεοδ. ἰχ. 9. ϑμουῖ Ο ἀδυρμίον οὐὨ Ψογυβδίθι, Ὀθθοϊὰ (Ὦγ ἀΐπρ οοσοίι υηΐο (Π66. 
(Οἰιοὰ 85 [18]16ἀ ἴῃ Μαῖί. χχὶ. δ. ; Φοόοβη χὶϊ. 1δ.; 1ζ0Κα χῖχ. 88.) 
ΕΣΨΙΜΕΝΥ. --- Μαιίί. ἰϊ. ὅ, θ. ΤΏ 10 15 πὶ ἐΐθῃ Ὁ {86 ργορβεῖ, “ Ουὐΐ οὗ (μ66 

88}8}} ΠΟΘ ἃ βου γΉΟΥ,, ἰΒαῦ 88}8}} ΓᾺ]6 ΤΥ ῬΘΟΡΪῈ [δτϑ6].᾿" (Μῖιο. ν. 2.) -ἜἼυΚο ἱ, 82, 
398. Τὸ Ιμοτὰ αοα 884}} γίνε ὑπίο δἷπλ [86 ἑλγοπδ οὗ δ 18 ἔδίμον αν, δῃὰ 6 
8[}}} γείρπ ονοῦ ἰ86 Βουϑὲ οὗὨ Φδοοῦ [ὉΓΣ δνυϑσ. -- Φό δὴ ἱ. 49, ΝΙ αἰ μβδηΐοὶ δηϑπογθά, 
“ ἼΒου δζγί 6 ὅοη οἵ οὐ, Τίιου ατὶ (μ6 ἀίπρ οὗ Ιδγδοὶ.᾽ --- δοδη χυἱ. 88, 86, 837. 
Ρι]αίβ βαϊὰ, “" Αὐτὸ ἰδοὺ πὰ ἀΐπρ' οὗ [86 εν ἢ} «Φ6δὺ8 δηβνασοὰ, “ ΜΥ Κιηρσάοτῃ 15 
ποὶ οἴ ἰδία νου]ὰ : ΠΟῪ ἰδ ΤΥ Κίπράοῃι ποὺ ἤῸπι Παπςο." ΊΪδῖο βαϊὰ, “" Ατὶ μου 
Κίησ (θη ἢ" Φεδὰθ δισπογρα, “ ΤΉου βαγοδὺ {841 1 δὶ ἃ Κίπσ." (866 αἷδο Μαῖιί. 
Χχν!ϊ, 11]. -- Αοϑ ν. 81. Ηἰπι παῖ αοὰ οχαὶυθα τνῖτ] ἷ5 σὺ παπά ἴο 6 8 ργίποσ 
δηὰ ἃ ϑανίουν. 

(11.) «Ἠδεδοϊαΐ ρας ἰο δε α ἀϊΐπ, διρογίον ἐο αἷΐ οέλεγε, ἐλε πδαά απά 
γεΐον 97 ἐἠε οἠιιγοΐ, 

ῬΒΟΡΗΕΟΣ.--- ΕΑ]. ἰχχχῖχ. 27. 86. 1 ν}}} πιδκα ἷπι τ ἤγβί- θοτη, ἰσθμοῦ απ 
{1||ὸ Κίησϑ οὐ 186 ϑαγί!. Ηἰἱ5 [σοῦ 88 ἴπ6 βιιπ Ὀδίοτα πιο. --- [}δη. νἱΐ. 18, 14. Οπθ 
ΠΚ6 1η6 ὅοη οὗἨ Μδῃ ;--- ἸΠΟΥΘ γ)85 ρίνοη πἰτλ ἀοπιϊηίοη, δηὰ σίοσγ, δπὰ ἃ Κίπράοτι : 

ΥΟ1.. 1- ΟΟ 



8662 Ῥγοάιοξίοηδ ὃν «εειι ΟἸγίδί, τοϊαξίυο ἰο 

{μδύ 811 ρθορῖθ, παίϊοῃβ, δηὰ ᾿δηριαρθβ βίου ]ὰ βεῦνο μῖπὶ: Ἀἷ6 ἀοιο ἢ ἰδ 8ἢ ΘΥ̓ΟΣ- 
Ἰαβιίϊηρ, ἀοταϊηΐοη. (868 680 ΠΏ δῃ. νἱὴῖϊ. 27., 11. 44.) 

ΕὙΧΣΊΣΜΕΝΤ. --Ηον. 1. ὅδ. ΤῊΣ Ῥγέποο οΥ ἰλο ἀϊπρϑ 7 ἰλε οαρνίλ. --} Τίτα, υἱ. 15. 
ὝΠΟ ἰ8 {86 Ὀ]οββοᾶ δῃὰ οὐἱγ ροϊοηίαίο, {πὸ Κίπρ' οὗ ἀΐπρε απὰ Ζονά ο ἰονγάβ. (ὅθε 
αἷδο ον. χυϊὶ, ]4., χὶχ. 16.)---Ερἢ.ἱ. 21. ΕδΡ αδοῦε 41] ρυϊηο ρα! ἐγ, δὰ ρότοσ, δὰ 
τοὶ, δῃἃ ἀοχαϊηΐοη, δῃὰ ΘΥΘΥῪ Ὠδπι8 ἰμδὺ 18 παιηθδᾶ, ποΐ ΟἿ]ΥῪ ἴπ (818 ποτὰ, Ὀπὲ 
8.150 ἴῃ ἐμαὺ τ δι οἢ 18 ὕο οΟπΊ6. ---- ὮΙ]. 1.9. Οἀοὐ ΒΑ ΒίσΥ ὀχαϊεα Ὠἰπι, πὰ σίνοσι 
δΐπλ ἃ ἤᾶτὴθ ὙΙΟΝ 18 αὖοῦα δυο παπιο.--- ἘΡΆ. ἱ. 22, 28, ἀσοὰ διαί μαυὶϊ 4}} ἄδχτε: 
ὉΠῸΘΣ δἷ8 ἴδοί, δπὰ ξενς δἷπι ἴο Ὀ6 δα οΥ̓ΟΣ 811 ἰδϊηρα ὦ ἐλε Ολιιοῖ, πιο 18. μ1α 
Ῥοάγ.---Ο0]. 1. 18. Ομ τῖβι ἰ8 [6 Ποραΐ 9 ἐλε Ολιγοῖ, πΒΙΟΘΒ ἴδ μἷ8 θοᾶγ. (866 αἷβο 
ΕΗ νυ. 28.) --- ΕἸΡἢ.. ἵν. 1ὅ,16. ὙὙὼο 15 [86 Τδαά, ὁυεη ΟἸγϊδί ; ἴτου το (δα 
τ ΠοΪ]6 ὈΟΑΥῪ ΒΟΥ οἰηοα ἰοροίθον δηὰ Ἵοιωρδοίοα . . . . τρβκοίῃ ἸΏΟΓΘΔΒΟ.--- Οὐγ. 
χὶϊ, 27. Ὑ ἀγὸ ἰδὲ ὈΟΑΥ οὗἉ Ογἶβὲ, δῃηὰ σαθιρῦοσβ ἴῃ ρα θυ αν. 

(1}.) Μεβοιαλ ἐλὲ ἀΐπφ τοαβ ἐο δό οχαζίοα, πιογὸ ρατγέϊσμϊαγίν αὐἶεέν' ἀὲξ 
δι) γα απα γοδιιγΥ οἴ οΉ. 

ῬΒΟΡΒΣΟΣ .--- Βα]. 11. 6, 7. (οἰϊαα δῃηὰ δρρ]ϊοὰ ἰο ΟἸσίϑὶ ἴῃ οί χὶϊ. 88, πὰ ἩΘΌ. 
γ. δ.}1 αν θοῦ ΤΟΥ Εἰπρ ὌΡΟΣ ΤΩῪ δο] Ἢ οὗ Ζίοῃ. Ἰδοῦ διί γ ὅοῃ ; {πῖ8 δ Υ 
διανα 1 Ὀοροιίοῃ {8 66. --- κα ἣμ ὙΙΙ:. ὅ. ἴμου βαϑδὺ τηϑᾶβ ἷπὶ 8 1}{0}6 ἰονσον τ8 δ ἐμ 
δρξοῖϑ, δηά μαϑύ Ἴγουγῃ θα Εἴπὶ τ ΡΊΟΓΥ δῃα ΠΟΠΟΌΣ.--- 188. 11]. 10. 12. ποι ἐμοαὰ 
ΒΌΔΙΟ τλαῖζο 18 800} δ οὔοσίηρ, [Ὁ βίῃ, ᾽.6 88.8}} βθθ [8 ϑ66ἃ:; δῃὰ {86 ρθαδυζο ΟΥ̓́ Β6 
Ἰ,ογὰ 8881} Ῥγόβθροὺ ἱπ Εὶ8 μδῃά, --- ΤΒογοίοσο Μ{ΠΠΙ ἀϊνίς Ἀπ 8 ἴοη τ 186 
δτιοαῦ, δῃὰ 6 884}} ἀϊνῖὰθ {Π|6 8ροὶ! τι (86 δίσοηρ, Ὀθοδιδα ἢ6 Ῥουγοὰ οὔ δΒὲα 
ΒΟ] υπίο ἀθδ 8. 
ΕΟΙΚΠΙΜΕΝΈ. --- 1 Ῥοῖ. 1. 11. ΤΒΘ ΓΟ ὦ «0... [εϑιθοα Ὀεξοτομδηά (δ9 βαϊοσ- 

ἴηρβ οὗ ΟἸτῖδὶ δὰ {μ6 ρίουυ ἰδαῦ δου !ὰ {Ὼ0]1ον. ---ἴυκο χχῖν. 26. Ουρσῶξ ποῖ 
ΟὨγῖδὺ ἰο αν ϑυβογοα (πθ86 Γπΐηρθ, ἀπ ἴ0 ἰανο ϑηϊοσϑὰ ἰηΐο 9]ΟΥῪ ὃ---ΦΟἰῃ χΧΥΣ. 1. 
ΤΠ ΒΟῸΣ ἴδ Θοτηθ, ρ]ΟΓ {8} ὅοη. -- Βοι. . 4 ροϊατοὰ ἰοὸ Ὀ6 {μα ϑοη οὗ αοὰ 
ὙΠ ρόντοῦ. . . .« ΌΥ 86 χοβυσγθοῦοη ἔγοηι {86 ἀεδά. ---] Ῥεῖ. 1.2]. σἀοὰ..... 
Ταϊβοα ἶπὶ ὉΡ ἔγοιῃ [86 ἀεδα, δηὰ ξην δῖπὶ σίοτγ.--- 1 Ῥοῖ, 11. 22. ἯΒΟ 18 σοῖια 
ἰπίο Βδϑᾶνθῃ, δπὰ 'β οὰ {86 τρμῦ Βαπὰ οἵ ἀοὰ; δῃρεῖβ, δῃὰ δαιμοτὶ 68, δηθὰ ρονγασα 
Βοΐησ τηδὰθ βυῦ᾽]θοῖῦ πηῦο Β1Ώ,. ---- Αοἱβ ἰϊ, 82, 88. Φ968ὺ8 Βαίῃ ἀοἂ γταϊδοὰ Ὡρ. .. 
ἐδπογοίογα θοΐησ ὮὉΥ {86 τἱρῃὺ Βαηὰ οὗ αοὰ Θχα] οα. --- ῬὮ1]. 1,. 8, 9.0 Βοίηρ πη ἴῃ 
ΤἈΑΒὨΪΟη 88 ἃ τη, δ6 Ὠυπι 6 ὨἰπΒ6 1 ἢ, δὰ Ὀθοδῖης οὐοάϊοης πηΐο ἀοϑίδ, ονοα {86 
ἀθδίι οὗἨ [86 ΟἴῸΒ8 ; ὙἩβογοίογε αοα αἶβὸ μβαίῃ ΒΙΚΆΪΥ χα θα αΐπι. --- ΗΘ. 11. 9. Ὑγς 
8606 968.8, ὙδΟ τγἃ8 τηϑα ἃ 1} 016 ἸΙοττοῦ ὑἰβδὴ (Π6 δηροΐβ, [Ὁ (86 βυβοντίης οὗὁἨ ἀθϑδέῃ, 
ογονηοα τὶν ΘἸΟΓΥ δπὰ Βοπουτ.--- ΗΙΟΌ. χΙ!. 2. ο, ἔον [86 707 [πδὶ ψγ88 δεῖ Ὀ6- 
ἔοσα πὶ, οηἀυτοὰ [86 ΟΥΟΒ8, ἀοδρ δίῃ ρ [16 δδδιηθ, δηὰ 18 βοὺ ἀοῦγῃ δὶ [86 ταὶ Βασιὰ 
οὗ (86 θγοπο οὗ ἀοά, 

ΟΗΑΡ. 1|. 

ΤῊΞ ῬΈΙΝΟΙΡΑΙ, ΡΕΡΌΙΟΥΤΙΟΝΒ ΒΥ σέεϑῦβ ΟἩΒΙΒΤ ΒΕΤΑΤΙΥ͂Ε ΤῸ ΗἸΙΒ ΒΟΕΞΈΒΙΝΟΚ, 

ῬΒΑΤΗ, ΒΕΒΌΒΕΕΟΤΊΙΟΝ, ΤῊΒ ΒΡΕΒΑ. ΟΕ ΤῊΣ ΟΘΟΟΒΡΡΕΙ͂, ΑΝῸ ΤῊΗΒ ὈΕΒΊΤΒΕσΟ- 

ἘΙΊΟΝ ΟΡ σΕ ἘΕἘΌΒΑΙΕΜ. 

[Πεὐογγοα ἰο ἴῃ ραρο 299. Ὁ ἰλὲὲ Ῥοδρη6.} 

ΒΕΟΤ.Ι. 

ῬΒΕΘΙΟΤΙΟΝΒ (ΤΟΝ ΤῊΝ ΟΟΝΕΙΕΜΔΑΊΤΙΟΝ ΟΥ ΗΙΒ ὈΙΒΟΙΡΙἘΒ᾽ ΕΒΔΙΤῊ) ΤΗΛῚ ΤΉΞΥ ἩΟΌΙ» 
ΕἸΧΝῸ ΤΉΙΝΟΒ ΔΟΟΟΒΌΙΝῈ ΤῸ ΒΕ18 ὝΟΕΡ. 

ἘΈΟΕΕΟΣ ΤΕ ΕΊΙΡ ΧΧΊ. τῳ 8. ἜΣ ΕΣ τῷ 2.; Κα χὶχ. 80, 81. Φοβυδ δοπὲ 
ἔνο αἰδοῖ ρ᾽6β, βαγίηρ ὑπο ὑΠ6 πὶ, Ἰηῖο [86 ν]]]αρα ονοσ αρϑιηδὶ γοῦ, δηὰ βίγαῖσβι- 
ΔΥ γ6 88.8}} ἤπα Δ 888 (16εἀ Δηἃ ἃ 0011 τὶ ΒΟΥ ; ἸΟΟβα ποπ, ἄπα, ἱπσ 16 πὶ αΐο 
Ὼ6 : δῃὰ 1 ΔΠΥῪ τηϑῆ 58}}8}} ΒΔῪ δυρῃὺ ἀηΐ0 γοῦ, γ6 888] βαυῪ, “ἼΠο 1,ογὰ μαι ποοὰ 
ΟΥ̓ {Β6πν,᾽ δὰ β γι ΓΤΔΥ μ6 Μ01]} δε! {μοπ)." --- Μααν χῖν. 18, 14, 16. 6Ἃο γο ἰηΐο 
ι8ο οἰἰν, δρᾶ ἴδοτο 8881} πηθαῦ γοῦ 8 τοϑῃ ὈΘΆΣΙΩΡ 8 ρῥἱΐοΒοῦ οὗ νδίοσ, [Ὁ] ]οὐν Εἶπα : 
δὰ ἩΒΟΓΟΒΟΟΥΟΥ 86 881} (Ὁ ἰπ, ΒΔΥ γὲ ἰο (86 μοοὰ τη οὗὨ {86 Βοῦϑα, “ Τδ6 

.᾿ 



Ἠΐ ϑδϑεγενίησο, Ἰ)οαίλ, ᾿οδιγγοοίζοη, απὰ «φοοπείοπ. δθ08 

"αλδῖοῦ Βα ἢ, ὙΠ ΒΟΓῈ 8 {86 ἡνξῴωφονεμς ὝΒΟΓΟ 1 88}}4}} οδὶ [π6 Ῥδβϑόυδν σὶτὰ 
ΠΩΥ͂ ἀΐθο 0 168" Απὰ δὸ Μ| δῆουν γοι 8 ἰδῦρθ ὍΡΡΕΡ τοοΐη. (866 δἰδο Μαίϊ. 
ΧχνΥὶ. 18. 
ΕΥΙΣΙΣΜΕΝΤ. --- Ματκ χὶ. 4, δ, θ.; ΠυκΚο χὶχ, 82. ὙΒΟΥ ἐουπὰ (86 οοἷἐ (ἰδ ὉΥ 

186 ἄοον πὶ βοαΐ, ἴῃ ἃ ρΪδοα τ ΘΓΘ ἔν Ὑ4Υ8 τηοί, δῃηᾶ (Β6γ ἰοοϑο ἰιἷπὶ; δπὰ οογίδί ἢ 
οὗ (δοιὰ (μδὶ βίοοα ἴΠ6γ6 βαϊὰ ἴο ἐβθ, “ ΥΥμαῦ ἀο γα Ἰοοδίηρ (6 601} Ὁ δὐηὰ ΒΥ 
δδὶ ἃ ὑὸ ποτὶ θυθ 88 “9688 ᾿δα δοπιπιληάοα, ταν (Β6Υ ἰδὲ {86π γο.---Κ6 χχῖϊ. 
18.; Μαῖῖ χὶν. 16. ὙΠΟΥ πϑηΐ δηὰ ἐουηὰ 85 μα δὰ βδ:ἃ υπίο {δ θι). 

ΒΕΟΤ. 1, 

ῬΒΒΌΙΟΤΙΟΧΒ ΟἹ" σΈΒΌΒ ΟΗΕΙΒῚΤ ΒΕΙΛΛΤΙΥ ΤῸ 518 ΒΟΡΕΈΒΙΧΟΒ, ΡΕΑΊΤΗ, ΒΕΒΌΟΚΒΕΟΤΙΟΚ, 
ΑΥΧΌ ΔΑΒΟΕΝΒΙΟΧ. 

δ 1, Τλαὲ ἦε τραϑ ἰο ὅθ δείγαψεά ὃν οπ6 οἱ λὲβ ἀϊδοὶρῖο8, απᾶά ὃν “κάας 
]δοαγῖοί. 

ῬΒΟΡΗΒΟΥ. --- “ὁδη νἱ. 70, 7]. Ηδυθ ποὺ 1 οβόβϑθὴ γοὺ ἔναῖνο, δηὰ οὔθ οἵ γου 
ἷἱδ ἃ ἀον] δ δβραῖκο οἵ δυάδα ᾿βοδγιοίῖ, (86 βοὴ οὗ ϑιμηοῃ, 0. 86 1 νγδβ μδὶ 
δβου α ὈΘΙΓΑΥ Ὠΐ μι. --- Μαῖ. χα. 18. Βοβοϊὰ γθ ρὸ ὺὑρ ἴο 6γυβα]οθηι, ἀπὰ [86 ϑοη 
οἵ Μϑδῃ 984}} Ὀ6 Ὀεϊγαγεὰ υηἰο {86 οἰϊοῦ ῥτίθβδίβ ἀπὰ υηΐο τμ6 δοῦῖ θ68. (8.66 4]80 
Μαίῖ. χν!!. 22. ; Μευῖ χ. 838.: 1ωὑκὸ ἰχ. 44.) --- Μαιὶ. χχν!, 2. Υ πον, ἐμαὶ δἵζοσ 
ἴνο ἀΔΥ8 18 {86 ἴδδδι οὗ [88 ῥδββουοσ, δηὰ {Π6 ὅοῃ οὗ Μδῃ 18 θοίσαγοϑα ἰο Ὀ6 ογιιοϊβοά. 
-- δοόδη χη. 10,11. Ὑα ἃγὸ οἰθδη, Ὀὰὶ ποῦ 8]}; 00. Β6 Κπὸν το 8βου]ὰ ὈθίσγαΥ 
Βίπα ; ἱπογθοο βαϊὰ μ6, 76 8.6 ποῖ 81] οἰοδη. (18., χυὶϊ. 12.) --- Μδγκ χὶν. 18. Φοϑυ 
δδι ἃ, ΟΣ 1 ΒΔ Ὀπο γοῦ, Οηθ οὗ γου πδιοὰ οδίϑεβ τι πη6 8}18}} ὈΘίΓΑΥ π6. 
(Μαῖι. χχνὶ. 21.; Φοδῃ χὶϊ. 2].: 10 χχὶ! 21.) --- Φοβη χὶϊ. 26. Ηδ ἰὲ ἰβ ἴο 
ὙΠ οπὶ [1 584}} γῆν ἃ 800 : ---6 ράνο [Ὁ ἴο Φυἀδ5 ᾿βοδσγιοῦ. (Μδσκ χὶν. 20.) ---- Μαγκ 
χῖν. 42, Ηδς [πδὲ θοίγαγοίδ τη6 18 δ βαπᾶ, (Μαϊϊ. χχυὶ. 46.) 
ΕὙΣΡΊΕΜΕΝΤ. --- Μδιι. χχυὶΐ. 14, 16, 16. Ομ οὔ {Ππ ἔπτοῖνο, ο411|6ἃ ΨΦυἀδ6 Ιβοαγίοί, 

τγοηῦ τπίο ἴπ6 οἰ 6Υ ῥτίοϑίδ, δα βαϊ ἃ υπίο ὑμοπὶ, ἡ μδὶ τι}}} γο σῖνο τὴ6, δῃὰ 1 ν}}} 
4ο νον μἷπὶ υηΐο γοῦ ἢ δηὰ {Π6Υ σογοηδηϊθα τ ἷπιὶ ῸΡ (ΣῈ ῬΊΘΟΟ8 οὗ δβέϊνοῦ ; 
δηα ἴοπὶ ὑδπδὲ ὑπ δ δου ριῦ ΟΡρογ ΠΣ Υ ἴο ὈΟΙΓΑΥ δῖπι. (Ματκ χὶν. 10.; [ὑ}κ6 
χχὶν, ὃ... Φοδπ χὶν. 2.)- Μαίι. χχνὶ. 47---49. Ψυάδδ, ὁπ6 οὗ ἐμὰ ὑποῖνα, σϑιηθ, απὰ 
Ὁ δἷἶπ ἃ στοαὶ τυ ἀθ τ ἢ δυνογάϑ δηα βίαυοϑ, ἔσοση δα οἰ οῖ Ῥυϊοϑίβ δὰ οἴογ5 
οΥ̓͂ {86 ρεορίὶ6. Νον Β6 βαὺ Ὀείγαγοὰ εἶπιὶ ρανο {Β6πὶ 8 βίρτι, αγίτις, ἮΝ ἸΟΙΏΒΟΘΥΟΡ 
Ι 5181} Κ|88, {Ππ2ὺὺ ϑ8ὴη6 18 6, Βοϊα πὶ [Ἀδι ; δῃηὰ (ογίν ἢ6 ολπλθα ἰὸ “9658, δηὰ 
βηϊὰ, ΗΔ], Μαβῖου, δηα ᾿κϊβδοα δα. 

ὃ 2. 7)αξ ῪλὶΞ οἶδεν 7)ἰδοΐρίες ιοοιια γϑαλο ἤϊηι. 
ῬΒΟΡΒΕΟΥ. --- ΜΑΙ χὶν. 27.; Μαῖὶ. χχυΐ. 81. Φ6808 βαῖ ἢ} ἀπῖο ἐμ θη, Α]} γα 

8841} "6 οδδηάρα Ὀδοβιδβο οὗ πιὸ (818 ΠΩΣ ῸΓΡ 1Ὁ 18 τσὶ ύθη, “1 π}} δπιῖῦα {116 ϑ86Ρ- 
Βογὰ, δηὰ (6 βῇδαρ 88}}8}} δ βεδίἐογϑά."---- “μὴ χυΐ. 82. Το Βουγ οογηθίδι, γ68 15 
ΠΟῪ οοπ6, ἰδδὺ γ6 δ.}8}} Ὀ6 δοδιογθα ΘΥ̓ΘΟΓΣῪ τηδῃ ἴο δἷδ ΟὟ, δὰ 8.}8}} ἰΙϑᾶνϑ τ)6 4] οὔθ. 
--- δομη χνὶ. 8,9. «6808 δηδυγεγοά, 1 γα βθοὶκς τὴϑ, ἰοὺ {8686 ρὸ (ΒΟΙΣ τὰ ; ἰδδὲ 
{86 βαγίπρ πῖρῦ Ὀ6 1 6}}6ἀ ποι μ6 βρακε, ΟὗἁὨ ἰβο σοὶ μου ρανοδὶ πιὸ πᾶν 
1 Ἰοβῦ ποθ. 
ΕΥΣΓΕΙΣΜΕΝΤ. --- Μαιί. χχυϊ. ὅδ. ὙΒοπ Αἰ, ἐλο αἀἰδοὶρίος χοπβοοκ λύπ απὰ Πεὰ. ---- 

Μωκ χὶν. 60. Ἂμ λὲν Αἰὰ, γοββοοκ λὲπι απά χε. 

8, 7)λαΐ Τοίε7" τοομία ἀδεν ἢίηι. 
ῬΒΕΟΡΒΕΟΥ.--- 6 ΧΧΊ!, 81, 82. ϑίπιου, δίταοη, Ὀθμο]ὰ ϑαίδη ἢδίὰ ἀοϑγοὰ ἴὸ 

δαν γοῦ, [μϑὺ ΒΘ ΤΩΔΥ͂ 8ιὉ γοῦ 85 ψἝθαῖ; θαῦ 1 Βανα Ὀγαγϑᾶ [0γ 866, ὑπαὶ ἐμ γ Γ8 8 
[41] ποῖ ; δῃηὰ σβοπ ἴποὰ δγὶ οοπυογίθα, βίγεησίποη ἔθ Ὀγείδγθη. --- Φομη χιὶ!. 38. 
σε μου 16 ἄονη ἐμ γ ΕΠ [ῸΓ πὶ βακὸῦῇ ὙΟΓΙΪΥ, ν ΡΠ 1 ΒΑ ἀπο ἔἰ66, ΤΒ6 οοοὶς 
8.8} ποῖ γον {11} ἔμβου μαϑὺ ἀδηϊϑθα τὴα (πγῖοθ. (ὅθε αἰϑο Μαί(. χχνὶ. 84. ; 1Κ6 
χχὶϊ. 84.) --Ματκ χίν. 806. ΨΟΥΙΪΥ 1 58} υπίο {μ66, Τμαῦ {μ18 ἀδγ, ουθ 'π [818 
πὶρδῦ, Ὀοΐίοσα 186 οοοῖϊκς οτοὸνν ὑπῖσθ, μοῦ Β84}0 ἀν πιὰ ἰδ τῖσθ. 

ΕΡΙΜΕΝΤ.---- υκὸ χχὶϊ. 60, 61, 62. Ῥοῖίοσ β8α!ὰ, Μδη, 1 Κπον ποΐ πἢδὶ ἴπου 
βΑγοϑί ; δῃηὰ ᾿τητηδαϊδίθὶγ, τ ἢ}]16 Β6 γοῖ δρακα, {86 οοοῖΐς οτὸν. Απὰ ἐδ86 [,οτὰ ἰυτησά, 
τη Ἰοοκοὰ Ὡροη Ῥεΐοσ ; δπὰ Ῥοϑίοσ σοι ογθὰ (86 ποσὰ οὗ {ἐδθ 1μογὰ, υν δ6 δὰ 

Οοο 2 



5064 ΤῬΡγεάϊὶοίοηα 9 «ἴεδιι6 Ολγὶδέ, τοϊαξξοε ἴο 

βαϊὰ υπΐο δἷηι, Βοίοσο (86 δοοΚ ογον, ἰδοὺ 88|410 ἀθ ΠΥ τὴα ἰΒτῖοα ; διὰ Ῥοδίος νοπὲ 
ουΐ, δἀηὰ πορί Ὀἱδίοσὶγ. (866 αἷδο Μαί(. χχνὶ. 7ὅ.: Φοόοβῃ χυὶϊὶ. 27.) --- Μασῖς χῖν. 72, 
ΒΟ βοοοῃὰ ἔζπιθ ἰμ6 σοοῖς ογονν, δα Ῥοίορ οδ]] θὰ ἰο τωϊηὰ {π6 πογὰ ἐμδῖ “7 650)}6 δπεοκὶ 
απίο δὲπι, Βοίογα [86 οὐκ ογοῦν ὕπῖοα, μου 8.810 ἀθῶγ τὴθ (μγῖοθ. 

ὃ 4, Τῆο οἰγοιπιδέαποες, ρίαοα, απαὰ πιαππον 9 ἀΐε ειετίνσε. 
((.) Τλαὲ ἐἀε βλοιιία διι7εν. 

ῬΒΟΡΗΕΟΥ.--Μαίί. χτὶ. 21]. ; Μαγκ νἱ!]. 81.: ζυκο ἰχ. 22, Ψ6βθὺ5 Ὀαρδσι ἕο ἐδβοῖ 
απ ἰο βου απο 18 αἰδοῖ] 68, Βονγ ὑμδῇ 86, (860 ϑὅοῃ οὗ Μϑῃ, τηυϑὲ βο υπίο “ετι- 
δὰ ]θπι, δηα βυ δ ἸΏΔΗΥ ἰδίηρθ, δπὰ Ὀ6 τα͵θοϊβὰ οὗἩἉ [86 6] ἀθγ5 δῃὰ οδιοῦ ὑσγίοδία διὰ 
δου 68, δηὰ μὲ Κι 164, ἀπ 6 ταϊϑϑὰ δραὶῃ τ6 (μἰτὰ (Αγ .--- Μετ ἰχ. 81.; Μαῖς. χυῇ. 
22, 28, ΤΙ ὅοη οὗ Μβϑῃ 888}} Ὀ6 ἀδὶνογϑὰ ἰηΐο {Π6 πδηῃ 8 οὔτηθῃ ; δῃὰ ΒΟΥ 58.2]}} 
ΚΗ] Ὠΐπι : δηὰ δῇοσς ὑμδὺ μα ἰ8 Κι 16, μα 8.14}} τῖϑα {86 ἐϊγὰ ἀ8γ. --- ΜάτΚκ χ. 858, 84.: 
Μαῖι. χχ. 18, 19.:; [ωΚς χυ]ϊ!, 81---85985. Βα οΪ, τα ρῸ ἂρ ἴο Φεγυδβαίοι, διὰ αἱ] 
{δίηρθ (αὶ ἀσγὰὸ τὶ θη ἴῃ {Π6 Ῥτορμοῖβ Θοποογηηρ ἐμβα βϑοη οὗ Μϑδη β8}} θὰ δο- 
οομρ ἰδῃοὰ : ἀπα [86 ὅοη οὗ Μίδῃ β88}} Ὀ6 Ὀοϊγαγϑ, απᾶ ἀοἰνογοὰ ὑπο ἐμ οδϊοῖ 
γἰοβίϑ, δὰ υηἴο {6 ΒΟΣΙΌΘ6Β ; δὰ {ΠΟΥ 5}}8}} σοπείθιηη ἢ απο ἄρϑίν, δηᾶ 5821} ἀ6- 

[τνος μἷπὶ ππΐο [86 ἀθ}}168. Απηα ΓΠΟῪ 88}8}} τηοοὶς πὰ βρ (6 }}} οηίγοδς Πἶπι, δηὰ 
88}8}} ΒΟΟΌΣΡΘ Βἴπ), δηα 88}}8}} βρὶὉ Ροπ ἶπι, πα 88}48}} Κ1}1 τα, δα ΟΥΌ ΘΙ Υ Αἶπε; δηὰ 
186 {τὰ ἀδΔΥ Β6 8}}8}} τῖϑα δραίη. ' 
ΕΥΓΡΙΣΜΈΝΕ. --- δόδη χὶ. ὅ8. ΤΏΘΥ ἴοοκ σοῦπδο] ἱοροῖβοῦ ἰο ρὰΐ Εἶτα ἰο ἀοδεδ --- 

Μαῖι. χχν!. 4. ; Μαγκ χὶν. 1.; Κα χχὶϊ. 2. Απὰ οοπδυϊ δα μουν {Π6Υ ταῖσξς ἰδῖχε 
Φοβυϑ Ὁ ΒΕ ΠΥ δηὰ ραΐ δἷπὶ ἰο ἀθδι}.---"Μ αἱ, χχνὶ. 66.; ΜΚ χὶν. 64.; Γι κοα χχῆ, 
71. ΤΏΟΥ δηδιγοσοα δηα βαϊα, “"Ηθ 18 σ! ΠΥ οὗ ἀθδι μ᾽"... ... δηὰ {Β6Υ 8}} οοσιἀοταμοὰ 
Βίτα ἴο Ὀ6 ρυἱ]ὲγ οὗ ἀοδίῃ.---- Μαι, χχυῖ. 26.; Τυκα χχῖ, 24.: Φοδη χῖχ. 16. ὙΒδα 
Βα δα βοουγροα “Φ 6808, Βα ἀο]ἐνογοὰ Ὠἰπὶ ἴο Ὀ6 ογιοΙΘα.----ΦὍδη χὶχ. 18.; Μαίξ. χχανῆ, 
8δ.; 1κὰ χχΧϊ. 88...... Οοϊροῖδα ; τ ΒΟΣα [Ώ6Υ ογαοϊδοὰ Πἷπι, δηὰ ἔτο οἵβοσδ 1 
Βῖπ).--- Γυκο χχῖν. 6, 7. 26. 46.5.Ἡ ΘΙ ΘΙΔΌΘΥ ΠΟῪ δ6 δρδῖα υηΐο γου, ἩΒΘῺ Βα νῶϑ 
γοῦ ἴῃ 811166, βϑαγίπρ, “86 δοη οὗ Μϑῃ τηυβὲ Ὀ6 ἀεἰϊνετοὰ ἰηΐο ἴα Βαηάδ οἵ δἴμξαὶ 
ΤῊ6ῃ, δηἃ Ὀ6 ογυοϊδοά, δπὰ {πὸ (ἰἰνὰ ἀδγ σὶβα δραΐη.". .... “Ουρῆῖ μοῦ ΟἾγίδὲ ἴο 
Βαανα βυβογοὰ {686 {πησδΡ᾽..... Τπυ8 10 Ὀοδονοὰ ΟἸγχίϑῦ [0 βυβενγ, δηἃ ἰὸ σἕβε 
ἔγοιη ἐμ6 ἀϑορὰ {86 ἐμιτὰ ἀΔγ.---Αοἰα 1ἰ. 28, Ηΐπι. .... γ6 ιανο ἔβδίζθῃ, δπὰ Ὀ΄Ὺ τὶοκοὰ 
Βαηὰβ ογυοϊβοα δηὰ 58] δίῃ. --- Αοΐϑ χὶ. 27. ΤΏΘΥ πᾶνε [18]1ὁὰ (ἐλ6 »γορλδοῖδε) ἴα 
οοῃἀομηπίηρ, μἶτλ.---Αοἰϑ χνὶϊ. 8. (Ῥαπὶ οροπεὰ απὰ αἰϊερ οα οἱ οΥ ἐλε ϑογὶρέωτε4) μαι 
ΟὨγῖδὺ τηυϑῦ ἢ 68 Ὦανα βυβεγοα δηᾶ σἴβοη δραὶη ἵγουλ (6 ἀ68α. --- (ἀΔ]. κἱ. 1.......... 
ΟἸγϑὺ μαι ἢ ον ΘΕ] ὈΘΘῺ βοὺ ἔοσί ὁγυοῖβοα δπιοὴρ γου. 

(1.) Τὴδθ ῬΙΩΑΟΕ τοῆογ ἦθ 8]ιοιιίαὰ δι 67, νἱΖ. α «εγιιδαΐδηι. 
ῬΒΟΡΗΕΟΣ.--- δι. χνὶ. 21.; {Κα ἰχ. 81. Ηδ τυυδὺ ρὸ υηΐο Φογυδδίοι δηᾶ κυθδτ. 

“--ἼΚαο χὶϊ!. 81. 88. Ἡογοὰ ν}}} Κ|11 (866. [Ὁ οδπποῦ ὃ6 1μδὺ ἃ ρσορμοῦ ρεγίδβῃ οαἱ 
οἵ Φογυβαίϑιη.---υΚ6 χνἹ!. 81. ; Μαιῖ, χχ. 18. 7 α ρὸ Ρ ἴο ἐλ μεθ ἢ δηὰ δ)ὴ 
(ηρβ (μαὲ δια τ τὶυΐθη ὈΥ (86 ργορβμϑῖβ δοποοσηίηρ ὑΒ6 βοὴ οὗἨ Μδῃ β.)4}} ὕε δοὸ- 
οοΙ ΡΠ] βμοά. 
Ἐρὶτὶ μ ναι-Ξ 1υΚὸ χχὶν. 18. Ασῇ ἰδοῦ ΟἿΪΥ 8 δΙΓΔΏΡῸΣ ἴῃ Φογυδαίομ, δηἃ δαὶ 

ποῖ Κποσση ὑπδ {ίηρΒ τ ΒΙοἷ ΓΘ ΘΟΙΏΘ ἴ0 Ῥ888 {Π6Γ6 ἴῃ ὑπ686 ἀδγε Ὁ (8566 δἷϑὸ Μίδιξ. 
χχυϊ.; Μακ χν.; Κα χχῖϊ!. ; Φοιη ΧΙΣ.)----Αοὶδ χὶὶἹ. 27. ὙΠΟΥ ἐμαὶ ἄντε }]} δὲ 
Φογυβδίομ, δπιὶ ὑπο ὶν ΤΌ]ΘΓΒ, Ὀθοδυ86 ΜΝ Κηθνν ἷπι ποῦ, ἨὨΟῸΓ γοῦ {16 γψοΐοοδ οὗὨ ἐδ6 
Ῥτορβϑίβ, νυ βίο ἄγ σεϑδὰ Ὄνου ΒΘ ὈὈ Δι -αδγ, Ἰμ6Υ μανς ζ]8]16 {ποτὶ ἴῃ φοπά στον 
Ἰὴρ Βἷπι,---Ηο. ΧΙ. 12. Φαβὺ8.. .... βϑυβδεγοα πιίβουῦ [86 σαίθ. 

(}1.) Τὴ ΡΕΒΒΟΝΒ ὃψ τοΐλοπὶ ἣδ τοαϑ8 ἰο 832’, νἱζ. ρατίϊουζαγὶῳ ὃν ἐὰε 
ΟἸλίο  Ῥυγίοϑέδ απα Οαἰηίῖἶε8. 

(α) νυ ἐδλε ΟἸῖε ΤῬγϊοδίδ. 
ῬΒΟΡΗΣΟΥ.-- Μαῖιί. χνὶ. 21.:;: Μασκ νἱ}}. 31.: 10Κο ἰχ. 22. δ τηυϑὶ κυ: σωδη 

ἐπίηρβ οὗ (86 ο᾽άογβ διὰ Ἷβίϑε ρυίθϑίβ δηα βουῖθ68.--- Μαϊξ, χυῇ. 12. 1 ἸΚονἶδα 
αἶδο {86 ϑοη οἵ Μϑῃ ϑυβὲτ οἵ ἰδ ϑιη.---Ματκ χ. 338, Το βὅοη οἵ Μδὴ β8}} Ὀὰ ἀο]ὶ- 
νογοὰ ἰο {π6 “μοῦ ὑτὶθδίβ δὰ ἤο 188 βου θβ, δῃὰ (Π6Υ 8881} οοπάδσηῃ μΐτῃ ἴο ἀθδὲὶ, 

ἘΙΡΙΜΕΝΊ.--- Μαῖῖ. χχνυὶ. 8, 4.: Φοδη χὶ. ὅ8.(. ὙΤθθη δβϑοι θα ἰοροίδοσ [86 
οἰἑοῦ μγὶθβίβ δὰ (816 βου 68 δηὰ (16 δ δγβ οὗ ἔμ ῥθορὶβ, υπίο (86 ραϊδοθ οὗ ἰδ6 
Βίσῃ ῥσϊθδὲ τῆβο γγδ8 δ᾽ δὰ Οδίβρῃββ; δηὰ οοπβυϊ θὰ {πὲ {86 ταῖρι (Δ Κ6 δεδβυδ ὮῪ 
τὸν Π  δηὰ ΚΙ μἴπι.-- -Φό μη χυῆ!. 13. 24.; Μαίὶ. χχυΐ. ὅ7. ΤΉΘΥ Ἰοὰ ἴηι αἸσὰν ὦ 



Ἡὰ ϑεγβενίησο, Π)εαίδ, Ἡεδιγγφοίζοη, απαὰ ΑἸξοθηείοπ. δθ8 

Απδδ5 ἤσεὶ. Νὸν Αὔπδβ δδὰ δουὶ εἷπὶ Ὀουαπᾶ τηΐο Οδίδρμδα ἰ86 δὶσῃ ῥχίθαί.--- . 
Μαῖι. χχνΐὶ. θὅ, 68. ; Ματκ χὶν. 64. Τῆα ἰρῇ ὑσγὶθδὲ σοι ἢ15 οἱοίμοα, δαγίῃρ, “Ηθ 
᾿αῖ ἐροκϑῃ ὈΪΑΒΡΒΘΙΩΥ,.---ὙΒδῦ ΓΚ γ60 Ὁ" ΤΈΘΥ δηδιγογοα δῃὰ βαϊ, “" Ηδ 8 συγ 
οΥ̓ ἀδαι}."-- Μαῖξ, χχυ. 20.; [ὺΚ6 χχὶ!. 18. Τη6 οδίοῦ ῥυίεδίθ δὰ οἱάθσβ ρβο- 
δυδάοα 86 πιυ!υἀς (παὶ (ΒΟΥ βῃουἹὰ αδὰ Βαγαῦῦδβ, δῃὰ ἀδδίσζου “6818. --- ΠΤ 01Κ6 
χχὶν. 30.: Αοῖδ χὶν, 28. Το οὨϊοΥ ῥγιοδὶβ δηὰ ΟἿΣ ΤΌΪΟΣΒ δειναὶ δὲπα ἴο Ὀ6 οοῃ- 
ἀοτηησὰ ἰο ἀεδίδ. 

(ὁ.) Βὲγ ἐδλο Οοπέϊϊος. 
ῬΒΟΡΗΒΟΥ.---υκὸ χΥ]!. 81, 82.; ΜαΣῖ χ. 838.: Μαὶὶ. χχ. 19θ. ΤΈο ὅοη οὗ Μδῃ 

68 .2}} Ὀ6 ἀεἰνογοὰ ἰο [86 ἀοπεῖ]68. (Νοῖο, ὑπαὶ τ θθη 6818 Τοτοιο]ὰ ἐμαῖ ἢ δου! ἃ Ὀ6 
Ἄστγυςβοά, ᾿ξ αἰ5ο ρ]16ἃ ἐμὲ μα βου ]ὰ Ὀ6 ἀοἰϊνογοὰ ἴο [86 (θη δος ἴὸσ ογυοϊβχίοι 
γγ788 ἃ Πουμδῃ ποῖ ἃ 6.188} Ρυπἰδῃτηϑηΐ.) 
ΕὐχΜπΝτ.--- Αοἰδ χὶ. 28. ΤΒουρἢ {ΠΟΥ ΤΟ ΠΟ σδυθα οὗἨΎ ἀθδί ἐπ λίσι, γεῖ 

ἀοεϊγοὰ {πο γ ῬΙΪδῖα ἰμ αὶ 6 δου]! ὰ Ὀ6 8β]αἷη.---Μδιῖ. χχυῇ. 2.; Μαικ χυ. }. ὙΠΟ 
ἀοἰνογοὰ εἶπ πο Ῥοπίϊιδ Ρ᾿]αῦα {86 ροΟνΟΓΏΟΥ. --- “ὁπ χυὶ!. 81, 838. ῬΙ]αίο βαϊ ἃ 
ππίο ἐδοαι, “ ΤΆΚα γα πὶ, δὰ ] ἀρ δὲπι δοοογάϊηρ ἰ0 γοὺσ ἰανν." Τὴ 60.018 δ6γ6- 
ἔοτα βαϊὰ πο εἶπ), “" 1ὖ 18. ποὺ ἰανγία! [ὉΓ 08 ἴο ῥα ΔΏΥ τοδῃ ἰ0 ἀσδί :᾿" μδὲ ἴΠ6 88γ- 
ἵηρ οὗὨἨἁ Φοδιιδ ταῖρῃν Ὀ6 ζ16]16α.--- ΜΑτΚ χν. 1ὅ. ; Π0Κὸ χχὶϊ!. 24. Ῥ᾿]αίθ ἀεϊνεγοὰ 
“οδυ5, τ θη ἢθ δοουγμοα Πϊπι, ἰο Ὀ6 ογυοὶβοὰ.---Αοἰδ ἵν. 272. Αγαϊπϑὶ ΠΥ ΒΟΙΥ 
οἰ “6808, πιδοτὰ δου δια8ὲ διιοϊηἰοὰ, Ὀοΐὰ Ηογοὰ δηὰ Ῥομιΐῃϑ Ρ᾿ἰαῖθ, υλι ἐμ6 
(δηῦ θυ δὰ (86 Ῥθορ]α οὗ [βγδδὶ, σογα μαι μοσγοὰ ὑοβθίμον. 

(1ν.) Τὴες ΜΑΝΝΕῈΒ οὗ. λὲδ διιοτίησεο, νἱΖ. ὃν πιοολίπο ἀπά ογμούϊείοη. 
(α.) εειε ζογείοϊά ἐλαΐ ἠδ ὁἠοιϊά δὲ πιοολεοά. 

ῬΒΟΡΗΧΟΥ͂. --- ΜαΥκ ἰχ. 12. ΤΏο ϑοη οὗ Μδῃ τηυδὲ βυϑον τδηυ ἰδμίηρβ, δα Ὁ δβοὺ 
αὖ πουρδ, --- 0Κ6 χυὶὶ. 82. ; Μετ χ. 84ᾷ. Τὴ βοὴ οὗἩ Μδῃ 588}} Ὀ6 ἀοἰνοσϑὰ ἰοὸ 6 
Οδι]68, δη ἃ βἢ4}} Ὀ6 τηοοϊκοὰ δηὰ βρι(ο Ἰγ οηἰΓοδιίϑα, δἀπὰ δορὶ εὑθὰ οἢ. 

ἘΥΓΣΊΣΜΕΝΤ. --- Αἱ ἰλό λίρὰ ργἱοε 6. --- ὙΑΥΝ χχνὶ. 67, 68. : Ματκ χιν. θὅ. ΤΒθη 
ἀἸὰ {86Υ βρὶῦ ἴῃ 18 ἴδες6, δηὰ Ὀυδβοιοα ᾿ΐπ, ἃ οἴβογβ βπιοῖθ πὶ Στ ἐδ 6 ῥα τ8. οὗ 
{πο ῖν Δ η 65, βαγίηρ, “ ῬΓΟΡΏΘΟΥ υηΐο 8, τοὺ ΟἸτῖϑὲ, τῇο 18 86 {π8ὲ βεηοῖα {116ς."--- 
Βεύοτε Περγοά. --- ΤΠ Κα χχὶ. 11. Ἡδγοά Μῖ}}} ὨΪ5 θη οὗἨ γὰσ βοῖ Εἶπ δῇ πουρῆϊ, πὰ 
τηοοϊκοα δῖπι, δηἃ δὐταγοὰ ἢΐπὶ ἱπ ἃ φογρβθουβ γΟῦα. --- Αἱ Ῥιζαίε᾽ 5 ἡιάρτηοηί λαὶ!.---- 
Μαυκ χυ. 17--- 19. ; Μαδῖ. χχυῖ!. 28.:; Α χίχ. 2. ΤΏοΥ οἰοιβοὰ Ὠΐπὶ ἩΠΠῊ} ρυτγρὶθο, 
“πε μα ἰοἃ ἃ οτονῃ οὗ ἱβογῃδ δηὰ ρμαΐ ἰξ δρουΐ 5 μοδὰ, ἀπὰ Ὀθρδὴ ἴο βαϊ αἴθ Βίπι, 
ΦΉΔΩΙ, κίηρ οἵ (λ6 “εντϑ 1 "ἢ δηὰ {Π6Υ βιηοῦβ πὶ οὰ (88 μεδὰ τὴ 8 τϑϑὰ, δῃὰ ἀἱὰ 
δρὶῦ ἀροη ἢϊπι, δηὰ Ὀονΐηρ {μοὶ Κη 668 τουδὶ ρροα Ὠἶπι. --- 4 ἐλο ΟὙ48. ---- ΜΑΙ χν. 
29---82. ΤΟΥ {παι δλμδα, ὈὉΥ ταἰ]δὰ ου μιἷπι, ναρρίηρ [μοῖν μεϑάβ δῃὰ βαγίῃρ, “ ΑΒ, 
ἴδοι ἰμαὶ ἀοϑίγυγοδῦ [86 ἰοτηρὶθ, δηὰ Ὀυ}} 68: 10 1π ἴὮΓΘα ἄδγβ, βδᾶνα ἰμγβεὶ ἢ δπα οοσὴθ 
ἄονῃ ἴσοτλ {86 ΟγῸ 68." 1,|Κοννἷδ6 80, (86 οὨϊ ΟΥ̓ ρτοβίδ, τλοοΚίηρ, 8814, διθοης ὑΒοπλ- 
βεῖνεδ, ψγ]} 186 Βογῖθ6δ, “ Ηδ βανϑὰ οἴδβϑγβ, ᾿ἱπιβο ἢ ἢ6 οδηποῦ βαυθ ; ἰεῖ ΟἾγῖβὶ 186 
κίηρ οὗ Ιεγϑϑὶ ἀθϑοθῃα ἢον ἔγοιῃ ἐμ οτοββ, ὑμαὺ ἯῈ ΙΩΔΥ 866 δΔηα Ὀ6]ογ6."} Απα ὑπο γ 
(μδῖ τόσ Ἴσυς! βοὰ τ ῖι Βῖπι σον] Ἀΐπ, 

(ὁ.) “έεδια Τονοέοίά ἐλαὲ ὧδ βἠοιζϊά δὲ ογιοϊπεά. 
ῬΒΟΡΉΣΟΥ. --- ΦὍδη [1]. 14. Α8. Μοββ68 ᾿ἰἴδὰ ὑρ (86 ϑεγρεηΐ ἴῃ {86 Ἡ]Πἀοττοθδ, αν θη 

80 τηυϑὺ (Π6 ὅοη οὗ Μδη Ρδ 1ΠΠπ|δὰ ὑ}. ---- Φοδη χι!. 82. Αὐὰ 1,11 Ὀὲ (πιογε οογτεοίϊῳ, 
πθοη 1 81} 1ΠΠ 6 ἂρ ἴοπι 186 δαγίδ, γν}}} ἀγαῦν δ}} πῆϑα ὑπο πιο. --- Φοδη Υἱῖ!. 28. 
θη γα αν ποὰ υρ ἰδ6 ὅοη οἵ Μδπη, μθὴ 88|4}} γο Κπονν ἐμδὺ 1 δπὶ 86. --- Μαιῖ. 
χχ. 19... Τὸ πιοοῖς δῃὰ ἴο βοοισμε δῃηὰ ἴο οσυο ιν Ὠΐπι. 

ΕὙΣΨΖΙΧΜΕΈΝΈ. --- Μαιῖ. χχνϑ. 8].; δοδῃ χίχ. 16. ΤΏΟΥ Ἰοὰ ἶπὶ ΔΤΔΥ ἰὼ οτγυοί 
δ᾽}. -- Κα χχὶϊ!. 88. ; ΜαΙκ χν. 20. 26. ὙΥΒΘα ΠΟΥ τ γα σοῖο ἴο [Π6 Ρ͵δοο ἀκ αγο 
Ϊ6 (4116 Οδίνασγ, ἔθοσγο (86 7 ογυςϊθοα Βίηι. --- κα χχὶν. 6, 7. Βοιιθθον δον ἢ 
δρᾶ ἰὸ γοὰ.. . . Το βοῃ οἵ Μδὴ ζηυδὲ .. . Ὀ6 οτυοϊβοὰ. ΟΟμρασο αἷβὸ [06 
Χχὶν. 20. ; Αοἰἱβ ;ϊ. 28., δῃηὰ ἱν, 10. 1 Οον. ἱ. 23. : αὶ. 11}. 1. 

8 ὅ. ὑδειις Οἠὐτγὶδέ ρνεαιοίοα λὲς γεδιγτεοίίοπ. 
ῬΒΟΡΗΣΟΥ͂. --- “ὁ8η ἰϊ. 19.21. Ψ6δβυ8 δα! ὰ, “" ΤΠ ϑύσου 1818 ὑθρ]6, δηὰ ἴῃ ἰἤγθο ἀδγ8 

1 ν}} ταΐδα 'ξ ὑρ. Ηδ δρβδκο οὗ ἴδ6 ἰθπιρῖε οἵ δὶ ὈΟΑΥ. --- Φόδη χ. 87. 1 1Δγ ἄοτη 
ὯΨΥ [6 {πα 1 ὯΔ δίκα 1 βραδίη..-- Ματκ χ. 84. (866 Ματῖκ υἱῖ!. 8]. ; [ὑὑΚὸ ἴχ. 
422.) ΤΏΟΥ 8841} Κι] ἢἷπι, δηὰ ἰδ ἐδινὰ ἀδὺ ἴδ δ88}} σἱβα δρϑίῃ. --- Μαῖῖ. χχυὶ. 62, 

᾿ 68. ΤΒ6 οδϊοῦ ρῥγοδί δηὰ ῬΒΑσΊδθοδ σαπια ἰοροίμον ἰο ῬΙ]αΐθ, βαγίπρ, ϑίτ, γὸ χγῳ- 
8 οο 



δ09 Τνορλεοῖοα ὃν «δια Ολνὶεὶ 

το 6 Ὁ ἐπαὺ ἰδδὺ ἀθοεῖνοσ βαϊὰ, τ 8116 δ γγ͵88 γοὺ δἷῖνο, " ΑἸ ἔδινε ἄδγϑ α ψ:}}} σῖϑα 
δίῃ." 

πο εάβηρναν: Πδϑὸ χχῖν. ὅ, 6. ΤΕΥ βεοῖκ γα {δ ᾿ἰνὶπσ απο 6 ἀοδα ἢὉ δα 5 
ποῦ δογα Ὀὰΐ 158 τί βο ; ΣΘΙΘΙΔΌΘΙ ΠΟῪ Ἀ6 Βρδῖκα ἴο γοῦ τσ Βθ ἢ6 ν͵ϑ γεί ἴ'π Ἢ 
866 εἷ5ο Μαίι. χχυἕ!. 6., διὰ χχνἹϊ. 9. 1]. [Κὸ χχὶν. 1ὅ. 84. 86 ; Φοδπ χα. 14. 
19., δπὰ χχὶ. 4. ---- Φολῃ χχ. 27. ἘΠ θη βδὲῖῃ Βα ἰο Τβογλδβ, “" Βδδοὴ ΒΠΙΠΟΥ (Ὦγ δηρετ, 
δηὰ Ὀ6μ0]ἃ παν Βαπάβ, Δ τοϑομ ΒΙΌΜΟΣ ἴθ γ παπὰ δηὰ {μγαβὶ ᾿ῦ 'πθο τὰν δῖη]6 : διὰ 
Ὀδ6 ποὺ ζΔ11}1689, θὰ Ὀα]ϊανίησ."--- Ασίϑ :. 8. Τὸ τ βοπὶ 8130 δα βῃονϑα Βιμβ αλῖνα 
ΔΙΌΟΣ 18 ρϑββῖοι ὈΥ ΤΩΔΩΥ ἱπΈἈ}}}0]6 ῥχοοῖβ, ὈδΘΙηρ᾽ δ66 πῃ οὗ ὑπ δπ ΤΌΤΕ ἀ8Υ8. ---- Αςἰδ χ, 
40, 4]. Ηἰπι ἀοἀ τγαϊβοὰ ἀρ ἴδ6 (μἰνὰ ἄαγ, δὰ βμονθὰ ᾿ἷμλ ΟΡΘη]γ, ποῖ ἕο 34}} Ἐδιὸ 
Ῥοορῖο, Ὀὰὺ ἴο νϊαβϑοθ οὔοϑθη Ὀδίοσα οὗ οα, ὄνθῃ ἴὸ υπ, νδο αἰὰ οδί απᾶ ἀστὴκ 
πὶ ἴηι δνον ὃθ τοθο ἔτοτι (6 ἀοαἃ, 66 αἷϑδὺ Αοίδὶ}. 82.., δῃηὰ ἱν. 88.; 1 (οσ. χυ. 
20.; Αοἰίβ χυϊΐἱ, 8., χχυΐ, 28. ; Εομ. 1, 4. 

δ 6. “εδις ΟἿ γίὶδέ ἠοτοίοία ἐλαξ ἠδ τοοιιϊα ἀρρέαν' ασαΐπ ἕο δὶς αϊεοίρἶες. 
ῬΒΟΡΗΕΟΥ͂. --- ὁδοῦ χνὶ. 16. 22. Αὕὔ11{|}86 ψὮ}16 δπα γα 88:4}} ποὺ 866 τηθ, δι!βὰ δραΐη 

8 0016 16 ἀπὰ γα 8.8}} 866 τηϑ, Ὀδοϑυϑα 1 ρῸὸ ἴο {86 ΕΔΙΒΟΓΡ. [ νι}} 866 γου εὐϑίη. 
--- Μαῖι. χχνὶ. 82.; Μαῖκ χῖν. 28. Αἴοσ 1 δηὶ στἴβοῃ δραίῃ 1 π}} ρο Ὀοΐοσο γοῦ τπΐο 
(8|1|66. --- Μαεῖϊ, χχν!. 10.; Μαῖκ χυὶ. 7. ἀο 161} τγ Ὀγείμγοη ὑπαὶ (ΔῸΥ κὸ πο 
(411166, διὰ (μθγα 88}8}} [6 Ὺ 866 πιθ. 
ἘΥΓΨΙΣΜΕΝΤ.--- ΜαΥΚ χΥϊ. 14. ; Φόοβη χχ. 19.; [016 χχὶν. 86. Ηδθ ἀρρϑασοὰ ἴο 

{86 οἰανθῃ 88 {860 8αὺ δὖ πιϑθαῖ, δῃᾷὰ ὑρργαϊἀθὰ {μοπὶ τὶ (Π6ῖν ἀηθο]ϊοί, ---- Μίδει. 
ΧΧΥ. 16, 17. 86 οἰδνθὴ ἀἰβοῖρ 98 γϑηΐ δ ΤΑΥ͂ ἰηΐο (ἀ8}1|66, ἱπίο ἃ πιουπίδιῃ γβοσο 
6808 δά δἀρροϊηίοἃ (Π6πΔ, Απὰ τ ῆθη ἉΠΟΥ͂ Βα Βίτα ὑπ Ὺ οΥϑΒρροα Βἴτ, ας 
βοηιθ ἀουδίσα. --- Φοιπ ΧΧΙ. 1. 9688 δον Β᾿πηβ6 ] 7 ἀραὶ (0 ὑπ6 ἀἸ8.0 1} 0168 δὲ Ἐδὸ 
868 οὗ ΤΊΡΘΓΙΔ8. -- 1 ΟΟΥ, χν. ὅ, 6. Η6 ν)83 866} οὗ ΠΡ ὅμα (λ6η οὗ 86 ἐπ οεῖνθ, δέ σ 
(μδῦ ἢ6 νγᾶϑ β6θὴ οὗ δῦονε ἔνε διπάγοα Ὀγθίθγθῃ αὖ Οἢς6. 

ὃ 7. όθια Ολγίεἑ ζογείοϊἃ ᾿ὲβ αϑοοπδίοη ἱπίο διοαῦυεφη. 
ῬΒΟΡΗΕΟΥ. -- Φοδη νἱ. 62. Ὑ͵ηδὶ 1 γα 8}4}} δβοα {π ὅοη οὗἩ Μίδῃ δβδοαπᾶ ὑὉρ σίγα 

6 ψγ8 ὈΘΙΌΓΟ. -- ΧΥΪ. 28. 1 σδηιο ἔογί ἴσοι (86 ΕΔΙΠΟΙ, δηᾶ δὴ οοῃηα ἰπέο δα 
ὙΓΟΥ] ; ἀσαίη 1 Ἰοᾶνα ἰδ6 ποῦ], δὰ ρὸ ἴὸ {86 ΕΔΙΒΘΥ. ---χχ. 17. 1 ἂπὶ ποῖ γοῖ 
ἀδοδηάοά ἴ0 τὴν δύο ; Ὀυΐ ρῸ ἰο ΤΥ Ὀ ΘΙ Ὦ ΟΠ δηα ΒΔ υπίο (μοι, “1 δϑοοπὰ υπΐο 
ΤΥ Εδίπον δηὰ γοὺνῦ ΕΔΙΒΟΥ, δα ἴο γ ἀοάὐ δηᾶ γοὺυῦ (ἀοὰ." (66 αἷἶδο δοόοβῃ γιὶ. 
838.. χἰϊ!. 88., χῖν. 19.., δηὰ χυὶ!. 18.) 

ΕΥΣΣΙΓΜΈΝΤΥ. --᾿ Ματκ χυὶ. 19. Αἴοσ {Π6 1 ογὰ Ὠδὰ βροΐίζκϑῃ απο ἴποπὶ, 6 νγᾶβ τὰ - 
οεἰνοά Ἂρ ἱπίο Ἀθάνθῃ, δηὰ βαΐ οὐ {δ σίρῃῦ μδηὰ οἵ ἀοά, (366 815ο υκε χχὶν. 61.) 
-- Αοίϑ 1, 9, 10. 116 {86 7 ὈΔΒ6]ἃ Β6 νγαϑ ἴδῃ ρ, δῃά 8 οἰουὰ τεοεϊνϑα μῖπι ουϊ 
οὗ ἰδεῖν βίσῃῖ. ὙΠαΥ Ἰοοκοά βἰοδά βου ἰονασὰ μθάνθη 85 6 τγϑηῦ υ. --- Ερὲι. ἵν. 
10. Ηο {πα δεβοθηαδὰ ἰ5β ἐμ βϑῖῃὴθ ὑμπαῖῦ δδοθη δα ὑρ ἴδε δῦουβ 811 βοανθπα. 
8.66 αἷδο 1 Ῥοῖ, 111. 22. ; Η6ΌὉ. ἴχ. 24., ἰν. 14., νἱ. 20. ; 1 Τίηι. ἰἰϊ. 16. 

ΒΕΟΤ. ΠΙ, 

ῬΒΟΡΗΞΟΙΕΒ ΒΥ ὕΒΗΌβ ΟΗΒΙΒῚ ΒΕΓΑΤΙΥΕ ΤῸ ΤῊΒ ὉΒΒΤΕΟΟσΤΊΟΝ ΟΡ σΕΒΕΌΒΑΙΕΜ, 

[Κεζενγεα ἰο ἵπ ραρὲ 299. οΥὙ ἰλὶς Ῥοϊωρι. 

δ 1. 7ΤῇὰΈΤ δἰσηιβ, τολίοὗ Ἰο6γῈ ἐο ργεοεάο ἐδ ἀοείγμοέϊοπ ο7 ϑεγιδαΐοηι. 

((.) Τὴδ ἘΤΈΒΤ ΒΙΟΝ ἐπ, 7)ε ἀρρϑαγαηοο Ὁ" αἴ. ΟἸλιγίβἐς οὐ Μεδεϊαἢι. 
ῬΒΟΡΉΕΟΥ. --- αι. χχῖν. 4, ὅ. ; Ματὶ χΧὶὶ!. δ, θ. 9. 1υυκο χχὶ. 8. Ταΐε λοεα ἐλαΐ πο 

μια ἀδοδῖθα ψοι ; 707 πιαπῷν δλαϊΐ σοπιθ ἐπ πῖν παπιθ, δαψίπρ, “1 απὶ ΟἸγὶδι," απ «Ἀαὶ! 
αφοοΐσο πιαην ; απα ἰλδ ἐΐπιο ἀγαιοοίδ, πδαν. 
ΕὙΙΕΊΥΜΕΝΤ. --- ΤΉ686 ἴλ]86 ΟἾγἰβίβ Ὀορσᾶπ ὑο ἈΡΡΘΑΡ ΒΟ δ οἷν [,ογὰ 5 ἀοδίδ, 

θυ ΟΔΟΥ ταῦ Πρ] 16] 45 (6 παίϊοηδὶ δ᾽ δυνε]68 Ἰησγθαβοὰ. « βορμῃΒ ᾿πίὌγηιΒ τι5 ἐμαὶ 
ὑμδῦ [ΠῈΣ 6 ὝΘΓΘ ΠΙΔΠΥ 0, ργοίθηάϊηρ ἰο ἀϊνίπα ἱπβρίγδιΐοη, ἀϑορίνοα ἐμ ρῬϑορίο, 
Ἰοβδάϊηρ ουὐ μυμῦ ογ5 οὗ {π6πὶ ᾿ἱπίο 186 ἀδβοσί. Ηδ ἀο68 ῃοί ᾿ἰπἀεοά οχ Υ̓ΒΔῪ ἰδιδὶ 
ΠΟΥ οΔ|16α ὑμοιηϑοῖνοβ (86 ΜἫἋἝοδδίαλ οσ ΟἸτὶδὺ ; γοῦ ἢ6 δαγβ ἐμδὲ νιοὶ ἰδ Θααϊναϊοῃι, 
νἱΖ. (δβαὺ [86 ργοϊοπαθα ἴηι ἀοα που]ὰ {{π2γ6 ϑῆῃουγ {μπὶ {86 εἰψηβ οὗὨ 1 θαυ, 
ἸΩΘΆΠΙἢρ τοἀθιηρίϊοι ἔγοιῃ ἰῃ6 οιιδη γοῖκο, ψ μοι ὑδίησ (86 ὅονσα οχρθοιθὰ (ἦρθ 



Πεϊαξΐυο ἐο ἐδ ]εεέγκοίίοη ΟΓ «ογιδαΐδηι. δ67 

Μαββίδὴ που]ὰ ἀο ἴον ἐβϑηι. ((οιαρατο [0Κὸ χχῖν. 21.) «οβορδαδ Γυγί μον δα, (Πδὲ 
Δῃ ἀλμανη ἔαϊδα ὑτορδοὶ 1ϑὰ ἐϊγὶγ ἐμοιιϑαπὰ τηθῃ ἰηΐο ἔπε ἀδβοσί, γῆὸ ΤΟΥΘ δἰ πχοϑί 
δηὔ γον οὐ οΥὗ Ἵ Εδῖχ [86 Βοιηδὴ ῥχοουγαῖοσ. ἢ ΤῈ βδ1η6 Ὠἰδιουδη τοϊδῦθϑ ἐμαὶ 
ἰὼ ἐπα τοῖμηι οὗ ΟἸδυάϊηθ, “{Π6 Ἰαηὰ γγὲδ ουθστῦῃ ὙΠῸ τηδρίοἴδη8, δοἀΌσΟΓΒ, δηὰ 
ἱπιροθίογδ, 0 ἄγον {6 ΡΘΟΡΙῈ δήϊοσ πθπὶ ἴῃ τυ εἰ! 68 ἰηῖο βοϊ τυ 68 δπὰ ἀδβογίβ 
10 866 86 ΒΙρη8 δΔπα τη ϊγϑοῖ 68 Ἡ ΒΙΟΝ (ΠΟῪ ργομπιβοὰ ἴ0 ΒΒΟῪ ὉΥ ὑδ6 ρότοσς οἵ αοα. "ἢ 
ἘΞ ΙΙΣ, δπὰ δγὰβ Ἐεβίπβ, ρονθστοῦ οὗ πᾶε68, Ἰαρίηρ' [8656 ργοοοοάϊηρβ ἴο Ὀ6 
[86 σοτητηοηοοσηοπῦ οὗ Το Ὀ 6] Οἢ ἀραϊηδὶ (Π6 ΒΕ οπιδηδ, ΘΟΩΠΠΌΔΙΪΥ βοΐ ουὐ ἀοίδο;- 
ΤΩΘἰδ οἵ 80 1678, δηὰ ἀοοίγογοα στοδῦ πα 65 οὗ (ῃ6 ἀοϊυάδοα ρορυΐαοθ. Αὐηοης 
1666 ἐπ ΓΒ ὍΟγῸ Ποβιξῃου5 ἰῃ6 Θειηδτίδη, τ ἢο δτιοα ἐμαὶ δα γγα8 ἰδ ΟἾχίδὲ 
ἴογοϊοϊά Ὀγ Μοϑεβ; ϑίπιοπ Μίαστι, γῆ δδαϊὰ τπδὺὶ 6 δρρϑασοὰ διῃηοὴρ {86 “6 νὺ8 88 
ἐμ6 ὅοη οὗ ἀοά ; δπὰ Ἰβουᾶδβ Ν ο, ργοϊοπαϊηρ ἕο Ὀ6 ἃ ῥὑγορδεοῖ, ροσϑυδά θα ἵδη οὗ 
ἔ.6 ῬΘΟΡΪΘ ἴο ἴα ὑμϑὶτ ροοὰβ δηὰ 20]]ονν ΐτ 0 ἐμ τίνες ογάδη, ἀθοϊαστίηρ ἐμδῦ μα 
88 ΑἰνΙΏ6ΙΥ ΟΟΙΠϊβδοη δα, δη (μαὶ αὐ 5 οογατηδπα ἴδ σίου σου]ὰ Ὀ6 αἰν!ἀοὰ, 
διὰ ρὶνο ὑμ6πὶ 8 86(8 Ῥδδβᾶρθ (0 ἴπ6 ορροβί(θ 5:16.Σ ΜδΗΥ ΟΥΟΥ ΘΧΘΙΏΡ]68 οὗ ῥσοὸ- 
ἰοπἀοα Μεοϑαῖδῇβ ταϊρὶιδ Ὀ6 δα ἀπςορα ; Ὀυὺ [86 ῥχοσράϊηρ ἀγ6 βυβηοϊοηὐ [0 65.818} 188 
ἐγ οὗ οὔυν Ἰωμοχὰ 8 ῥσϑαϊουοη." 

ἀ1.) Το ΒΕΈΟΟΝῸ Β1ΟΝ ἐς, ἔξαγε απὰ (ὐπιπιοίοη8. 

ῬΒΟΡΗΣΟΥ. --- Μίαιι. χχῖν. 6. ; Ματῖ χε, 7. Τυκὸ χχὶ, 9. ἩΡδη ψὸ σλαϊὶ ἀδαν 9 
τσαγε απᾶ γωπιοαν 07 ισαγα, απο σοπιποξοηξ, 466 ἐλαΐ γα δὲ ποῖ ἐγουδίοα, διὰ ἐρντὶ πε ; 
ον αἷϊ ἰλοδε ἐλίηρε πιιδὲ σοπιθ ἰο Ῥαδε, διιὲ ἰλε πα ἰδ ποί ψεΐ. 
ΕὙΣΣΊΙΣΜΈΝΤ. --- ΤΏΘΒΘ ὙΔΥΒ Δπα ΟΟΙΏΤΩΟΙΟΏΒ ΓΘ 88 {π6 ἀϊδίδης ἰπυηάον, ὑδδὺ 

ἔογοδοάοθ δρργοδομίηρ δίοσιωβ. Ῥυϑυϊουβὶυ (0 πα ἀδδισιιοϊΐοη οὗ “ο6γδαί θαι, {86 
ἐτοαϊοδὺὶ δριζαιοι ργονα]θὰ ἴῃ (6 Βοτηδῃ ΘΏρῖτο, δηὰ {86 δἰσυρρίο [ὉΣ βιαοοοββίοῃ 
ἴο [86 ᾿πηροσῖδὶ ὑΠΓΟΠΘ γν88 δἰἰοπαρα ὈΥ Βοευοτο δῃᾶ ὈΪοοὰγΥ οοπῆϊοίβ. ΕὌῸΤ ΘΙΏΡΘΙΌΓΒ, 
Νογο, αδ]Ὀα, Οἰδο, δπὰ Ὑ11611 1.5, εὐζετοὰ νἱοϊθηὺ ἀθαὶἢβ νη ἢ 186 βΒογῦ βρδοθ οὗ 
οἰρμίοσῃ τηοπίδθ. ΤῊΘ ΘΙΏΡΘΓΟΥ Οὐδ]ίστία σοτητηδη θα ἐδ 96 νγ8 ἴο ῥἷδοθ ἢιἷ8 βίδίιιβ 
ἴῃ [86 ῖν ἐθηιρ]6 ; δπὰ ἰῃ δΟῃΒΘα 6206 οὗ ἃ ροβιτῖνθο ΓΟΙ͂Β8] ὕ0 ΘΟΙΡΙΥ τ ἢ δὸ ᾿πηρίουϑ 
ἃ τοαοϑί, μα {πγοδίθῃθα ὑδβοπὶ 1} δὴ ᾿πυδδίου, ΒΟ γ88 ργουθπηιθα ὉΥ 818 ἀθαὶ ὃ 
9685ὺ8 ΟΒγῖϑὲ δἀἀοάᾶ, 866 ἐλαΐ ψὸ (Τὰν ἀ18ο 0168) δο ποΐ ἰγοιιδίοα, 88. 186 96 »2 ν|}}} Ὀ6, 
Θχροοίίπσ [Π6 ΔΡΡΙΟΔΟΒίηρ ἀοδιγιυοίοη οἵ ἐπαὶν πδίϊοη ; διέ ἐλε ὁπά ἰδ ποὲ ψοῖ : ἰμι689 
δνθηΐϑ, δἰαυτϊηρ᾽ 88 [ΠΟΥ ΒΘΟμγοα, ΘΓ ΟὨΪΥ ἴ86 ῥγϑ  υἀ68 ἴο (Π6 ἀτοδάξυϊ δηὰ ἐππιυ]- 
ἐποῦβ 866 68 ἐδαὺ (ΟἸ ον. 
ῬΒΟΡΗΕΟΥ.--- Μαιῖ. χχῖν. 7.; Μανὶς χὶϑἹ. 8. [ΚῸ χχὶ. 10. Δίαξοη δλαὶϊ γἱδο 

αραϊπεέ παίίοη, απὰ ἀϊπράοπι ἀραϊηδέ ἀϊηχάοηι. 
ΕΥΓΕΙΙΜΕΝΤ.---- Τὰ (πἷ5. ρτραϊο(ίου, Ομ γίδὲ ἀθοΐαγθ ἐμαὶ στοδίοσ ἀἰδίαυ ὍΔ η 668 ὑμδῃ 

ἔπο56 τ μοι Βαρρθηθὰ ἀπάον Οδ᾽ ρα σου ]ὰ ἰαἶκο ρἷδοο ἴῃ {δ Ἰαζίον ρασὶ οὗ ΟἸδυ 8 5 
τοῖσι δηὰ ἀστὴρ παῖ οὗ Νατο. Τα σἰδίηρ οὗ παΐϊοπ αραϊπϑὲ παΐΐοπ Ῥοτίθπα θα [86 
ἀἰβϑϑῃϑίοηδ, ᾿πΒΌΓΤ ΘΟ. ΟΠ5, 8ηα τηαίπα] δ᾽δυρδίον οὗ 86 6 νγ78 δηὰ ἔμοϑα οὗ οὐδὸν 
πδίϊοῃδ, ὙΐῸ ἀγα 'ῃ [86 βαῖλθ Οἰ[168 ἐοροίθοΣ ἢ 88 Ῥδυ ]Ο]ΑΥΪΥ δ Ομοβασοαϑ, Ὑ ΠΟΥ 
[π6 968 δῃὰ ϑ'γγίδηϑβ οοηἰθηοα δρουῦ ἴμ6 τἱρὰς οὗἨ 186 οἰἵγ, τοι οομ δηίίοη δὲ 
Ἰομρίῃ ρῥσγοσοθάρα 80 ἔὰσ {μδῖ δῦονθ ὑπθηςγ ἰδμουδδηὰ 96 }0018 ΤΈσα ἰδίῃ, δῃα [06 ΟἿἿΥ 
ἯΔ8 οΟἰοδγεὰ οὗ ἴδ6 εν ΠΟΙ Δηΐ8β. Αὐ {818 ὈΪον 86 πθο]67 παὔοη οὗ {86 
ενγ8 γΟΓῸ ἘΧΡΕΡΟΓΑ ΙΕ; δηὰ αἰν!αϊηρ {μογηβεῖνοθ ἰπίο ραγίϊθβ, ὑπο Ὺ Ὀυχηῦ δπὰ ραη- 
ἀογοὰ {86 ΠΕ Ὀσυτίπρ᾽ οὐδε δηὰ υἱ]αραβ οὗὨ [86 ϑγτίδηβ, δα τηϑάθ ἃῃ ἱπιπηθῃ8θ 
δ᾽ δι ρείον οὗ ἰῃ6 ῬΡθορ]6. Ὑμδ βυγίδῃϑ ἴῃ σουθηρθ ἀεσδίγογοα ποῦ ἃ 1688 πα Ὁ οὗ 
[πὸ δε ννβ, δηἃ ΘΥΘΕΥ ΟἿ, 85 ΦοΒΟΡΠ δ᾽ ΟΧΡΥΓΘΕδΟΒ ἴδ, γγ88 αἰνἀ6α ἰηΐο {ῦῦο ἈΤΤ,Ϊ68. 
Αἱ Βογίδβοροϊ θ᾽ {86 ᾿ΠμΔΟ απ 8 ΘΟ ρο]]οὰ ἐπα δον τὴ Ὸ τοϑι θὰ διθοπρ {ἰθπὶ ἰοὸ 
Βρσῆν ἀραϊηδὲ (ΠΟΙ ΟὟ ΘΟυΠ ΓΥΤΩΘη ; δηὰ δον (Π6 υἱοίοσγ, Ὀδ56}γ δοϊηρ προ 
ἔδθαι ὈΥ͂ πἰραϊ, {ΠΒ6Ὺ τηυγάογοα ἀρονο ἐπ τίθοη {πουδαπὰ οὗὨ (μοι, δπὰ βρο]]οὰ εξοὶν 

" δοβορῆαβ, ἃ6 Β6]], Ζυὰἃ. 110. 2. ο. 18. ὶ 4, δ. 
"5 ΨψΦοδορῆπ8, Αηΐ, Φαὰ. 1. 20. ς, 68. ὶ 6. 8. Τρία, ς. 4. (4]. 5.) 81. 

4 Τηῃ 186 ον. ᾿ϑανϊὰ β᾽πηρβοιΒ ΚΟΥ͂ ἴο 16 Ῥτορῃθοῖθβ ἐβοστο 18. 8ὴ ἱπδίγιοίίγο ΗΟ οἵ 
ποεπίν- ΤῈ ἴα150 Μοδββίϑῃβ, γιὸ ἀοϊαδεοὰ (μο6 “6Ὁν7τ8 θείνγοθη ἔμ τἴτηθ οὗ [δ Θάροτοσ Αἀγίδη 
ϑηά (86 γεδῦ οἵ ΟἾγίϑὶ 1682. 66 ρρ. 138---148. 

5 Φοβορῖι. Απέϊᾳ. 110. 18. ο. 8. (α]. 9.), 6 Β56]], Ζυά, 110. 2. ς. 10. 
4 Τοϊά. 110. 20. ὁ. 7. ὃ 7, ὅς. Τ)ὲ Β6]]. Φυά. 116. 2. ο. 18. ὶ 7. ς. 18. δ 1. οαἶε, Ἠπάξοῃ. 
Ἶ Ιυϊά, ο. 18,81. 5. Ἰροϊά. 8 2. 9 Τυϊὰ, ὃ 3. γ 8 δοδβορῖι, ὃ 6. 
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ὅ68 ΤῬγορδλεοὶεςα ὃν ὕει: Οἰνεῖ 

Αἱ Αϑοδίοη ̓  ἐβογ Κι 19 ὑπο (δβουδαῃὰ ἔνα Βυπάγοά, δὲ Ριο]6πιδῖβ ἔνσο ἴδοτι- 
βηπὰ, δπὰ τοδὰθ ποῦ 8 ἔδυγ ὑγίβομοσθ. ὙΤΠ6Ὲ Τγίδηβ Ρυῦ ἸΔῺΥ ἰ0 ἀοδίδ απ ἱεερσί» 
βοποᾶ οτθ. Ὑ86 ροορὶα οὔ δβάδγα ἀϊὰ ᾿πΠἸκονῖβα, ἀπ 4}1 {μ6 οἱ οἰ 658 οὐὔ᾽ ὥό γτῖα, 
Ἰπ ΡΓΟΡΟΥ ΟῚ 88 (ΠΟῪ ἰιδῖορα οΥ ἔδαγθὰ [86 ὅθνν8. Αἱ Αἰοχδηάγιν τῃ6 οἱὰ δ ισωσέῦ 
Μ88 τουϊνοα Ὀοίγθοη ἴδ6 Φ6 018 δῃὰ Ηδαί 6 η8, δηαὰ ΤΥ {611 οὐ Ὀοΐὰ δἰ65, πὲ οὗ 
186 6.18 ἴο 186 Ὠυμρογ οὗ Αγ (δουδαη. 6 ρϑορὶα οὔ Ἰ)δαιδβουβὅ, ἴοο, οοῶ- 
δΌΪΓοα ἀσαϊπϑὶ ὑΠ6 «6νγ2 οὗ {Π6 δϑλα οἷἵγ, 8ηἃ δϑδαῦ! ησ [Π6πὶ υπεαιτηοᾶ, κἰ}} 6 αἱ ἐδα 
Αἰρυβδοας οὔ ἰδθη. ὍΤμα γχίδίηρ οὗ ἀϊηξάοπι ἀραϊπε ἀἰμράοηι ροτιθἀοὰ {86 οροῖ 
ὙΓΆΣΒ Οἵ αἰβδγθηῦ ἰθίσαγο 65 δὰ ργονίηοοβ δρδϊηβὺ οὔθ δῃποῖῃοσ ; 88 [π8δὲ6 οὗ ἴδ 6 
ονγ8 πο ἀνοῖὶξ ἰὰ Ῥογθδ δραϊπδὲ ἴΠ6 ροορί οὗ Ἐμοὶ ρμα σοποογεῖησσ ἐμοῖς 
Ὀουπάδ, τ᾿ 116 Ουδρίαβ Εδάυβ τγὰ8 ῥχοσυγαίου ; δηά {μα οὗἉ 1π6 «6 ν)γ8 δπὰ (8111 88:8 
δραϊηδὺ ἴ86 Θϑμηασιίδηβ, ἴον [86 τηυγᾶον οἵ δοῖηθ (ἐδ  ἐἰδοδῦβ σοΐϊηρ υρ ἰο ἴδε ἔδαδὲε οὗ 
δγυ δα] θη, τ 6 Οὐτηδηιδ δ ργοΟΘΌΓΔΌΟΣ : δηὰ (δα οὗ [6 ποῖα ἠδίϊοη οὗὨ ἐδ6 
εν αραϊηβῦ (86 Βομηδὴδ δηὰ Αρτῆῖρρα δηὰ οὐδοῦ 8411168 οὔ (μ6 Εοπιδῃ οπιρῖτο, υνβῖοῖ 
Ὀοζδη ὙΔῖϊο Οοββϑίυβ ΕἸοσὰδ νψδ ρχοουτγαίου. Βαΐ, 88 «οβϑρθυβ βαυβῖ, {γα νγῶδ 
ποῦ ΟὨΪΥ δα ἰ τίου δπὰ οἷν νᾶσ ἐβγουρδοαυῖ «4698, Ὀαὺ ΠΚοννῖδθ ἴῃ 1ἰδῖγ, Οἷο δπὰ 
ὙΠ ΘΙ 8 οσοη οπαϊηρ ῸΣ [ἢ6 ΘΙ ρΙΓΘ. 

(111.) Τὴε ΤΗΙΕΡ Β1ΟΝ ἐς, ᾿απιΐμεα απὰ εϑέϊοποοι. 
ῬΒΟΡΗΕΟΤ.--- Μαίϊ. χχῖν, 7.; Μαῖκ χὶὶϊὶ 8.: τυκο χχὶ. 11. Απὰ λεγε ἐλαῖξ δὲ 

7, ριῖπδ απα ροδίϊϊοποεδ. 
ΕὙΣΡΤΙΜΕΝΤ. -- ΤΏΘΤΟ 88 8 ἔμηπ6 ἐν πρβοί Ὁ Αχαῦυ (Δοίδ χὶ. 28.) νι δῖ ο ἢ ἐν 

τηθπέϊοποα Ὁ ϑυοίοπίυβ, Τδοῖιιιδ, δηὰ ΕΌΒΟΌΪ 8", δηὰ ιὐλίολ οαπιε ἰο [ΠῚ 
εἶαγε 97) Οἰαιάϊια (εαῦ; διὰ 88 80 Βουθῖο αὖ δογυθαίοπι ἐδαὺ (  οδορδυβ Ἰῃ ὍΣΩΙ ε:6) 
ΤΩΔΗΥ͂ ῬΟΓΒΟΏΒ ΡΟΙΙΒΒοα [ὉΓ τδηῦ οἱ οοά9 δεβέϊεποθς δῦ ἴπ6 υδυδὶ αἰἰοπάδηξβ οὗ 
ἐΑυηΐμ68, 88 ΒΟΔΓΟΙΟΥ δηὰ Ὀδάηθβθ οὗἉ ῥγου βίοῃιβ δἰπιοδὶ δἴνγδυβ ἰθσιηϊηδίθ ἴἢ 8ΟῚΏ6 
δρί ἀδηιοδὶ ἀϊδίοηρου. Τβδὶ δ πάπὰ 88 δῇοίθαὰ πιῖβ Ῥαδῦ!θποθ τὸ ἸΘαΤ ἔγχος 
ΟΒΘΡὮυΒ: ὙΠ βδγβ, [πὶ τ βθῃ οὯ6 ΝΊΡΟΡ ντγῶϑ ρυὺ ἴο ἀθδίμ ὈΥ {86 ον δι Ζοαδξοῖα, 

ϑώϊίος οἴδιον οδ]απ θα, ἢ ἱπυργοοαιθα ἰδειΐηθ δηα ρεϑέϊίθησα ἀροη ΤΠ 6πι, “ 41} ψν ϊοῦ 
πηρσϑοδίίουβ αοα οοηδτιηθα ἀραϊηϑὶ (8686 Ἰπιρίουδ τλθη.᾽ 19 

(1ν.) Τὴε ἙΟΥΕΤΗ ΒΙΟΝ ὦ « αγίῤφμαᾷες. 
ῬΒΟΡΗΒΟΥ. --- Νίαι!. χχῖν. 7.; Μαῦκ χὶϊ!. 8. ; 1υκο χχὶ. 11]. 7Τ΄λονο δλαῖΐ δὲ οαγέλ- 

φιμαζεε. 
Ἐσεγεεμεντ.--- Ἐ αγίλχιαζκεε ἴῃ ργορδοίῖς τ Θϑῃ σοι Οἱ 088 δη ἃ ΡΟρΡΌΪΑΣ 

ἸΠΒΌΓΓΘΟΙΟΏΒ : 1 {Π656 Ὀσ Ἰρίδηοα, ἐνεν Ἰρνρι έν Ὀθθη ποἰϊορὰ ἐρρ ΜΝ 86 
δουοηᾶ δίρῃ ; δυὺ [ἢ τὸ υπἀοτγβίδηὰ {818 ΡΓΟΡΏΘΟΥ ἱμοναΐιν, οὗ ὑτθιιογΒ ΟΥ ΘΟ] θη 
οὗ 86 φαγί, ΤΏΔΗΥ δυσὶ οοουγτοα δὲ (Π6 ἰΐπιο8 ἰο Μδὶοἢ οὖν Ιῳοχὰ τοίογγοὰ : - 
ΘΌΪΑΓΪΥ ΟὯ6 αὖ Οτοίο, ἴῃ [86 χοῖμῃ οὗἩ ΟἸαυα τυ, δ οἰδοτβ δὲ ϑάγγηδ, ΜΙΙοἴαε, ΟΒίοα, 
δπιοϑ, δηὰ οἵἴμοσ ρἴδοββ, ἰῃ 8}1} οὗ νυ ΐοι “6 γ8 σοῦ βοι θὰ. 1: Ὑδοϊζιβ πιθηςἰοη8 ο͵6 
δὺ Βοπιθ ἴῃ 86 βαια6 γοΐσῃ, δηῃ β8γ8, ἱμδαὺ ἴῃ [86 ταῖρῃ οὗ Νδῦο, ὑμ6 οἱδ68 οὔὗἨ 1.Δο- 
ἀϊοοθα, ΗἸΟΥΔρΡΟ 8, δηἃ (ὑο]οθ86 σσοσο ονου γονῇ : δηὰ ἐμαὶ ἴπ6 σΟἰοὈγαιθα οἵ οὗ 
Ῥοιιροὶϊ ἴῃ πὐβεμώπρ ὙΓ88 ΟΥ̓ γονῇ 3, δηὰ δἰπλοδὶ ἀθιηο] ἰϑμοα, ὈΥ δῇ οασίβαυδῖο. ὃ 
Απὰ δποίδοσς ϑαγίδαυακο αἱ Βοιηθ 18 τηδῃἰἰομθα ΌὉΥ ϑυοίοπίυδ 88 μανυϊηρ δαρροποά 
ἰὴ ἐδ6 τοίζη οὗ (3104. 

(ν.) Τῆὴε ἙΙΕΤῊ 816 Ν 8, αγεῖ δίσλέα απ δὲρπἜ ἤγονι Ἡδαῦύεη. 
ῬΒΟΡΗΕΟΥ͂ -- 0Κ6 χχὶ. 11. Τήεγο δλαϊΐ δὲ ζδαγ ιϊ εἰρ λία απὰ οίρηε οπι Ἀδαῦοκ. 
ΕὙΣΕΙΣΜΈΕΝΤ. ---- ΜΔῊΥ ῥγοαϊρῖοθ ἄγ σοϊαύθα ὈΥ Φόβορμιδ; ρδυο συ Σ]γ (δαὶ ἴῃ 

Ψυάεα, δὖ (16 σοτητηθησοιηθηῦ οὗ ἴ86 τψῶσγ, δηὰ Ὀείοσα [86 βίοβρθ οὗ Φογυδδαίθτη Ὁ 
Τιϊυδ, “ἸΠΟγ6 ὈγΟΙΟ ουΐϊ ἃ ῥγοάϊχίουϑ βίογπι ἱπ 6 ηἰρῶῦ, τί [86 πἰπιοδῖ ν᾽ θμοα 
Δ νΘΓῪ δβίσοηῃρ πιῖπάϑ, ἢ 1Π6 ἰαγροδῖ βιιουσοσβ οὗ σϑῖῃ, τὴ ἢ οοππυκὶ ᾿ρ νϊ ρα, 
τουτὶ Ὁ]6 Τμπάογίηρβ, δῃα ἀπιδζιθς σοηουβδίοηδ δηὰ 6] ον ησβ οὐ [π6 οαγίδ (μδὲ τῶ 

1 Το Β6]]. Φαά. 110. 2. α. 18. ὶ δ. 5 Τοϊά. 8 7. οἱ 8. 8. Τροϊά, οἰδρ. 90. αὶ 3. 
4 Ζοβεορὶι. Αὐρμᾳ. 110. 230. ο. 1. 8 1. 5 Τυϊά, ς. ὅ. 6 Β6]]. δά, 110. 2. ο. 12. ὶ 8, ἃς. 
5 Τυϊά, ο. 17. Ἶ Τυϊὰ. 118. 4. ς. 9. 8ὶ 9. 
4 δηῃοίοηϊθδ, ἰῃ (ἸΔυάϊο, ο. 18, Ἰδοῖτεὶ ΑἸηδ]68, "ἰδ. 12. ς. 48. Ἐπϑοδίαδ, Ηἰδὶ, Ἐροοεὶ, 

110. 2. ο. 8. 
9. Αηιίᾳ. 110. 30. α. 2. ὃ ὅ. (41. 6.) " Ὁ Β6]]. Φαα, 110. 4. ο. 6. 81. 
νι Ῥῃηϊοδβίγαϊυβ, ἰη ὙΠι8 ΑΡο]]οπὶὶ, 1. 4. ς. 84. Ἰ2 Το Απηδ]ο8, ᾿ἰδ. 14. ὁ. 27. 
Β. Τρϊά. 1. 1δ. ο. 22. Τΐδ ΔΙ Πα Δ ΚΘ ἰδ πποηβοησὰ ὈΥ͂ βοηθοδ Ναὶ. Οὐμροοῖ. 110. 6. α, 1. 
Μ δυοιοηΐαδ, ἰὰ (10, ο. 18. 
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τι δὴ οδυίβαυλκο. Τῆοδα {ΒΙηρ8 ψΟΤΘ ἃ τη η1δϑὺ ἱπαϊοαιίοι, ἐμαξ ϑομα ἀσϑισυοίϊοη 
Ὑ785 ΠΟΙΪΏρ᾽ ὈὉρΟΩ τηθῃ, τ πθη ἴῃ6 Βγϑίοιη οἵ (818 τοῦ] τϑϑ [ἄγον ἢ ἰπΐο ϑυςἢ δ ἀ18- 
οτγάετ ; 8η4 ΔΠΥ ὁπ6 πυ]]ὰ σ0.688 ὑμδὲ {Π688 ψοπάθτβ ροσίβθη θὰ βοῦηθ ΠῚ ΓΤ ΤῊΝ 
ιἴο5 μαῖ οσγο παροηδιηρ. "ἢ Τα βδᾶπι6 Ὠϊβίογίδη, ἴῃ (6 ῃγοίβος (ὁ δ18 ὨἸϑίΟΥ οὗ 
{Π6 δεν 5 ἢ ΤΑῚ, ὑπ ογίαϊκοβ [0 χθοογὰ [86 βῖσῃπ δηά ργοάϊ!ρίο (δδὺ ργοσοαοὰ 1 ; ἀπὰ 
ΘΟσΟΓΟΪηΡῚΥ ἴῃ ἷ8 δἰχί ὈΟΟΚ᾽ Β6 δημπηογαῖοϑ ὑπο (ΠῈ8: --- 1. Α δίδυ ἢυηρ ΟΥοΡ 
16 ΟἸΕΥ Κα ἃ διυοσά, δη [86 οοτηθῦ ΘΟΠ Πυθα ῸΣ ἃ Ὕ0]6 γϑᾶσ. ---- 2. ΤῊ Ῥθορΐὶα 
Ὀαίηρ, 896} ὉΪ6ἃ (0 οΟἰοὈγαϊο {16 ἴδδδὶ οὗ ππἰοδαυθηθὰ Ὀγοδ, δὲ (86 ἢ} ΒΟῸΣ οΥὗἩ 1786 
πίρθι Βεγα ΒΠ0Π6 80 ρτοδὶ 8 Ἰἱρυΐ δρουῦ {86 ΔἸἴαγ δὰ {86 ἴδθιαρὶθ, ἰΒαὺ ἰζ βοαπιθὰ ἰὸ 
Ὅὰ Ὀτγίγμῦ ἄδγ, δπὰ [81 οοπιηθοα ἴον [Δ }|} δὴ Πουν. --- 8. Αἱ εἴ ΒΆΙΩΘ ἴδαϑῖ, ἃ (ΟΥ̓, 
Ἰεὰ Ὁγ 16 ρῥγὶεβδῦ ἰο βδοσίῆσθ, Ὀγουσαῦ (Ὀτὶ}) ἃ ἰδ 'π (δ6 τυ α]6 οἵ ἴδε το: ρ]6. --- 
4. ΤὮ οαδίογῃ μαῖα οὗ [Π6 ἰδιρ]ο, τυ ϊοῖ) τγ8 οὗ δο] ἃ Ὀγϑδβ, δπὰ ὙΘΓῪ ἤθανυ, δὰ 
ὙΓ838 ΒΟΔΓΟΘΙΥ δθαΐῦ ἴῃ Δ ΘΥθιηΐηρ ΟΥ̓ ὑἸΥΘΏΓΥ τη6Π, δπὰ ΜΩΔ45 βδίθηρα ὉΥ βίχοηρ ὉΔΙΒ 
8} ὈΟΪ (8, νγδβ δθθῃ δὖ {86 βιίχί ἢ Βοὺυν οὗ ἴ6 πἰμδὺ οροηοϑὰ οὗ (8 ὁσνῃ ἀὐοη, διὰ 
οουϊά Βαγαάϊγ 6 δΒπὶ δραίῃ. --- ὅ. Βοίογα [Π6 βοϊτπρ οὗ ἴ86 δϑὰη βοσα ΟΓ6 Β66Π ΟΥ̓ΘΡ 
411 (16 σου ΓΥ, οἰδσίοίϑ διὰ δυπηΐθβ βρσδίίηρ ἴῃ (μ6 οἰου δ, δη!ὰ Ὀοδίορίηρ οἰ(]68 --- 
6. Αἱ (δε ἔδαβὺ οὗ Ῥεηϊδοοβί, 8ἃ5 1π6 ῥγίθϑίδ 6 γῈ ροῖὶπρ πο ὑπ6 ᾿πηοῦ ἴζοιηρὶα ὉΥ͂ 
ΠΧ 85 ὑδυ8] ἰοὸ αδἰϊθηα {86}. βαυνῖοθ, Β6Ὺ Βοαγὰ βγβὶ ἃ τηοϊϊοῃ δπὰ ποΐβθ, δὰ ἰβθὴ 
ἃ. γοἱο8 88 οὗ ἃ αυἱτυο, ϑαγίηρ, Ζεί τὲ ἀεραγέ ἧδηος. --- 7. ΝΥ Βαὺ Φοδεορθυβ τϑοϊκοηβ 
88 ἴΠ6 τηοϑύ ἰΘΓΥΙΌΪ6 οἵἁ 41}, Οἢ6 «΄681.8, ἃἢ ΟΥ̓ ΠΑΓΥ ΘΟΥΏΕΣΥ 6 ]ονν, ἸΟῸΣ γοδγ8 ὈΘΙΌΓΣΟ 
ῃ6 νᾶσ Ὀορδη, πὰ πθὴ [06 ΟἿ Μ͵88 'ἴῃ ρϑᾶζα δῃὰ ρἰθῃΐγ, σϑῖὴθ ἴο μὲ ἴδαϑὶ οὗ ἴ8- 
ὈΘΓμδοΙοθ, δα γϑῃ ΟΥΙΠΩ ὉΡ δὰ ἀονῃ (86 είγοοίβ ἣν δηὰ ηἰσμῖ, “ Α͂ υνοἱοε ἥγοπι 
ἐλε οακέ, α υοἷσε ὕγοπε ἰλο τοοδῖ, α υοἵοο ὕγοπε ἰΐ6 701 ιοΐπαῖξ, α υοἷοο αραϊπεΐ «εγαιδαίενι 
απ ἰλε ἐεπιρῖίε, α υοἷσε αβ αἷπδί ἐλα ὅτίἀερτγοοπια ἀπά λα ὑγίάε8, α υοἷοε ἀαραϊπδεὶ αἷὶ (λ6 
ξοΡε. ὁ τη ϑίγαῖθβ Θπἀθανουγοα Ὁγ 8 γρ65 δῃᾶ ἰοσίυγο ἴο γοδίγδιη Βίτα : Ὀυΐ 

6 8:}}} οὐοὰ υῖτὰ ἃ του} νοῖσο, “ἢ ἊΝ τοῦό ἴο “ζ7εγιδαΐοηι " ΤῊ 6 σοῃεϊηιοὰ 
ἴο ἄο [ὉΓ δεύθῆ γϑδῦδ δηὰ ἔνε τῃοη δ ἱΟροῖ ΟΣ, ἀπ ὀβρθοία! νυ δἱ 86 στοαὶ [δϑιϊν 88: 
δηὰ δδ ποίου ΚΓ,ΤΟΥ ἤΠΟΟΓΒΘ, ΠΟΥ ὙΠ88 ἰἰγοὰ - θυ ποηΐ του 6 νν8}]8 δηὰ οτὶοὰ υ ἢ 
ἃ ἰουὰ νοΐορ, “ ἤῦοε, τοοῦ ἰο λα οἰΐψ, απά ἰο λα Ῥεορῖδ, απὰ ἰο ἐλα ἰδηιρίδ ;᾽" διὰ 88 ἢ 
δαἀρὰ κεἱ ἰδδὶ, “ ἤξοο, ιοοὸ αἶδο ἴο πιγσείί," 10 Βερροποα ἐδδῦ 8 δίοῃε ἴγοϊμ βοῖῃθ εἰϊπρ 
ΟΥ ΘΏρίΠ6 ἱπλ 6 1406} δίτοοῖκ Βῖτῃ ἀθδα, ΤΉσβα τ σο ᾿πἀορὰ Κα δἰρη8 απὰ ρτοαΐ 
ΠΑ͂ΜΕ οηι λδαῦεη ; ἀρὰ [Π6ΓΣ6 18 ποῖ 8 ποσα γα 016 ἰϑίογίδη (μη [86 δυο τἢ0 
Το]αίθβ (μ6πὶ, δηὰ τῖὸ ρρθδὶβ ἴο {86 ἐοβί οΩΥ ΟΥ̓ [Β0866 ὙΠΟ βδὺν δῃᾶ μβοδγὰ {πθῃ}.4 
Βυῦ ἰἴ ἸΔγ δαὰ βοὴϑ τεῖρες ἴο .εἷδ τοϊδιίοη, {παὶ Τδοῖΐαβ, (πς Βοτηδη Πιιδίοσ δ, 4]80 
δἰνεβ ὺ8 ἃ ΒΙΠΊΠΙΔΡΥ βοοουηΐ οὗ (6 ΒΑΙΩΏ6 ΟΟΟΌΣΤΘΠΟΟΒ. Ηθ βαγϑῦ, ἰδδὺ {Π6τ6 δα ρ- 
Ῥεπϑὰ βουοσγαὶ ργοαϊρίοβ, δγταΐθβ ΕΓῈ δοθῇ δηρθρίηρ ἰπ (86 Ποδυθηδ, ὩΣΊΏΒ ΘΓ Β66ἢ ἡ 
εἰϊειϊοσίηρ, δπα [86 ἰθπιρ]6 βῆομα τ [86 δυδθάρσῃ ἤγα οὔ (16 οουάδ, [6 ἀοογβ οὗ [86 
ἰοπιρίθ ορεπθα δυδάοηϊγ, δηὰ ἃ τοῖο σγοδαΐοσς ἤδη ᾿υδη 88 μοδγὰ, ὑμαῖ [86 ροαβ 
ΜΟΓῈ ἀδραγίϊηρ, δηὰ ᾿Κον 86 ἃ στοδὲ σηοίίοη οὗ ἰδεῖν ἀδραγιίίης. Ἀγ. Φοσυπ᾿ Β ΓοπιδΥΚ 
8 ὙΘΓῪ Ῥογιϊποηΐ : --- ΠΥ ΟΠ γῖδὲ Ποῖ ΘΧΡΓΙΌΒΕΙΥ ἔογοιοἹ ἃ {}|18, ἸΏ Ὅγ80 ρῖνα 11{{}6 
Βορά ἴο ρογίθηϊβ, δῃὰ σο Κηθνν ἰδδΐ ἰδίου! Δ} 8 δᾶτο Ὀδθὴ ἴοο γα ]οὺΒ ἰῃ ἐμαὶ 
Ροϊαϊ, που]ὰ μανα δυθροοίοα ἱμαὶ Φοδερθυβ ὀχαρρογαιθα, δηὰ ἰμδὺ Τοϊνιιβ γγϑ8 πηΐ8- 
Ἰη ογιηοᾶ ; Ὀαὺῦ 88 (ἢ ἰ68ι1Π|0}168 οὗ πτώερδυα δηὰ Ταοιίυδ οοηϑγῃι {86 ῥγϑαϊοϊδομα 
οὗ ΟἸτίδί, 80 ἰδς ῥγοϑαϊοϊουβ οὗἨ Ομγίδὲ οομπῆσια 6 νοπάογ τοοοσάθαὰ ὈΥ {8686 Β|8- 
ΤΟΓΙΔΏδ. 

(γ..) Τῆς ΒΙΧΤῊ 810 Ν ἐς, 7ΤῪε Τεγβοσιέϊοη 97 ἐλε ΟἈγιδίζαη δ. 
ῬΒΟΡΗΣΟΥ. -- Ματκ ΧΙ, 9.; Μαίϊ, χχὶν. 9. ; 1ὺκΚο χχὶ. 12. Βιώΐ δεΐογε αἱ ἰΐεεε 

ἐλίαρε, ἰλεν δλαϊϊ ἰαν λαπάξ οπ οι, απὰ μεγφέσιμε γου, Δηα 4λαϊ ἀεἴοεν ψοιι ὩΡ 0 οοιποῖΐε, 
ἰο ἐλ6 οθιδε απὰ ἰο ργίδομδ, ἰο δὲ ὀδαίεη; απὰ δλοὶΐ ἀὰ νου. Απάα γα δλαϊὶ δὲ 
λαέεα ὁ αἷ; καΐξίοππ, δα δλαῖὶ δε ὑγουρλὶ ὑεΐογο τιιΐογα απὰ ἀΐπρε 707 πῖν παπιε᾿ 8 δαλε, 
͵7ον α ἰεδίἑπιοην αραϊηπδὶ ἰλόπι. 

Εστσισμαντ. --- Τη6 ῥγϑοίδίου τ Ἡδιοῖ ἴδ {ἰπ|6 18 δροοϊβοά, 16 ΣῪ ΣΟΙ ΔΙ Κ- 
μασαικαηστοαεστασεσσεμσας ἡαεαμρν 

1 6 Β6]]. 7αὰ. 110. 4. ς. 4. ὃ ὅ. 5 Τοϊά. ἃ 11]. 8. Τροϊά, 110. 6. ς. ὅ. ὶ 8. 
4 Μτ. ΜΙϊπιδη [28 δἀτηίσ!Υ σου Πρ ἴμεδα ροσγίθη!ουδ δ βτιδ ἱῃ ᾿ἷβ Ῥόθπὶ οα [86 ΕΔ]] 

οἵ Φετοδβαίοσω, ὑΡ. 106---1 14. 
5. Ἐνεπούδηΐ ῥγοάϊμίδ -- Ἴδε Ρὲῦ οαὐἴππι ΘΟΠΟΌΙΤΟΙΘ δοῖθθ, τυ ]δπεῖδ δύτηδ, εἰ δυδίϊο 

., παυδίαμῃ 'βπο οΟἸΪπσογο τα ρὶππι. Ἐχραδβεῖο γερεηῖς ἀο]αῦτὶ ἔογοδ, οἱ δα άϊτδ πλ670Γ πστηδηλ 
ΟΣ, Ἐσοοάεγα θο8. ϑϑίπιιϊ ἰησοηδ τηοῖτπδ ὁχοοἀοπίθτη, ἸὩαοὶξ. Ηἰσι, 110. δ. ὁ. 18. Ρ. 217. 
οὐϊί. 1, ἱρεὶϊ. 

4 οτιίίη᾽ 5 ΒοιηδΥκ5 οἡ Ἐςοϊεδίδδιῖςαὶ Η] δίοΥΥ, τοἱ. ἱ. ἢ. 4]. 
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510 ΤῬγορῆδοιες ὃν «εδιι5 ΟἸτὶοῖ 

ΔΌΪ6. Ῥγονϊουβ νυ ἴο {86 ΟἴδοΥ ῥγορῃοβίϊοβ οὐ [6 ἀδϑιγυοιίίοη οὗἁὨ εγυδβαΐδαν, ἐδὸ 
ἀἰβοῖ}]68 οὗἩ 76508 ΟὨγῖδὺ σοῦ ἰδυσῦ ἴο ὀχροοὶ ἴΠ6 μαγάβμϊ!ρβ οὗ ροσβεουϊοι : διὰ 
ΠΟΥ ΘΧΘΟΟΪΥ 818 ῥσθαϊοιϊοη γγ88 ΘΟΘΟΠ θὰ 7 ΤΩΔῪ τοδὰ ἴῃ (86 Αοἰϑ οΥ̓ ἐδε 
ἈΡοβί]θθ, ὙΠΟΓα τὸ Βηα {πδ΄ βδοΐὴθ Τα οδἰέσογοαά ἰο σοιιποὶΐθ, ἃ86 Ῥοίδσ δπὰ «9 οδπ. 
(ν. ὅ, 5.) ϑοὴθ Μϑῦα ὁγοιρὴέξ δεΐονγε τιον απὰ ἀΐπρε, 88 Ῥϑὺὰὶ εΐοσε (3110 
(χν!. 12.), δ ὶχ (χχὶν.), Ἐδβίυβ, δηὰ Αρτίρρα (χχνυ.). ϑοιῃηβ δὰ α ηιοιεδ απά 
τοϊϑάοπι τυλιοἢ αἰΐ ἐλοὶν αὐἀσονϑαγίο8 τῦθγ8 ποί αὖίο ἐο ψαϊπϑαῃ ΜΟΥ γοδὶδέ, 88 ἴὰ 1ἴ8 βαϊὰ οἵ 
ϑίορθθη (Ἱἱ. 10.), (Παὺ ἐλδν τσϑν δ ποῖ αὖΐδ ἰο γοδῖδὲ ἐλ6 τισϊδάοηι ἀπά ἰδε δρίγὶἑ ὃν ισλιολ 
ὧδ Ἔραΐο, αὐὰ Ῥδὺὶ] πιδὰβ ον ΕῸΙΠΣ ἰὸ ἐγεηιδίο (χχὶν. 2ὅ.). δῃὰ (6 ἀομρεὶ 5ὲ1}} ῥτὸ- 
σ 116 ἃ ἀραϊηϑὺ 411 ορροϑβιοη δὰ ρῬϑυβθουςοη υδαίθνυοσ. ϑόῖὰθ γοτο ἐπιρτὶ 88 
ΤΡεῖου 8π4 Φοδῃ (ἰν. 8.) ϑοῖλθ σοῦ δεαίθπ, 88 Ῥαὺϊ] δῃηὰ 8119 (χυὶ. 23). ϑοσιδ 
ὍΘΙ »πί ἰο ἀδαΐᾳ, 8 ϑίθρμθη (11. 6ὅ9.), ἀπὰ “6168 {86 Ὀτοίμοσ οὔ Φοδη (χῖϊ. 2.) 
Βαυὺ Τα που] ἰοοῖκ ΓΤ ΟΒΟΥ, τ Βανα ἃ ΤΏΟΓΘ τ ΘΙ ΠΟΠΟΙΪΥ ῥγοοῦ οὗ {86 ἐγαΐῃ οὗὨ ἐδῖ5 
ἀλφόλθν, ἴη 186 ῬοΥβοοι 0ηὴ8 ἀπᾶορ ΝΟΓΟ, ἴῃ τ πο (Ὀοβί 68. πασθο.}655 ΟἿ ΒΟΥ 
ΠΥ Ι8018}8) [6}} [μο86 1 ἔτγο ρτϑαῦ Ομ δπιρίομβ οὗ οἂρ ΖΑ, δ0. Ῥεῖεσ δηὰ 56. Ῥ'8ι)]. 

Ἀπά 1 τγδβ ποπιϊπὶς ργαίϊαπι, ἃ8 "ΓΤ γ Ὰ] ΔῈ 3. (ΟΥΙῚΒ 1; 1Ὁ ἯΒΒ 8 ΜΑΣ δρδιηδῦ (86 ν6ΥῪ 
ποθ. ὙΠοΟυΡῊ 8. ΤΩ ΔΒ ῬΟΒΒΘΒΘΘα ΟὗἨ ΘΟΥΘΓΥ Βυιηδη υἱσγίιθ, γοῦ ἢ νγὰθ ΟΥ̓. 6 
ΘΠΟυΡΉ ᾿ξ ᾿6 τγαβ8 ὁ Ολγίδέϊαπ : 80 ἵγτὰΒ ΓΟ ΟΡ ϑδυϊουνΒ πογάβ, (δαῦ [ΠῸΥ δῃοιᾶ 
Ὅδ Βαϊρα οὗ 8}1 παίϊοῃϑβ “0; λὶδ παρπιδ᾽ 5 βαλθ. Ηθῃιοα ἀγοβα ὑμαὺ σοπηπιοη βαυϊηρ᾽ δ οασ 
(ἢ ΒΟΔΙΒΘΗΒ --- ῬὴΡ δοπ8 Οαἰμδ 86); ἰαηχιαηι πιοάο γχιιδά ΟΥγίϑέϊαπιδ: --α ΟἙ1 5 
ϑο.}υ 18. 8 ροοά τηδῃ, οπἷψ δ6 18 ἃ ΟἸ γί ϑιίίδῃ. 

(ν11.) Τὴδς ΒΕΝΈΝΤΗ ΒΙΟΝ τσας, Τῆς γεαςλίπρ 90 ἐλ Οοεροεῖ ἐλ» οισῆ- 
ομὲ ἐδ ἐλόη ἀποιῖοπ τοογῖά. 

ῬΒΟΡΗΕΟΥ͂. --- ΜατΚ χὶϊ, 10. 7Ὺ6 Ο΄οερεῖ πιιδέ δὲ ριιδ[ δλοα ἀπιοηρ᾽ αἱΐ παίϊοπα. ΤΟ 
ΕὙΧΕΊΣΜΕΝΤ οὗἁἨ {18 ργοαϊοϊϊοη 18 τϑοογάθα, ἴτοπὶ ΟἸχίβίίδῃ δα ἔοι Ηθαίμθη 

ὑαβύπλοηΥ, σιργ ἃ, ΡΡ. 801---804. 

ὃ 2. Τε ΟἸτοιιηιδέαποοβ ΟΥ ἐλε 7)εδγμοξίοη ΟΥ ϑεγιιδαΐθηι. 
(4(.) 176 δίεφο 9} “εγιιδαΐοπι ὃψ ἰδ6 Ποπιαπ “Αγηιὲθ8. 

ῬΒΟΡΗΒΟΥ.---Κ6 χχὶ. 20.: Μαί(. χχὶν. 1ὅ. ; Μαῦκ χϑὶ, 14. Ῥγ΄θη γα 6λαϊΐ δεὲ 
«Ἰεγιιϑαίοηι οοπιραδδοα ιτοϊἐλ αγηιῖδε, [4] ἐδ αδονιϊπαξίοη ΟἹ ἀφϑοίαίίοπ, ἐροΐδη 9 ὃν 
Τραπὶοὶ ἐλ6 ρ»γορδλεοῖ, δἰαπηαϊηρ ιολϑγδ τὸ οὐρὰ ποΐ, ἐη ἰδ ΠΟῪ Ῥ ρει. ἀπέπ τὸ ἐλαί ἐλὲ 
αδεοϊαΐξίοπ ἐλογ ο 7 ἐδ πίρλ. --- ΚΟ χῖχ. 48. 7ΤῪὲ ἄανε δλαϊξ οοπιο προπ ἔλεε, ἐλαΐ ἰλέπιδ 
ἐποηιὶθ8 Πα οαδὲ α ἐγεποῖ γοιπα αδοιμὲ ἐΐδε, απα σοπιραδὲ ἐλθ6 γομπα, απ κδο} ἑΐδε ἐπ 
οἢ δῦ 8. ᾿ 

ΠΡ τ μ πα, -- Το ἀεονοίοα Ρ]6606, τ ῖο ἢ τγ88 [86 ἱπιτηοαϊ δία οὈ]οοΐ οὗὨ {μ686 ἴοτ- 
ταὶ ἀ80]6 ἀθηπ οἰ Δ[ΙΟΠ8, 18 ΠΘΓῸ πιοϑῦ ΟἰΘΑΥΪΥ ροϊηϊρα οαἱ. Τμα αδοπιϊπαξίοι ο7 ἄεεο- 
ζαίϊοπ 18 (ἰλ9 ΒΟπΊΔ ΔΣΤΩΥ ; δηὰ ἐλα αδοπιϊπαζίοη 4 αδεοϊαξίοι δίαπαϊηρ᾽ ἴῃ ἰλς Λοΐψ 
»ζαοε ἰ8 {π6 Βοτάδῃ ΔΣΤΩΥ͂ Θποδιηροα δγουηά «“6γυδαΐθπι ; [ὉΓ ποΐ οὐἱγ [86 ἰδταρὶα δα 
86 πηοπηΐδίη οἡ Ὑδϊοῖ 10 δἰοοὰ, Ὀαῖ δ41δ0ὸ ἴὩ6 σοῖο οἰὐγ οὗἩ Φογυβαίοω δὰ βονογαὶ 
ξυυ]οηρ8 οὗἩ ἰδπὰ σχουπὰ ἰδ, τΟΓα δοοουῃιθα μοΙγ. ΤὨΪΒ εἶ 688 ΟἸγὶδὲ ἀοοϊατοὰ ἰο Ὀ6 
ἐλθ αδοηεϊπαέίοη οΥ ἀδεοϊαίζίοπ δροΐδη οΥ ὃν 1)απὶοϊ ἐλ6 ργορλεδὲ ἴῃ Ἦ15 Ὠἰ ἢ δηὰ Ἂἰουθηῖ ἢ 
Ἑδαρύουγβ ; δῃὰ 50 ἰοὺ ΘΥΟΓῪ Ο.6 ὙΠῸ Γοδ8 {π686 ῬΣΟρΡΒΘοθδ ππαογϑίδη ἐμοῦ, δοὰ ἢ 
ΤΟΙΘΓΘΏΘΘ ἴο {818 ὙΘΥῪ δυθηῦ (6 ΔΓ6 υπαογβίοοα ὈΥ (86 ΣΑὈΡΪη8. Τμ6 Εομιδῃ ΒΙΙΩΥ͂ 
18 ἔν Β6Υ σα] ]οα {πΠ6 αδοπιϊμαξίοπ, οα δοσοιηΐ ΟΥ͂ 118 Θηβίρη8, Ὁ. [86 ἱπηαρθθ οὗ 86 
ΘΙΏΡΘΙῸΡ πὰ {Π6 6ι9]68 τ ἢ ἢ ποτα σαντα ἴῃ ἐγοηῦ οὗ {86 Ἰορίομβ, τ ΣῈ τορασάθα 
ΓῺ τοὶ ἱουϑ ΔΌΒΟΥΓΘΠΟΘ ὉΥ (Π6 968, 88 {ΠΟΥ ΤΟΥ Τϑηκοὰ δοηρ ἐδ 6 ρϑρδῃ 
ἀοἰ (658, δηὰ γουθγθποοθα τὴ αἰνίπα Ποπουτβ. «Ποβορθιβ το αίθβ, ἐπδὲ αἴ {86 ΟΥ̓ 
γγ85 ἴδκοη, {6 Βοπιδηβ Ὀτουρθῦ ὑΒοῖν δηβῖρηϑ ἰηἰο [86 ἰοηρῖο, ρἰδοοα (ποπὶ οτοσ ἴδ 6 
Θαβίθρῃ ραῖθ, βῃἃ βδου Ποϑα ἰὸ {μ6πὶ {ΠΟΥ 6.ὃ 
Α ἐτεποὶ ισαϑ Ἰἰ[ΟΓΑΙΠΥ͂ οαδέ αδοιέ δ τιιδαϊθηα, σίθη (πὲ οἱόγ νγὰβ Ὀδβίερϑὰ ὈΥῪ ΤΊμι8. 

Το ΒοΙμδΏ ΔΓΏΪ68 οοπιραδεοά ἰΐ γομπα αδοιιξ ἀρρυ υυνρδν ἐς δηα ΔἸ Βουρἢ 10 γγα8 αἱ ἤσεϊ 
οοπϑἀογοα δὴ ᾿πηργδοι 88 ργοΐθοῦ [0 βαττουηὰ [86 ὙὙ{Π016 ΟἷΕγ ἩΠῈ ἃ τ 4}}, γοὺ ΤΊϊα8 
Δηϊπηδίοα ἢΪ8 ΔΓΙΩΥ ἴο τηᾶῖκα ἡ ἰδια {. Φοβορθυβ [88 σίνυθῃ ἃ νΟΥῪ ῥδγι ου Α 80- 
οουηί οὗδ6 Ὀυ]]αϊηρ οὗὨ [Π}8 γν8]} ; Ὑ ΒΊΟΒ, π6 δΆΥ8, 88 οδοϊθα ἴῃ ἐλγθο ἄαψε, τμουφσὶν. 
6 νῶϑ ποῦ 1688 ἴδῃ ἐλίγέψ- πίη ζιιγοηρ 8 (ἈΘΑΡΪΥ πῖπθ ΕΠΏΡ 188) τὰ 1168) ἰπ Ιοησία, δπὰ 

ι Ἐπδοῦ. Ἐοο]68. Ηϊ8.. 110. 2. ὁ. 95. 
3 Τογία]. ΑΡοὶ. ο. 3. Ρ. 4. οὐἱξ, Εἰ χα ΟΣ, Ῥαγίβ, 1675. 
8. Ὧε Β6]]. δαά, 110. 6. ς. 6. δ 1. 



«Ἐν π ς. π,, π π ἅα ἐπ 

Ἀεϊαζῖυε ἐο ἐδ 7)εεἐγιιοίίοη 9 «]εγιιδαΐδηι, 11 

παᾷ (διγίθϑῃ ἰόυγοσθ ογοοίθα δ ῬΓΌΡΟΣ ἀἰδίδῃσσθ, ἴῃ τ ἰοἢ (86 Ἐοτηδη 801 1618 ΤΟΓΘ 
Ρἰδοθά, 48 ἴῃ ρϑυυβοηβ. ΒΘη ὕμ6 γγ8}} τυ88 ἰμυ8 οοταρ]ειοὰ, [86 96 }}8 ΟΥΘ δὸ 
ἐποίοδοα ὁπ θυεγν δὲάε, ἰμαῦ πο ρούβοι σου] Θβοαρα ουὖΐ οὗἩἨ [δ6 ΟἾἐγ, δηαἃ ὯΟ ῥὈΓΟΥ βίοι 
οουϊὰ Ὀ6 Ὀγουρδῦ ἴῃ ; 80 ὑμαῦ 6 Ὀουοσοα 9678 Ὑ6Γ6 ἸνοΪνοα ἴῃ [Π6 τηοδί ἐθυυῖθὶθ 
αἰϑίγοβθβ Ὁγ {86 ἕδιαΐηα (δαὶ δηβυθά.ἷ 

(11.) Ολνιοδβ ργορλείίς ααἀυΐος ἰο ἐδε Οἠγιδέατπβ τοῖο πιϊφλιὲ ἰλσπ δ ἕπ 
«7ογμβαΐεηι, ἐο πιαΐό ἐλοὶγ ὁ8οαρο. 

ῬΒΟΡΗΕΟΥ. -- Μαιῖ, χχῖν. 16--18.: ΜαΥκ χα. 14-.--16. ΠυΚα χχὶ. 2]. ΤΆοη ἰεΐ 
ἐλοηι τυλὶολ ατὸ ἐπ ἁμάσα 7766 ἐο λα πιοιιμέαϊπδ, απά ἰοΐ ἐΐδηι ιολίος αγὸ ἵπ λα πιξαδί οΥ τέ 
ἀορανὲ οαξ, ἀπά ἰοέ λοι ἐδλαΐ αγὸ ἐπ ἐλ [Δ] ΔοΘη 1 οομπίγ δα ἐπίον' ἰλεγοῖμίο. Απα ἰοί ποὲ 
λα ἰλαΐ ἐξ οπ ἐλ λοιιδϑεοίορ ρ0 ἀἄἀοιση ἵπίο ἰλ6 λοιδο, ποιλορ οηπίδν' ἰλογοίη ἰο ἑαλθ απῷ 
ἑλέηρ᾽ οἱ 97 λὶδ λοι. ΑΑπά ἰοἰ ᾿ἰπι ἐλαὶ ἰδ ἴῃ ἰλὲὸ Πεϊά ποὲ ἐμγῊ δαοῖ πραϊΐη ἰο ἑαλθ ρ 
λὶς σαγπιοπέ (ΟΝ Β6 Βαὰ ΓΠΓΟνΤη 85146 88 Δ ἱπουη ὈΓΔΠς6). 

ΕΣΕΙΣΜΕΝΤ. --- Τ δ ΘΟ Ώ56] γγ88 Ἡ]Β6 7 τοιρθι οτοα δηα τ ΐβ6 Ιγ ἐΟἸ]ονγοα ὉΥ 86 
Οἰινϊϑθδη8 δἴϑθοσασάδ. ΒΥ ὠμάσα, ἴῃ {μῖ8 ραγί οὗ ουν μον 8 ῥρτορῆθου, τὸ σὰ ἴὸ 
Ὁπαογϑίδηα 411 (86 βου Βογη ρδγίδ οὗ Ραϊθδιΐηθ, θοιΐ (86 ρῥἱαίπ δὰ {86 Ἀ1}} οοιη γίοβ, 
ἩΒΙΟΒ δὲ ἐμδὺ ὑἴπηθ 884 τοοοϊνοα ἰδ6 Δρρο]]αϊίοη οὗ Φυάθρα. Βγ {86 πιομηξαίηϑ Ἧ6 Δτ6 
10 υπἀογβίδηὰ [Π6 σουπῃίσ88 οἷ [86 Θαϑι ΘΓ 8116 οὗ 186 τίου Ψογάδῃ, ββϑρϑοΐδι !υ ὑΒο86 
τ οἢ) ἀατίηρ [86 96 88} ΤᾺΣ ΤΟ ΓΘ ὉΠ ΟΡ [86 σονγογηαιθηΐ οὗὨἨ [16 γουηρσοῦ Αρτίρρα, 
ἴο τγῇοπι [δ6 ἘΠῚ ἀθϑ ΟἸαυάίυ5 ραν Βαΐίδηθβοα δηὰ Τγδομοη 8 ((Β6 ἰοίγ γοῦν οὗ 
Ῥμ1Π1ρ), δὰ Αὐϊΐοθθς (86 ἐδίγαγοιν οὗἉἨ 1ωγϑδηΐυ8). Νοσο δἰϊογαγάθ δα θᾶ {μαὶ 
ἀΔΓΙον οὗ ἀ4}11686 Ὑβογο ΤΊ οσῖδθ δὰ Ταγίομοα βίοοά, δηὰ 1π Ῥογεα, “1145 ὙΠ 18 
ουγίδοῃ ὙΠ ]αρο8. Α.8 41}1} ὑπ686 τηομῃίδίῃοι ΘΟ 68 Σοπχδι δα ἴῃ οὐοάϊδησα ἴο {86 
Ἐοπιληβ, ἴμο86 τὸ Η6α ἰηΐο ΤΠθτ ΜΟΥΟ βεΐθ. ΤΙ͂η 06 ὑπ ἢ γϑᾶν οὗ Νοσο, Φοβοριβ 
ἸΠΙΌΣΙΔΒ 08 [πδὺ Οσδίίυ8 (81}08, [ἢ 6 πὸ οὗ Βγγίδ, σϑίηθ τ ἃ Ρονοσία! ΔΙΙΩΥ 
δζαϊηθι ΨΦ6ΓΏΒΔΙ]οτα ; Ὑίο Βα παρ ῦ ἤᾶνα Δββ8 } 6 δπὰ ἰδίκοη : Ὀιύ σου ΔΗΥῪ υϑβὺ 
ΓΘΆΒΟΏ, 8Πα ΘΟὨΙΓΑΓΥ (0 {86 Θχροοίδίίοη οὗ 8)}, ᾿6 γαϊβοὰ [6 δίθρθ πηᾶ ἀδραγιθά. 
Τπιπιραϊαιοὶν ἴον ἢἷ8 τοίγοδῖ, “ ΤΏΘΔΗΥ οὗ ὑμ6 ὈΥϊποῖραὶ “ον 18} ρΘΟΡΪ6 ἰὈσβοοὶς (868 
αἰὑγ, 88 πιῇ (0 ἃ δι περ δῃ 10." 5 Απάὰ ἃ ἴεν γϑδῦβ δἰγουναγαάβ, θη Ἦ Θδρδδίδηῃ Ὑ788 
ἀγανίηρ πὶθ ἔΌΓΟΘϑ ἰονγαγάδ Φ γυβαίο, ἃ στοαῦ τα] ἰτι 6 ἤδὰ ἔγομι οτίοδο ᾿ηἴο (6 
"πομπίαϊποιι5 σομΠίΓΨ ἴον {Β6ῖν βθουγιγ." Ατηοηρ [8686 ἰδ 18 ργΟΡ40]6 ὑπαὶ {Ππ6γ8 γγοῦθ 
βοιὴα ΟΠ γι δι Δη8: Ὀιΐ Ἧ6 ΙΘΑΓΏ ΤΌΤ ΘΟΥΔΙΏΪΥ ΓὙΟτᾺ Θοοἰοδιϑϑιῖοαὶ Εἰ ϑίογΔη8 4, ὑμδῖ, 
δὺ {μἷ8. Ἰιυποῖίαγο, 41} σο Ὀοἰονοα ἰπ “66808 ΟΠ τῖδί, ναγηθὰ ὉΥ {818 ογασίδ ΟΥ ὕτοὸ- 
δδογ, φαϊι θα Φογυβα θη), δπὰ τοιιονοα ἴο Ῥε ΐα, δπὰ οἶβοὺ ρ]δοθβ θθγοηὰ {86 ΥἹΡΟΡ 
ογάϑη ; δηὰ ἐἰ8 πιαγνο!]ουϑὶν ἐβοαροὰ (6 σόΠοσΣαΙ βἢ ρσθοκ οὐἁὨ (μ6ἷς ΟΠ : 

ἴογ νὰ Ὧ0 ποΐ γϑδα ΔΏΥ ὙΏΟΥΘ ει 80 πηποῖ 88 οη6 ΟἸ τ διΐϊδη ρου βῃθα 1ῃ [Π6 δῖαρα οὗ 
Φογυδαίθμι. 

(1.) Τδ ἀρρεαγαποὸ 9} αἶδο Οἠγίβί απαὰ ξαΐδο γτορλοίβ ἀμγίπο ἐλ6 
ϑῖοσο. 

ῬΒΟΡΗΕΟΥ͂. --- ΜΙατκ χὶϊ!. 22, ; Μαιϊι. χχὶν. 24. Ζαἶδε Οὐγιδίε απα ζαἴδ6 ργορλείε 
ὁλαϊ! γΐδο, απὰ δλαϊ δἤοιο ργΥεαΐ δὶρτι8 ἀπά ισοπάεγϑ ; ἱπηδοπιμοὴ ἐλαὲ ἐν ἰὰ σόα ροεϑίδἶε, 
ΔΕ δλοιμά ἀεοεῖσα δα τετῳ οἶεοὶ ((λαὺ 8), (μ6 ἀἰϑοῖ ρ168 οἵ 6818 ΟἸτἰβί. 

ὈΣΕΊΣΜΕΝΤ. --- ΟΣ ϑαυουγ δαὰ Ὀείογα οσδυϊοηθα 818 αἰδοῖ ρ᾽ 68 αραϊπϑί [86 
ΟἈγΙβί8. (8566 ΡΡ. 666, ὅθ7. δυργὰ.) ΤῊΪ5 ῥυθαϊοξίοη '8 ἢοΐ ἃ σορϑἐιοι οἱ π6 ἔΌΓΠΔΟΡ 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ, Ὀυΐ τοἰδίθϑ ἰο [8086 ἱπηροβίοτβ ἯῈΟ δρρθαγοᾶ ἀυγίηρ [Π6 ἔἰπιο οὗ [8:6 βίαρα, 
Δα σοποοΤηΐηρ' ὙΠμοπὶ οβαρθα8ὅ [8 ΒΡΘΔΙΒ:.---- “ ΤΒ6 τγγδηηϊοαὶ Ζρα]οῖδ, τ8ο συϊοὰ 
[86 οΟἸΕΥ, θυ οΟΓΠΘα ΤΩΔῺΥ ἔα]δ6 Ῥσορμοίβ ἴο ἄθοΐαγο, ἐπαὺ δὰ σσου]ὰ Ὀδ6 ρίνοη ἰο {88 
ῬΘΟΡΙΘ ἔγοτῃη ἤθδυύθῃ. Ἴδι5 ἯᾺ8 Ἃ6Οἠη6 ἴο ργονυθηῦ ἔμθλ ἔγοιῃ αἰϊοτηρίϊηρ ἴο ἀδβογί, 
Δηα ἴο ᾿πϑρίγθ ἔμθτὴ τ οοπβάθησθ. [Ιη [818 ΔΉΠΟΥ ᾿ἱπηροβίοσγβ, δουδίησ {Π6 βαογοὰ 
Δ π16 οὗἩἉ ἀοα, ἀοἰαάδοὰ Π6 ΠΠΒΑΡΡΥ͂ τηυϊ το ; πῆ, |Κ6 ἱπίδιιαίθα ταθη {δῦ Βανα 
ΒΟΙΓΠΟΡ 6 γ68 ἴο 866, ΠΟῸΡ τϑάϑοὴ ἴ0 υάρο, τοραγάϑα πομπὸν [86 ἸΠΓΆ}1}016 ἀοηπποῖδ- 
τοηβ Ῥγοπουπορά Ἀγ ἐ}:8 δποϊθηΐ ρσγορ ιδῖβ, πον [86 οἶθαῦ ργοάϊχίθθ ἐμὲ ἱπάϊοαϊεὰ {86 
ΔΡΡτοδοβιίηρ ἀθβοϊδιϊοῃ." 

᾿ Ὧθ Β6]]. Φαά. 110 ὅ. ο. 12. 8ὲ 1---8. 
3 Τοϊὰ. 110. 2. ς. 19. 8. 6. ο. 90. ὃ 1. 5. Τοϊά. 116. 4. ς. 8. ὃ 2. 
4 Ἐπβο 8, Ηἰδι. Εμος], 110. 8, 6. 6.ἁ Ἐρὶρῃδηίυβ δάνογθαβ Νϑζαγοβ, |1}0. 1. 8 7. 
δ Φοτορδαθ, 46 Β6]]. διὰ. 110. 6. ς. δ. 



δ12 ῬΡγορ᾿οοῖεβ ὃψ «δι ΟἸγὶδὲ 

(1ν.) Τῆς Μέδογίοβ 9} δε “ὕειος ἀμί, απα φιδοφμοπεν ἕο, ἐλ «ϑέεσε. 
ῬΒΟΡΗΕΟΥ͂. --ἼυκΚα χχὶ. 22. ον ἰΐλοδε δο ἐλ ἄανδ Υ υεπρεαποε, ἐλαΐὲ αἷξ ἐλὲ 

ισλίοἢ αγὸ υγὴδοη παν δὲ μι θα, ---- ΜαΥκ χλὶ. 17. 19. ; Μαίὶ. χχὶν. 19. 2]. - [ΚΘ 
Χχὶ. 28,2)ω4, ΒΜ τῃῇποῦ ἰο ἔλοπι ἐλαΐ αγὸ ιοϊἑὰλ ολιϊά, απα ἐλαΐ φῖοε δξυοὰ ἵπ ἐλοδε ἄαψε, 7ον 
ἐπ ἰλοδο ἀαγϑ ἰλονγο δὴαϊΐ δὲ ργεαΐ (γι διωαίίοη, αἀἰδέτοε ἰπ ἐλο ἰαπά, ἀπά τογαϊλ προῖ ἔλεε 
Ῥεορῖε; διιοὶ αϑ τῆω ποί ὕγοπι ἐλ6 δορίπηϊηρς ὁ ἰλα σγεαδοη τυλίοὐὺ αοα ογεαζεα ἱπεξο ζλες 
ἐΐπια; ΠΟ, ΜΟΥ ΘΌΟΤ' δλαϊΐ ὅ6. «πὰ ἐΐλον ελαὶΐ αἱ ὃψ ἐλ εἄσε 97 ἐλε διυοτά, απᾶ «Λαξὲ δὲ 
ρα αἰσαψ σαρέϊυο ἱμίο αἷΐ παΐϊοπε. 

ΕὝΣΕΙΙΜΕΝΤ. -- [Ὁ 15 ἃ ὙΘΥῪ τηδύρυϊαὶ οἰγουμπηδίδῃοα ἴπ (18 ῬγΟρΡΒΘΟΥ, ἰμδδὲ 1π6 ς8- 
δι ν οὗὨ [π6 6 νγ8 Ββου]ά Ὀδ 80 βίγδηρ 8η4 ὈΠρδγδ]] οἰ, 88 ΠΟΥΘΥ ν)γᾶδ ἴῃ ἴδε νγοσ]ὰ 
Ὀαίογο; ἴον ὑμουρσῇ ἰδ τηῖρῆῦ ΘΑΒγ αν Ὀθθη ἰὌγοίοϊ ἁ οπὶ ἰμ6 ἐθαρον οὗ δε 

ΟΡΪ6, συ βοἢ γὰ8 Ῥγοῦθ ἴο βοαϊίοη, (παῤ (ΠΟῪ ὝΘΓΘ ὙΘΓΣῪ ΠΟΙ ἰοὸ ργονοῖα 86 
ΟΠΙΔΏ8 δϑαϊηδὺ ἱβοῖὰ ; γαῖ 1866 88 ΠῸ ῬΣΟΌΒΌΙΠ  (μδὶ 411} (δἰ ν8 ββοι ὰ μαναὰ 

ΘΟΣΩ6 [0 β ἢ! 8 ΘΧΙΓΘΙΏΣΥ ; [ὉΣ Ὁ γγ8 ποὺ {π6 ἀοδῖρη οἵ [86 Εοπιδῃ ρονθγῃτηθεί [0 
ἀοβίγοΥ ΔῺΥ οὗ ὕποβα Ῥγονίποθϑ ἡγοῦ ΈΓΘ πον ἴπδῖὰ, θα ΟἾΪΥ ἴο ΚΘΘΡ ἴδει 1ἢ 
δι Ὀ͵) οοἰΐοη, δηὰ τϑάπος {μ6πὶ ὈΥ ΓΟ Δ ΌΪ6 Βαν Υ Υ ἰπ 6886 οὗὁὨ τονοὶῦ. Βα (Πδί βωςἢ 
8 ΑΙ ΔΙΆ Βῃου ἃ πανα ὨΔρροπθά ἰὸ ὑπθπὶ ὑπ ον Τιϊυθ, ὙΠῸ ψν88 ἴπ6 το] εϑὲ, δεὰ 
ΤΑγι μβοδὲ (τῸΠπὶ Βαν ΣΕΥ οὗ εἶ ταδηκιηα, ΠΟΙ Ώρ γ88 τρογο Ὁ} ΠΠ|ΚΟγ ; δηὰ (μὲ δὴν 
ῬΘΟρΡΙΘ βδμου]Ἱά οοῃβρίγα ἰοχοίθποῦ ἴο ὑποὶν οὐ τυΐῃ, ἀπ 80 ὉΠ άΪγ πὰ οὐβιϊηβίοῖγ 
Τα ὑβοιηβοῖνϑδ ᾿πίο βιιοὶὶ σϑ] τ 165, 88 τηδὰ 6 ἰθοῖ [86 ὈΙΥ οὗὨ Γποὶγ ΘΏΘΠΛΙΘΑ, σα ὑπ6 
ταοϑῦ ἱπογθάϊ 6 (Ὠΐηρ; 80 1παῦ ποίδμίηρ 1688 (δὴ 8 ργορμοίίοαὶ δρίγιὺ οουἹὰ βανθ 

ΟὔΔΌΪ6 ἃ ἰμΐπρ 848 1818 γ88. 70 [6 οχίγοπι βυῖῆοσ- ἰοτοϊοϊα βο οοητἰηροηῖ δηὰ ὙΠΕΡ 
ἰηρ9 οὗ 106 96 νγ8, Φοβορμυβ ὈθαγΒ τηοϑῦ διῃρ]6 ὑαϑυϊπιοπυ. ΪἋπ (μ6 ργείδοα ὅοὸ Β15 
Πἰδίογυ οὗ {86 εν 8ῃ Ὑ Ασ, βρϑακίην σοηθγα  ν οΥ̓́Τμ6 σδ] απ 168 (μᾶὺ Ὀ6[6}} [η6 Ψονσα, 
Β6 8ᾶγ8, δἰπιοβί ἴῃ ον ϑ'δυϊουῦ δ τΟΣγά8, ἐμδὺ “ αἰ ἐλ οαἰαηιϊϊεα, ιολιοἢ λαά δεχαξίεπ 
αν παΐξΐοπ ῬΈΒΟΜ ἘΠΕ ΒΕΟΙΝΝΙΝΟ ΟΥ Τ8ῈΕῈ ὙΟΒΙΌ, 1067 6 διιξ ἐπιαϊὶ ἴΉ, οοπιρατίεοη Οὗ ἰλοϑε 
ΟΓ {λο «οιο4."} ΑΔ. Ὀγίοῦ δηυτμηογδίίοῃ οὐ ραγιουϊδτα, ψ}}}, Βο νον, δίιονγ [86 ἜΧχῖγα- 
ταὶ (ἶ68 ἴο τυ οι {818 ἈΠΌΔΡΡΥ πϑίϊοῃ νγα8 γοἀπορά. 

ΥΥΣδῖη (6 οἰΐγ, τη 6 ΓΣΥ οὗ ἴπ6 ορροϑὶῦθ ἔδοίζομβ νγ88 80 στεδὺ (παὶ ἔθου 8] 16 ὰ 21] 
Ρίδοθϑ, θυθὴ [86 ὑθιυρία ἰἰδοὶ ἢ, τ ἢ οοπ 88] βἰδυρμίοσθ. Ναγ, ἴο βυοϊ ἃ ποῖσμὲ ἀϊὰ 
{ΠΟΙ͂Τ ΤΏ 688 Ττἶ86, (μα (πον ἀδδίγογθα ἐπ ὙΘΥΥ͂ σ,ΔΠΔΥ68 οὗ οογῃ, Ἡ ΒΙΟΒ δου] 
Βανα βυιία! ποᾶ ἰδοπι ; δῃὰ Ὀυγηῦ [86 πηδρηΖί 68 οὗ δγταδ τοῦ δου] δανα ἀοἔδης θα 
{πολ ΒΥ [819 τηϑδῃϑ, ἤθη {86 βἷαρα δὰ Ἰαδίθα οὐἱυ πο τῃοηΐδδ, {886 [Ἀπνπθ 
Ὀορδπ ἴο ταῦθ, δῃὰ δ ἰδηρίβ τοἀποθα {πθπὶ ἴο βιυοἢ βίγαϊἴβ, ὑμαὶ (6 ὈΔιθΑΥ εἰ. 5 
ἩΓΙΘΝ ΒΟΥ Ὀγαοιἰβοα ΓΘ ποὺ ἴο Ὀ6 ἱπιαρὶποά. ΑἹ} (06 τονϑόγοποθ ἀπ ἴὸ δηὰ 
ἐῃ8 ἀλόκεοῖ, (168. οὗ ραγθηῦ δηὰ Ἴἢ]ὰ τ γα δηη ]αἰοὰ. ΟΝ] ἄγθη βηδιομοα ἰδ6 Βαϊ 
Ὀακοὰ πιογβοὶβ ἡ οι ΔΠοὶν ΓἈΓΠΒΘΓΒ τ τα οδιϊπρ, οὐϊ οὗἨ τμοῖν τηουΐδδ; δῃα τη ῦμ γα 
ἐνϑη δηδίς θα {116 Τοοὐ ουῇ οὗἉ ἐμεὶτ ονσῃ ΘΒ: ]ἀτθηΒ τηου 8.5 Α8 [86 δίερα δαἀναηςοά, 
{6 Τανδροϑ οὗ {86 δῃγῖπα ἰηογθδβϑοα, δπὰ ἀδνουγοα 86 Ρ6ΟΡ]6 ΌΥ ψ͵Βο]6 Βουδ68 δὰ 
ἔΆΤΩ 168; [86 ὌΡΡΟΓ ΤΟΟΠῚ8 γ6Γα 116 ἃ τ ἢ ποπιθῃ δα οὨ  ἀγθ γ8οὸ τ γα ἀγίπρ ὈΥ͂ 
ζδιαΐηθ, δη {86 ἰαπ68 οὗ [Π6 ΟΥ̓ ΟΓΘ {11} οὗ {Π|ὸ ἀραα Ὀοαΐοθ οὗἩ (28 δσοὰ." Ἰς 
Ομ] ἄγθ α͵8δο, ἀπὰ {86 γουησ τσ, δηἀογοά δου ἴΠ6 τηδεῖίκοῦ ρἤβοθβ ᾿κὸ βιϑάουα, 
δηὰ (6]] ἀονγῃ ἀοδὶ ἩΒΟΓΘΒΟΟΥΟΡ ὑπ 6 ΙΓ ΤΩΪΒΕΓῪ δαϊζοα ἴμθπὶ. Αἵ ᾿θηρίμ (86 ζδηιΐπα 
Ὀδόδπι6 80 δσίγϑι, μπῇ ἐμ οΥ σία ἀονουγοα πδὺ 086 πηοϑῦ βου δ 1πλ8]8 το ιβοὰ 
ἴο ἰουσὴ ; δηὰ ἃ ποιηδὴ οἵ ἀϊβϑυηριβηοα ταῖς (τῆ ἰιδὰ Ὀδθη δίσρροά δηά 
ΡΙυπαογοά οὗ 811} μον χοοάϑ δῃὰ γον βι0 08 μὲ ἴδ: 8014 1678). ἰὴ ὨΌΠΡΌΓ, Σᾶρθ, δπὰ ἀ6- 
ϑραὶν, ΚΙ Πο ἃ δηα τοδϑῦθα δοῦ ὈὉΔῸ6 αὖ 86 Ὀτγθδβί, δηὰ δὰ θαύθῃ οὔδ δι] οὗ αἰπι 
Ὀοίογο {6 ποιτὶ ἃ ἀθοὰ νγγ88 ἀἰβοουθγϑα. ὃ 

ΒΘυτίης [86 δβῖορα, ΔΎ δυπάγοαβ, τῆ τ γῸ ἔδίζθη ὉΥ 6 Βοπιδηβ, γοσς ἤγεὶ 
Μοϊρροά, ἐπδη τοστηθηϊοα τὶ ναγίουβ Κη 8 οὗἩ ἰογίυγαϑ, δπὰ Πη4}}γ ογυοϊβοα ; (86 
Ἐουιϊδῃ 580] 16 Γ8 Π8]]}πρ ἴἤδαλ (ουϊ οὗἨ 186 τυγαὶδ δῃηὰ μαίγοα πο Ὺ ὈοΟσα ἴο {86 6.5) 

᾿ Ψοθορδῦβ, ἂἃθ Β6]]. ἃ. 10. 1. Ῥγωῖ. ὶ 4. 2 ΤΙυΪϊά. 110. δ. ο. 1. ὃ 4. 
3 Τοϊά, 110. δ. ο. 10. 88 2, 8. 4 Ιρϊά. 110. δ. ο. 12. ἃ 8. 
δ ΤΟϊὰ. 110. 6. ο. 8. 8 8,4. ὙΠ ιἰδίογτίδῃ ἀορίοσοβ (ἢ6 ογαοὶ ἀϑοὰ 8δ8 ἃ χηοδὲ ι 

υἱοϊδώοῃ οὗ πδίαγο, το δὰ πουοῦ Ὀθθη Ῥεγροϊγαιοα ὉΥ ατϑοκ οἵ θαγϑασγίδη; δηὰ βυοὴ 
88 ἢἣο που]ὰ ποί ἢδνοὸ τοϊδιοα, ἱἢ ἸΠοσο Ὠδὰ ἠοῦς ὈΘΘῺ ἱΠΠΠΠΙΟΓΔΌ]6 νυ τ Π68865 ἴο ἰξ ἱπ ἢΐΒ ον ἢ 
δῶξθ. ΙῸΤΩΔΥ 6 ῬΤΟΡΘΥ ἴ0 τοταδεῖς ἐπδὲ [8 Ποιτὶ ἃ οἰΓουΠηβίδηοο τγδ8 δ ἔγ ΠΟΥ Δοσοιρ ἰ8ἢ- 
τηοηὶ ΟὗὨ [6 ῬΓΟΡΏΘΟΥ οὗ Μοβο8β ἴῃ Ὠοιῖ. χχνὶϊ!. δ8. 56, δ7.; δηὰἃ ν ΐο δα ἐν ίοα Ὀοίογο 
θεθη ΔΙ] Β]]εὰ, --- τοι ἰπ βδιπασία, (ἢ 6 σαρὶ 8] οὗἩ [86 Δ οἰαίγουιδ ἴθπ τ θοδ, μθη Ὀοδίαροὰ ὉῪ 
Βοπμδάδα Κίηρ οὗ ϑ'γγία (2 Κίηρϑ νἱ. 29.),---- δὴ δραδίη ἴῃ Φογύβαϊοπι, ὙΠ θη Ὀοδίοχοὰ ὃγ 
ΝΟ δάηοσζασ. ὅ6ο ἴῃς 1, Διηδηϊαιίοβ οὗ Φογοι δῇ, ἰΐ. 30., ἱν. 10. 



εϊαέζυο ἐυ ἐλ6 7 εϑἐγιοέΐίοπ 0 υεγιδαΐεηι. δ78 

ὉΏ6 δἴζου ὁΠ6 ὙΔΥ, Δπαἃ ἡποίδβον ὉΠΡΟΥ δηοίδον, (0 ογΌδθαΒ ὈΥ ΜᾺΥ οὗἁ 6ϑὲ: ὑη{Π] δὲ 
Ἰοησίδ (6 πιὰ] 46 ὈΘΟΔΠπΙΘ 80 στοδῦ ἰμδὺ σΟΟΤ ὙῸ48 ΔΗ ρ (Ὁ ἐδ6 σΓΟββοδ, δηᾶ 
ΘΙΌΒΘΕΒ [Ὁ μα Ὀοάϊε65.: ὙΒὺδ ἰοΥΥΪγ 88 μον ᾿τργθοδίοπ Θὰ: --- Ηὶ δίοοά 
δα οἡ τῷ, απά οἩ ον ολιάρεη 1 (Μαῖϊ. χχνὶϊ. 26.) 

Νοὺὶ ἴο δηΐεσ ἱπίο ἀοἰδὶ 5 οὔ [86 τηυ] τ 65 ἐμδὲ τ ΡῈ πηδδβδογθα ὈΥ (86 οοηίοπάϊησ 
φαδοϊοηβ ἴῃ Ψογυβαίθμ, [86 {.}} Δοοοι δδπιθηϊ οὐὗὁἨ ΟὨγῖδι 8 ργοάϊοϊίου, ἐμαὶ {86 δ νγ8 
διουϊὰ γε ὃν ἐλε οὐρε 9 ἐλ δισογά, 15 τοοοτάἀ θα ὈΥ Φοθαρῆυβ 3 τ βοὴ ἀοβογὶ δηρ (Β6 
δβοκίηρ οὗ (πδς οἰἐγ. 

“Αηὰ πον συϑῃϊηρ ἰηΐο ΟΥΟΣΥ ἰΔη6, ΠΟΥ δον Ἡβοιβοανοῦ ἰβοῪ Τουπὰ, πίϊδουὶ 
αἰδιποιίοη, δηὰ Ὀσπγηΐ ἐπα Βου868 δὰ 4]} (886 Ῥϑορὶβ πο μαὰ ἢθα ἰῃηΐο ἰβο. Απὰ 
γε Ὠοη (Π6Υ Θπίογοα (ΟΣ 188 58Κα οὗ ρΙυπάον, ἔμογ ἰουπὰ τγβο]6 ἔβαν} 168 οὐὗὁἨ ἀδαιὶ ροσ- 
ΒΟΏ8, δῃηἃ δοῦδβεβ ἤὉ]} οὗ οβγοϑδδοθ ἀσδίγογοα ὉΥ ἰδιιίηθ; ἴμθη (ΠΟῪ ὁδη6 οἂἱϊ τὶ ἢ 
τοῖν βαπηᾶβ οιρίγ. Απηὰ ἰδουχῇ ὑδογ ἴπ5 γῥἰ6ὰ (μ6 ἀρδά, (867 αἰὰ ποὶ ἴδε ἐδ 
Β8ΙῺῚ6 ΘΟ οη ἴον ἴ86 ᾿ἰνίησ, Ὀυὲΐ Κἰ]]ο ἃ 411 ΓΏΘΥ ταοῖ, π᾿ ΒΓ Ὁ ὑμον ΑἸἰεὰ (ἢ 6 ̓δπο8 
ΠῚ ἀοδὰ Ὀοάϊε8. ὙὍὙμα ὙΠ0]6 ΟἱΕΥ τδὴ σὴ Ὀϊοοα, ᾿ἰμϑοσαυοῖ, ὑμδι τηδην ἐμίηρϑ 
ψ Βἰοἢ π σὰ Ὀυγηΐηρ, ΜΈΓ Ἔχυϊηρσυϊδῃοα Ὀγ (86 Ὀ]οοῦ," ΤὮυδ τ γα {Π6 ᾿ηΠΑὈ1ἰΔη5 οὗ 
“ογυβα θη) δἰδίη τὶῖ [Π6 δυογὰ ; {88 γἋ5 δῆ ἰαἸὰ ογοὴ τὶ 6 στουηά, ἀπ ΠοΣ 
Ομ] άσοη 1 Ὲ μοτ. “ ΤῈ βο] ἀἴθγβ Ὀδιῃρ' ΠΟῪ ϑασῖθα τὶν ΚἸ] ηρ τἰλ6 ὅθ ντα, δπὰ γοῖ 
ΠῚ ̓ἠλφηι ὨΌΠΔΌΟΣ Γοιηδἰηΐηρ αἰΐνα, Οεβεσ οσοτηδηοα ἰδαὺ ΟΠ 186 δἀγιηθᾶ, δηιΐ {Π6Ὺ 
ὙΠῸ γοβιϑίθα, ββοι]ὰ Ὀ6 8αῖη. Βαϊ {Π6 δοϊαΐοσα Κἰ θα αἶϑοὸ {π6 οἷά δῃηὰ ἐδ ᾿ἱπῆγι : 
δηὰ ἰακίηρ [6 γουηρ δηὰ βίγσοηρ Ὀγϊβοη τ, οαστὶ θὰ ἰμ6πὶ ἰηὐο 1πΠ6 τοσηθηΒ οουτὶ ἴῃ 
186 ἰδ ρ]6. Ομϑαν δρροϊηϊδὰ οπθ Ετοηΐο, [18 ἐγοάμηδη δηὰ [το πὰ, ἰο συδτὰ (ἤθη, 
δηά το ἀοἰογηπιίηο [86 4.6 οὗ ὁδοῦ. ΑἹ] (6 γοῦθογβ δὰ (86 δοαϊουβ ἢ6 β'θν, οὔϑ οὗ 
ὑπο πὶ Ὀαίγαγίης δηοίμονυ. Βαϊ ρῥιοκίηρ ουἱ διοι γου 8 88 ΘΓ ΓΟΙΠΑΓΚΔΌΪΘ [(ὉΡ 
δίδιυγθ δηὰ Ὀσοδυΐγ, Π6 γοϑοσνεα ὑΠπ6πὰ [Ὁ ἴδ ἰσϊμρῃ. Α1 {1:6 τοδὶ ἰδὲ σοῦ 
ΔΌΟΥΘ βουθῃίθθῃ ὙΘ ΑΓΒ οἷά, δα βοΐ Ὀουπὰ ἱπίο Εσγρί, ἰο Ὀ6 οπιρίογοά ἴπ ΙΔ ΟῸ 
μον. Τίζυβ αἷ8ὸ βδϑῃϊ ἸΏϑΥ οὗ [μθπὶ ἰηΐο [86 ῥγονιῆοθδ, (ο Ὧ6 8]81π ἴῃ 186 (μα δίγϑϑ, 
ὉΥ Ὀοδδίβ δπὰ μ6 βιυογζά. Απὰ ἴδοβθ ὙΠῸ οτα ΠΟΥ δουθηΐθθῃ γ68Γ8 οὗ ἃρ6 ΣΟ 
δἰαϊῃ. Απά ἀυτίηρ {π6 πιο Ετοπίο ἡυμνοὰ ἔποηι, ἃ ἰμουυαπα ἀϊθα οὗἩ πυηροτ." 

Βυὺ ἐλε ,αϊππρ ὃν ἐλε εἶξε 9Γ ἰλὲ διοογαὰ ταρτιϊοηοὰ ἴῃ ΟΌΡ μοΓ δ ὈῬΓΟΡΉΘΟΥ, 18 
ποῦ ἴο 6 οοπηρὰ ἴο νῆἢδὲ Ὠαρροηθὰ αὖ {86 βίθβθ, ἰὼ τ μϊοῖ ποῦ ἔδινοῦ [Π8η δἰθνθη 
δΒυπάγοα ἐπουδαπὰ ροτίδηθὰ. δ [ὲ 180 Θοργεβοηἀρὰ 8}} (Π6 δΙδυ σῃίοτβ τηδάο οὗἉ {16 
δον ἴῃ ἀἰβδγοπὶ Ὀα 1168, βίοοβ, δηἃ τϑβϑϑογοδ, Ὀοΐδ ἴῃ ὑμοῖν ΟἾΤ ΘΟ ΣῪ δηὰ δἱ 
ΟἾΠΟΥ ῥἴδσοβ, ἀυγίης ἰδ6 τγῃοΐα οουγβα οὗἩ [06 ψὰγ. Ὑμῦδ, ΟΥ̓ [86 οομμημηδηᾶ οὗ 
ΕἸΟΓυϑ, 0 γγὯδδ ἴΠ6 ἔἢγαεϊ δυίδον οὐ (6 γῶᾶγ, ἰβ6σ ἬΘΓΟ [δ δἱ ϑογιδαίθηι", ἐλγϑθ 
ἐλοιδαπά ἀπά εἰς Ἀμπάγθοάα: --- ΒΥ 186 ἱπμδΌϊκη8 οὗ Οἰσεαγεαῦ, αδονο ἐιοεηῖψ ἰλουδαηά : 
-- Αἱ ϑογίλοροϊ45, αὗουε ἰλὶγίδοη ἰλοιϑαπά : --- Αἴ ΑΑφοαϊοπῖ, ἐισο ἰλοιϑαπαά θέε λμη» 
ἀγορά, δηθὰ αἱ ιοϊεπιαΐδ, ἔισο ἰλοιεαπά : ---- Αἱ Αϊεχαπάγια, ἀπᾶὰον ΤΙθογὶυβ ΑἸοχδηοΣ 
ὅπ τοδί ἀθην5, ἣν ἐλοιμαμά : --- ΑἹ ὕορρα, π θη 1ὃ νγὰϑ ἴδκοῃ Ὀγ Οδδίίυβ (4}}058 3, 
εἰρὴί ἰλοιδαπὰ 920" λιιπαγεά : --- Τὴ ἃ τοουηϊαΐη 6816 Α4δαπιοπ Ὡθᾶν ϑορρλογὶδ 10, αδοῦδ 
ἔιοο ἱλοιιδαηά : -- ΑἹ Ἰαπιαδοιι 1", ἐθη ἰλοιδαπά : --- Ιὰ ἃ ὈδΌ(|6 ἢ τἰὯ6 ἘοΙΔη8 δὲ 
“ςοαϊοη 13, ἰδη ἰλουιϑαπά : ---- ἴῃ ΔῸ δια θυδοδθ ΠΘΆΡ (ἰ6 Ββδπη6 ροἶδος 3, οἰἱρλί ἑλοιδαπά : 
--- Αὐ “αρλαῖ"͵ ἥδεοη ἰλοιβαπά: --Βν ἴθ6 Βεαιμαγδη8 ὕροὴ Μουηὶ ΟαγίΖίπ 15, εἰδύδη 
ἐλοιιδαπά απὰ δὶς λιπάγεά: --- Αἱ “οίαρα δ, ξογίν ἰλοιδαπά : --- Αἴ ὥορρα, πῖνθη ἰβκϑη 
γ γεδραδίβη "7, 70» ἱλομεαπα ἔσο λιν δα : ---- Αἱ Ταγιολεα δ, εἰς απᾶὰ 6 λιωμ- 
ἀγεά, διὰ αἶαν (ἢ6. Οὐἱἐγ υγ88 ἴδίκοη, ἐισείοο λωπάγοά ; --ἰ Αἱ Οα΄απιαῖα 19, Κουν ἰλουδαπά οτὸ 
δἰδιη, Ὀοδί 68 ἤθε ἰλουβαπα πο ἰΒγονν τΒοιηβοῖνοδ ἀονγῃ 8 Ῥγθοϊρίοο: --- ΟΥ̓́ΌΒο56 80 
ἢεὰ πὶ δοῦα ἔἥτοῃ Οὐἰδολαίαἷ», εἰς ἰλουδαπά : --- ΟΥ̓ (6 ἀγοηοδ", ἤεοη ἰλου- 
“απ 5ἰαΐη, Ὀ651468 δὴ ἱπβπίζα Ὠυπι ον ἀτοιποα :---Ἰη [86 ν᾽] ΠἸυρο8 οὗ Ζάμπιαα 3, αὔονο 
ἐδη δἰαίῃ: --ὦ Αὐ Οτναβα "3, α ἱλοιδαηά : --- Αἱ Μᾶαολανι 3), εουθηΐδεη ἦππ- 
ἀγεά : ---- Τὰ ἴΠ6 ποοὰ οὗ .αγεῖεε 35, ἑλγεο ἱλουϑαμά : ---- [ὰ (86 ο48.16 οὗὨἨ Μέαϑαία 5, πἶπα 

5. τικονσσοτησαςας σιυυραιλαμρ, 

λ Φοφορίιιδ, ἀ6 Β6}]. Ζαἀ. 110. ὅ. ο. τ Ἰ. 3 Τοὶὰ. 110. 6. α. 8. ὃ ὅ. α. 9. δὲ 2, 8. 
5 Τρϊὰ, 110. 6. α. 9. ὃ 8. 4 Τρϊὰ, "Ὁ. 3. ς. 14. 89. 5 Ιδ]ὰ, Ὁ. 3. ο. 18. 8 1. 
4 Τοϊὰ, ὃ 8. 7. Τρϊὰ, ἃ ὅ. 8. [ὐἱά. ὃ 8. 
9 [Ὀυἱὰ, ὃ 10. )9 Τυϊά. 8 1]. }) Ιρϊὰ, ο. 30. ὃ 2. 
12 Τῖῦ, 8. α. 3. κὶ 3. 1 Τρὶὰ. ὃ 8. Ἡ Ιρϊὰ, ς. 7. 881. 
" ΤροΙὰ, 110. 8. ο. 7. αὶ 82. Μ Τρϊὰ. 86. "7 Τρυϊὰ, 6. 8. ὃ 8. 
᾽8 Τρίά. ς. 9. 88 9,10. Ὁ 1 10. 4. ς. 1. 810. 9 Τρϊὰ. ο. 8. ὃ ὅ. 
1: ΤΟΪὰ, ς. 7. ὲ δ, Β. Τοίά. ο. 8.81]. 5. Τυῖὰ. ς.9.81. 
τι 140, 7. . δ. 8 4. “5. Τυϊὰ,  ὅ. " Τοὶὰ, 6, 9. ὃ 1. 



δ14 ΤΡγορΠιεοῖο5 ὃν ὕεδις ΟἾγὶεέ 

Λεπαάγεα ἀπά δἰχίῳ : --- Τὰ Οὔψνεμπθ, ὉΥ Οαἰ.]]ὺβ [π6 ρογυοσμουΐ, ἐλγεα διομεαμεῖ : -- 
Βαβι 68 8686, ΤΩΔΗΥ͂ ΟὗὁὨ ΘΥΘΡῪ δρ6, 86Χ, δῃὰ οοῃάαϊιίοη, ἡγοῦ 8]αΐη ἴῃ {{π|8 ταῦ 80 
ἃτα πού τϑοκοποὰ: ζαι ΟΥ̓ ἰβοβο πῆο δ σοοκοηθὰ ἐδ ὨσΌΟΣ διαουηΐδ ἰο Δθονθ 
ὁπ πιϊίοη ἕΐγοο λιπιώγε απά ἤψ-δευεη ἰλοιπανὰ δὶς λυκάγεά ἀπά δἰχίῳ : σεῖο 
σου ἃ Δρροᾶν αἰπιοϑὲὶ ἱπογθάϊἷθ, 1 ὑποῖγ ὁπ ἰδίογίδηῃ δὰ ποῖ 80 ρδγε οι ]Αγὶγ 
ἐππαπιογαίθα (μ 6 πὶ. 

Βαϊ θαβι: 468 {86 «76νγ8 σῃὸ .61] ὃν ἐλε οἄρε ὁ ἰλε φισογαά, οἰἴοτβ ποτ αἷἶβὸ ἴο ὅδ ἰδὰ 
αισαν σαρέϊοε ἱπίο αἷὶ παϊίοηδ; διὰ σοπβι ἀοσιησ [ἢ 6 ηυπογ8 οὗ [86 δἰδὶπ, [86 πυτιθος 
οὗὁὨ {86 οαρέϊνοθ ἴθ0 γγὁ8 ὙὉΥῪ τοδί, Τθθῦο Ὑ6Γ6 (Δ ΚΘῚ ΡΥ σΌΪΔΥΪΥ δὲ ϑαρᾶα ἧ, ἔκοο 
ἐλοιδαπά οπὸ ἀωπάγοα απὰ ἐλεγέῳ : -- Αἴ “οίαρα3, οἠδ ἱἐλουϑακα ἔσο λυπαγοά: ---- Αἰ 
ΖΤαγίολεα", εἰς ἰλοιδαπά οἰιοδοη γουηρ᾽ πη6 ἢ 66 δοηῦ ἴο Νότο, [Π6 χεϑί σεῦὸ δοὶ (1, τὸ 
186 πυθεν οὗἉ ἐλέγίν ἐλοιδαπά απά ζοι ἀμπάγοά, Ὀθδιὰ68 ὕμο8ϑαὲ Ὑπὸ τότὰ σίνθ ἴἰὸ 
Αρτίρρα :--- ΟΥ̓ (86 Οα΄αάαγεποεῦ, ἔσο ἐλουϑαπα ἔσο λωπαγεά : ---Ξ Τὰ Ἰάισαϑ, ἀθοτα α 
ἐλοιϑδαπά. ΜδΌΥ Ὀρβι 68 [8686 σεῦ ἴδϊκοη δἱ οεγηϑαΐθηε, 80 ὑμαξ, 86 Φοδβορίιυβ ἐπί ΟΣ ει 
1.87, (86 ἸΌΠΙΌΟΣ οὗἁ [86 σαρίϊνοβ ἰδίκοη ἴῃ [86 8016 τῶγ διηουπίοα ἰ0 πίπεέψ- δῦ ξη 
ἐλσιδαπά ; (88 1411 δηὰ Βαπάδομλθ γουπρ θη ΤΊϊΠ8 Γοβουυϑα ΖῸΣ [8 ἰτρἢ ; οὗὨ ἐδα 
Ταβῦ, (8066 Δθονο ϑαυθη δος ὙΘΆΓΡα Οὐ 806 ΟΓῸ βαηΐ ἰὸ (6 ποῦ ἴὼ Εἰσγρί, ὈὰΣ τπροϑὲ 
ὙΟΓΘ αἰϑιγι θυ θα ΓὨσουρὰ 1[86 Βοτϊηδη ῥγονΐποοβ, ἰο Ὀ6 ἀοδίτογοα ἱπ ἐποῖν {ποδίσϑα ὉῪ 
186 δινογὰ οὐ ὉΥ ἴ.6 νι|ιϊὰ Ὀδδδίβ ; [8086 ὑπᾶοῦ βουθηΐθθῃ Ἥγοσ δοϊὰ ἴοσ εἷἰανος]. Οὗ 
11|686 οαρύΐνο5β ΠΙΔΩΥ πηδογυγθηὶ ἃ δαγὰ δίΘ. Ἐἴθυεπ ἰλοιφαπά οἵ ἰδοῦ ὃ ̓απφοηρρει 
ἴον σδηῖ. Τίς Ἔχ! οἰ εα 41} βοσγίβ οὐὁἁἨ βῆοννβ δῃᾷὰ βρϑοΐβδοϊβδ ἂἰ βθβδῦοδ, δηα 9 8 ῊΥ 
ΟΥ̓ [86 οαρίϊνοβ νοῦ ὑμόσὸ ἀοϑίγογοα, βοσὰθ Ὀοίηρ οχροθοὰ ἰοὸ ὑμ6 νὶ]ὰ Ὀθαβϑῖδ, απὰ 
ΟἴΠΟΓΘ ἘΠ Ρ κα ἰο ἢρξμιε ἴῃ ἰΤΟΟΡΒ ρϑιπϑὶ ὁπ6 δῃοίμον, Λὶ αἴδραγϑα, ἴοο, ἴῃ ΒοποὺΓΣ 
ΟΥ̓ ἷ8 Ὀγουιοτ᾿θ Ὀἰγτ ἢ - Αγ 19, ἐοο ἱλοιδαπά ἥοε λωκάγεα 6018 ποτα δἰαΐῃ ; δῃὰ δ γτϑδὶ 
ὨΘΠΔΌΟΥ ἢ Κουνὶδα δ Βογψέι ἴῃ Βοηουν οὗ ἢ18 δε μοσθ. ὙΤὮ6 11κ6 11 γγαβ ἀοὴ6 ἴῃ οἶον 
οἰν168 οὗἩ ὥὄγτα. ὙΠοδα μοι Πα τοβογνοὰ ζογ μἷβ ἐγ Ρἢ 15 τ Γο βδίμμοη δηὰ Ζοδη, 
1Π6 βσΘΠΘΓΑΪ8 οὗ [6 οδρίάνοβ, δηὰ δεῦθπ λιπάγοα ΟἾΒΟΓΘ οὗ Χϑηλασ Ὁ] ϑίδέατο δᾶ 
Ὀεδαΐγ. Ὑδυδ οσὰ [δ6 «6 Ὑ8 ΤΙ ΒΟΓΔΌΪΥ ἰογιηθηῖοα, δηὰ ἀϊβίσ θυϊοὰ ονοῦ [86 Βοπιδα 
τυλομίοε, δηὰ 8.6 [ΠΟΥ τοὶ 8.}}} ἀϊδίτοδϑθὰ δηὰ ἀϊδβρογϑοὰ ονὸσ 81} {1:6 ἤϑί:οπϑ οὗ [πε 
ΘΔΓ 

ἯὟΥ)8 τοί {μΐ8 α ἐΐπιδ ΟἹ ρτεαΐ ἰσιδιυιϊαξίοη» Ὑοτα ποὶ {8686 αν ο7 Ὀεπρεαησα ἰῃ- 
ἀοοα Ῥ Ὑγ748 ἴμόγα οὐοῦ ἃ ἴογο οχϑοὶ δοοοσρ] ϑηνηδηΐ οὗ ΔΔῪ Ῥγοαϊοιίοι ἰμδη ἔπ 86 
πογὰβ οὐὗὁἨ οὐν ϑανί ον Ββδαα ἢ 

(ν.) Ζ7Τῆε ἐοέαὶ ἀεείγμοίϊοη Ὁ} ἐδλε ἐεπιρίε απα εἰΐν 9 σεγμδαΐεηι. 
ῬΒΟΡΗΕΟΤ --- Μαιῖ. χα! 87, 38.: υκο χλὶὶ. 84, 86. Ο ὑεγυδαΐδηι ] οεγιδαζεηε ! 

Βελοϊά ψοιν λοιιδο ἴα 6} ππίο ψοιι ἀδδοϊαίε. --- Μαῖϊ. χχὶν. 2.: Ματὶς χίϊὶ. 2. ; [Κ6 
χχὶ. 6. 7λε αν ιοῖἱἱ σοπιο, ἴη ἐλ ιὐλιοὶ ἐλόγο δλαϊΐ ποὲ δὲ ἰε 7 ἤδγθ ὁπ δίοπε ὡροπ 
αποίλον, ἐλαΐ ἐλαϊϊ ποί δὲ ἑλγοιοη ἀσιοπ. --- Ἰακα χὶχ. 44, Τλεν δλαϊὶ ἰαῃ ἐλδε δυξΉ τοιἃ 
ἐλ στομπά, απὰ ςλαϊϊ ποὲ ἰθαῦε ἐπ ἐΐδ6 Ν᾽ ΤῈ ἘΡΙΝ αποίλεν. --- ΚΟ χχὶ. 24. «7εγα- 
βαΐοπι δλαὶΐ ὕες ἐγοαάοπ ἄριση 7 ἐλ Οἰδηἐ 68, μα ἐλα ἐπιδα ΟΥ̓ ἰλὲ Οἰδηΐξῖοα δὲ τι  [116ά. 
ΕΥΤΕΙΣΜΕΝΈ. --- Π βοοιηθ ἃ ΘΧΟΘΘΟΙ ΠΡΙΥ ΠΩΡΓΟΌΔΌΪΟ ὑπαὶ {π6 ονοπὺβ όγὰ ἰογοϊοϊὰ 

ὈΥ 76805 ΟἸγὶϑῦ βΒῃου ]ὰ Βαρρθὴ ἰὴ ἐμαὶ δρο, βοὴ {μῈ 6.78 ψϑγα δ ρογίδει ἰμλχνς 
δ ἢ [Π6 ΕοΙΔη8 : δηὰ {86 δίγοηρίὶ οὗὨἨ ἰδεῖν οἰζα οὶ γγχ88 δυςὶλ 88 οοηδίγαιποὰ Γαδ 
ἴο δοκηονίοάσε (δαὶ ἰῦ γγὰ8 {π6 βινοῦσα ἨΑΝῺῸ ΟΥἩ (Ὁ δαὶ οομρο]]οὰ ἰθοπ ἰο 
το αυ 8} ΤΟΥ οδίοηΒ δ ἢ πὸ υμηδη ῬόνοΣ οουὰ Βαᾶγα σοπαυογοὰ.1 Ουὖγ 
ϑαν ουτ ΒΒ ἩΟΣΒ α͵80 ΤΟΓΟ αἰτηοϑὺ ΟΥΑΙ Ε] 4116, πὰ ΒΟΔΥΟΘΙΥ ὁπ6 δέοπε τρας ἰξ 

αποίλεν. Τδδ ἰδ ρ]6 88 ἃ Ὀ8 δ ηρ οΥἁὨ βυοὶ ἘΠ ΠΈΡΊΣΙ δηα σταηάσυτν, οὗ δυοὰ 
δρίηἄουῦ δηα Ὀοδυΐγ, ἰδαὺ 10 νγγᾶϑ Πἰκοὶν (88 1Ὁ γγὰ8 οσὶ ἢ γ}) ἴο Ὀ6 Ὀγοϑεγνθὰ (Ὁ ἃ 
τηοηυτηοηῦ οὗὨ [86 Υἱοίογγ δηὰ ρίοσυ οὗ με Ἐομγδῃ δπηρῖγθ. 'ΤΊϊα 8 νγδ8 δοοογάϊησ)νΥ 
ΨΟΥΥ ἀσδίγουβ οὗ ρσγθβοσυιηρ ᾿ξ, δηα ργοϊεδίβα 16 ἰο ὑπ6 ὁ ανγβ, γ8ο Βδὰ ογιβοα {6 πὶ- 
βοῖνοβ τίη ἰύ, (μαῦ δ6 τουἹὰ ργθβοῦνα 1, θυθῶ δσαϊηδί ὑπ  ν ψῖ}}. Ηδ δα 15 ὁχ- 
Ῥγοββοὰ {}16 Π|κ6 ἀθεῖγε οὗ ργοϑουνυΐϊηρ [86 οἰ ἴοο, δῃα γρθαίθα!Υ βεπίὶ οβοριυβ δηὰ 
οἰμοῦ 5 6:8 ἴο ὑπ 6 }} ΘΟ ΓγτλθΏ, ἴ0 Ραγδυδαα ἰἤθα ἴἰ0 ἃ ΒΌΓΓομἄ6γ. Βυὺ δῃ ονεγσυην 

. Ζοβορδι, ἃο ΒΟ]]. Φαὰ, Ὁ. 7. 6.11. 8.2. 3 ΤᾺΡ. 8. ς, 7. 8 81. 5 Ιοϊὰ. 8. 86 
4 ΤοΙὰ, ς. 9. 9 10.ὕ 5. Ὑ10. 4. ο. 7. 8 ὅ. 4 Τυϊὰ ς. 8.81. 
1 Τριά,. 110. δ. ο. 19. 88. 2 8. 9 Τοίά, "δ. 6. αὶ 9.832. 5 Γρϊά, "Ὁ. 7. ὁ. 3. 8 1. 
"» Τοϊὰ, ο. 8. 81. " Ιρϊὰ, ς, δ. 81. 1 Τρ, 8 8. 
12 ΤοΙά, 110. 6. 6. 9. 8 1.. "4 Τρϊά, 11. 6. 6. 3. ὶ 4. 
15 Τοϊὰ. 110. δ. ς. 8. 8 1., ς. 9. ὃ 2, δ.) 6. 11. 8ὶ 3.; 1, 6. ο. 3 81. ' 



δ. Κ΄ Αἱ δὲ 

ΒΘ ἮἘσ δ τ’ 

Ἰοϊαξέυο ἕο ἐδ 1) εεἐγιίοίΐοη Ὁ} ϑεγι δαΐδηι. δ 

Ῥτονϊάομος ἀἰγοοίοα ἐπηρβ οὐμοσνθθ. Τα 9608 ὑδμοιηβοῖνοβῖ ἤγδὶ δοὶ ἄγ ἰοὸ {Π8 
τίΐοοοβ οὗ ἐδ6 ὕδπιρ]ο, δηὰ {μη {86 Βοτωδηβ. Οπα οὗ [Π6 βοϊ ἀϊθσβ3 οὐ 6 τι ἰησ 

"ἍΩ ΔΗΥ͂ ΘΟΙΩΙΏΔΗ, ΠΟΣ ΓΘ Ὁ] Πρ ἔῸ Ὁ βυοῦ 8η αὐξοιηρὺ, Ὀυὲὶ κδ στ ὮΥ 8 οογδίῃ ἀϊγὶηθ 
ππηρυἶ86, γον ἃ Ὀστηΐηρ Ὀγαπα ἴῃ δ {86 σοϊάθῃ πιηάον, δὰ ἐμ σθῸν βοὲ γα ἴο {86 
Ῥυμάϊηρδ οὗἩ [86 ἰθιαρ]α ἰἰ86][. Τιζαβ5 τὴ ἱπιπηθα! οἷ γ ἰο ὑπὸ ἰϑσαρῖθ, δηὰ οοτὰ- 
τηδηἀοὰ Πὶβ 80] ἀλοτβ ἴο Ἔχ ϊη συ ἢ [86 ἤλπιο. Βυὺ ποῖον Θχ μογίδι ἢ ὩοΣ ἰγοδίθῃ- 
ἱηρδ οου]ὰ γοϑίγαϊῃ (μον υἱοίΐθημοθ. ΠΟῪ οἰΐδοῦ οουἹᾶ ποὺ μον, οὐ πουϊὰ ποῖ Βθδγ; 
δηα ἰδοβο ὈΘΒἰ πα οποουγαροα Πο86 Ὀδίογα ἴο βοὺ ἔσθ ἐό {86 ἰθβῃρὶ9. Ηδθ να 981}}} 
ἔον ῥγϑβογυϊηρ [88 μοὶγ ρἷδοβ. Ηθ οοιημλδηδοα Πἷ8 βοϊἀΐθσθ δυθὴ ἴο θῈ βϑαίβθῃ ἔοσ 

᾿Βο ουϊηρ δίπα ; Ὀαΐ {μ6ὶΡ ΔΏΡΟΓΡ δηᾶ ὑμοὶγ μαίγοα οὗ 86 68, δῃὰ ἃ οογίδίη συ ἶκο 
νϑβοιηθηΐῦ ΓὌΓΥ Οὐογοδλθ {Β6 ῖγ ΤΟΎΘΓΘΏΟΘ ΓὉΧ ὑμαὶν ζἜπογαὶ δηὰ ὑποῖν ἀγοβδα 0. δὶ 
δομπλδη 8. Α βο  ἀϊον ἴῃ {86 ἀΔΓκ βοὶ ὅσα ἴο {86 ἀοοχβ; δηὰ {δ 8, 88  ΟδΟρΒῸ8 8 γ8, 
[86 ἰδ ρ]6 88 Ὀυγηὺ δρδϊπδὶ {86 νὙ}}} οὗὁἨ ξβαυ. 

ὝΨΒοη ἰδ6 80] ἀΐθγβ 84 σοδίϑαὰ ἔχου ἔπ οὲν Βουυϊὰ ποσῖὶς οὐ ὈΪοοὰ δηᾶ ρ᾽ υπάοσ, ΤΊ 
δυο ογάογβ ἴο ἀθιηο 1858} (88 ἐου παδίοῃ8 οὗὨ 88 Οἱ δηὰ {86 ἰοωρὶθ. Βαίΐ, ὑπαὶ ροβ- 
(ΟΣ ταϊρσεῦ ͵υᾶσα οἵ {86 ἴοι Δηα νϑῖυθ οὗ ]8 οοπαυοβίδ, Β6 ἰοῦν ἴπγθα ἔονγθυβ 
βία πρ' 88 πιοηυμηθη.8 οὗἉἨἁ 186 ργοάϊρίουβ δίγθηρίμ δὰ ργθδίμεββ οὐ ἐλ οἱΐγ ; δηά 
δἷἶδο 84 ρασὺ οὗ (16 πϑβίθγῃ γ18}}, Ὑμ]οἢ 6 ἀδδίμηθα 85 8 σαηρασί ΤΣ ἃ ΠΙΑΥΤΊΒΟΝ [0 
Κοορ [86 βυττουηαϊηρ ΘΟὈΙΣΥ ἴῃ βυρ᾽]θοοη. Α11 ἐμ6 οἵδογ Ὀυϊ]άϊηρθ νγογα οοι- 
Ῥἰοίοὶγ Ἰονϑ ]οα τ ἴδ6 σγουπα. Τὺ 15 σοοογάθα Ὀγ Μαϊπιοηΐάθα, δπὰ ΠἸκοννἶϑα ἴῃ 
1:6 Φ6νὶϑὰ Ταϊπιυά, παῖ Τογοηυβ Βαϊι5, δὴ ΟΠ ΟΟΥ ἴῃ {86 δύ οὗ ΤΙΐ5, πὶ ἢ ἃ 
ῬΙουρῆθμαγο ἴοσα Ἂρ {86 Του παἀδιίίοηβ οὗ 86 ἰδτηρίθ, δηὰ ὑμ5 τϑιμαυ κα Ὁ] γ {18]]6ἀ 
16 πογὰϑ οὗ ἴπ6 ρσορμοῖ ΜΙοδῺ : ΤλοΡ ΟΓ6 δλαϊὶ Ζίοη, ΓὉΥ ψοιν' δαζο, δό ρίουρ λθα αϑ α 
)εϊά, απὦ ἱ'ι πὶ δῃαϊϊ δεοοπια ἔϑαρα, απὰ ἐλδ πιοιωιξαϊη Οὗ ἰλ6 ἤλοιιῶθ α ἰλε λϊρὴ 
ἰμεῦδε ΟΥ̓ ἐλ Τογεεί. (Μίοδῖ 11}. 12.) ὙΠ ΟἿ ἷϑο ββιαγθᾶ {86 βδῆηθ ἔβδίθ, δῃηὰ νγῶδ 

αὐτοῦ δηα ἀοδίγογοα ἰοροίμοῦ τὶ} ἴΠ6 ἰοιαρῖ6.. ὙΓΡΆ ἴΠπΠ6 οχοδρίίοη οὗὨ ἴμ6 ἴδγοθ 
τον γϑ, δον το η οηθὰ 88 Ὀεϊης ᾿οδ δϑέδπάϊηρ ὃ, 811 ὑ86 τοδί οὐ ἴῃ οἱ ἐγ νγᾶϑ 50 ἀθπιο- 
᾿διῃ!οα δηὰ ον] τὸῖτὰ [Π6 στουπαᾶ {μαὶ ἔῃο86 γιὸ σδπηθ ἰο 866 1 οου]ὰ ποῖ Ὀσϊλονο 
ται ἰῦ μαᾶὰ ὄνοῦ Ὀθοη ἱπδαθ! 64 Απᾶ πβθὴ ΤΙ οδμθ δσδίη [0 “6 Γυβαίθσῃ ἱπ [ΐ8 
ὙΓΆΥ ἴγοῖὰ ϑ'υσία ὕο ἢ, ἀπ Ὀ6μ6]ἃ {86 βδὰ ἀδναϑέδίίου, Ὧ6 υἱζίοΣγ Ἰαταοηὐδα (16 
ΟΓΆ6] ΠΟΟΘΒΘΙ ΤΥ ἩϊοὮ Βα οομα ρα! θα ΐπὰ ὑο ἀδδίγου 80 τηδρη! βοοηὶ 4 οἰγ. Α͂ΟΣ 
{86 ΟἷΌΥ τγδβ ἐδ 8 ἰακϑη διηὰ ἀφδβίσογεα, ἃ στοαῦ χυδηθιγ οὗ στο μ68 σόα ἰουπα ὈΥ {86 
Βοιηδηθ, γᾶ “ας ἀρ ἴδ6 Γαΐ }8 ἐῃ ΒΟΑΤΟΙ ΟὗὨ {86 ΤΥΘΑΒΌΓ6 59 868 Βα Ὀ66η οοποθαϊοα 
ἴη {86 οαγῖ.5 8.0 1Ἰ ΘΟ Δ] ποτ (86 πογὰβ οὗἉ 66ὺ8 ΟἸγῖϑὺ δοοοσρ] ηοα ἴῃ 86 γυΐῃ 
ὈΟΙΒ οὗἉ ἐμ οἰἵγ δηὰ οὗἩ (86 ἰδαρ]6 1 ὙΥ6}} πιῖρῃξ ΕἼΘΑΖΑΥ ΒΔῪ ἴο [88 968 ὙΠῸ 66 
Ὀ 68] ἴῃ (86 Τοτίχε88 οὗ Νίδδδαα --- “" ὕ7ιδῦ 15. Ὀθοοῦιθ οὐ ουγ΄ οἶζγ, τ ῖο 88 Ὀ6- 
Ἰανθὰ ἴο Ὀ6 ᾿πμδοι θα ̓ γ (οί ῦ --- Τὸ 18. πον ἀθηιο δ μϑὰ ἐοὸ ἰμ6 6 Υγ Ἰουπααίίοῃβ, 
δὰ [86 ΟὨΪΥ τοοηυπηθπὶ οὗ ἰὑ [Πδὺ 15. ἸΘ ΠΣ 18 --- [Π6 σδτὰρ οὗ ἐβοβ σγ8ο ἀοϑίσογοα ἰΐ, 
ὙΠΙΟὮ 8 80}}} μ᾽ ομ θα Ὅροι 118 Γϑιμδίῃ8." ΥΥ̓ 611 τοῖρμὺ ἢδ ΘΧΡΓΘ688 ἃ ρββδίοῃαίθ τ 188 
ἐμαὶ [86 Υ δὰ 411 ἀἰθὰ Ὀοίοσο ὑμο Ὺ ὈΘμ 6] ἃ ὑμπδαῦ ΠΟΙῪ οἱτγ ἀδιμοϊβμῃοαὰ ὈΥ 186 Βαηὰβ οὗ 
ἐμ ὶν οηθιἶθδ, δηὰ ἐπ6 θδοζαᾶ ἰθρ]6 80 ὈΓΟΙΆΠΟΘΙΥ ἀξ ἃρ ἔγοιι 1.8 Του παἀδίϊοη.7 

Αϑ 186 δε ν8 ἬΟΓΘ (0 Ὀ6 ἐφ αἰσαν οαρίϊυε Ἰηΐο αἱΐ παίϊοπϑ, 80 Ὅ188 6 γ Βα θῦλ (0 Ὀ6 
ἐγοάάφη ἀοισπ οὗ δε Οεπξἴε8, ππεὶὶ ἐλδ ἐπιθ6 ΟΥ (λ6 Οδη 86 δα γι ἰοά. ὅο σοι] οί 
Μ88 «0ᾶεθ8 δυ δ᾽) υσαίοα, ἰμαὺ [Π6 ΟΣ Ἰδηὰ [660] νᾶδ 80] ἃ ὮΥ Υ' δεδραβίδῃ, ἐμ ἀθῃ- 
1168 ροπβοδϑίηρ 1., ψἈ}16 [86 96 1}8 ἜΘΟΓΘ ΠΘΑΡΪΥ 41] β]δίπ οὐ 16 ἱπίο σαρθν! ; δᾶ 
 ΓΌΒΆΙΘ ΣΙ [88 ΠΕΌΘΤ' δ'ποθ Ὀ66ῃ 'π {Π6 ροβδοϑβίοιι οὗ ἐμ6 9698. ἮΒϑῃ, ἱπάδθρά, {π6 
ΘΙΏΡΟΣΟΡ Ηδασίδῃ υἱδὶ θα ἐπς Θαβύθτῃ ραγίϑ οὗ {86 Ἐοιηδῃ οἰαρῖγο δπὰ ουηὰ “6γ- 
Βα ἴθ ἃ Π6ΆΡ οὗ Τταΐηβ, ΟΣ βου ἢ Ὑ6815 δ᾽ 1.8 ἀδδίγυοίίοη, μα ἀοίογιιϊηθα ἰ0 ΓΤ6- 
Ὀυϊ]α ἰὸς; Ὀὰδ ποῦ Ἔχδοῦγ οὐ {86 βᾶπι6 βροί. Ηδ οδ]]6α ἐμ πὸν οἰζγ 2116, ῥἰδορά 8 
Ἐογαδη ΘΟΪΟΩΥ͂ ἴῃ ᾿ξ, δῃὰ ἀφραϊοαίεα 8 Ἰοιαρὶς ἰο Φυρίίον Οδρί το! μι, ἱπ ἐπ6 τοομὶ οὗ 
186 ὕδωρ] οὗ Φεβονϑῃ. ΤᾺ]8 ΕἸ νς οὗ [86 ΒοΙγ ῥἷδοθ νᾶ8 186 ρτοδί οδιι86 οὗ 
186 το 6] 9 π8 δηᾶ βυβογίηρδ οἵ (86 756 1018 ἀυτίηρ {86 τοῖσι οὔ Ηδαγίδη. ΤῈδ οἷν 
ΓΔΒ ΟΠ66 ΏΟΓΘ ἴδίκθη ὈΥ ὑπ θηὶ δηᾶ ὈυΓηΐ. --- Ηδαγίδη τοῦ 1{ ---- ΓΘ - ΟΡ Δ} 1886 (6 
ΘΟΪΟΙΥ --- ογάοτορα {Π6 βίδα οὗ 8 μορ (βίοι (Β6 ονγ8 Βο]ὰ ἴῃ σοὶ σίουβ δΌΒοσγθηοθ) 
ἰο ἈῈ δοῦ ὍΡ ΟΥ̓ΟΡ ἴπ6 σαίθ (μδΐ οροῃδὰ ἰοναγὰβ ΒΒ] θἤθσα ; δηᾶ ΡῈ] 1586 8Δῃ οαὐϊοὶ, 
Β υ] ΟἿΥ Το ὈΙἀἀΐπρ ΔῊΥ “6 ντ, ΟὨ ραΐῃ οὗ ἀθδίἢ, ἴο δηΐδσ ἐμ οἱξγ, οὐ, θύθῃ ἴο Ἰοὸκ δὐ ἰΐ 
ἔγοσα 8 ἀϊδβίδῃςθ. Τδυ8 (86 ΟἿ τοχιδίποᾶ, {}}} 86 {ἰπι6 οὗἨ Οοπβίδης πο, 86 ἤγβι 

1} Φοδορῃπβ ἀ6 Β56]]. δα. 110. 6. 6. 2. ὶ 9. 3. Τοϊά. 110. 6. ο. 4. 8 5. 
8 ΤΌϊὰ. δ 8, ἢ, 4. Το, 110, 6. ο. 6, ὃ 8,, 7. 8 3.) 6. 8, ὃ ὅ. 
5 Τοῖϊά. [1Ὁ. 7. ς. 1. 8 1. 9 Τρ ά, 11}. 7. ο. 1. ἢ 3. 
 Τροϊά. 11}. 7. 6. 8.8 7. 



δτ6 7ΖΠαὲ ϑαίτακξιον ἐδ υπῖν ἐῤλγοκσὴ «“εξιις Οὐγίβέ. 

ΟἈ τ δ ῖδη ΟΠ ροσοΥ, τι8ο στο γ ἱπιρτογοὰ ἵἰ, δπὰ γοδίοτο {δ πδο οὗὨἩ «οειβαῖδει: 
Ὀαϊ {μ6 δεν 5 πεσὲ Ὡοΐ ρεστηϊ θὰ [0 τοϑμάβ ἔδεσε. Αἰζειηριΐηρ ἴῃ ναΐὰ ἴο ρεὲ ρου- 
δαϑϑῖος οὗ ἐδοῖν οδρίίδὶ, Οοπείδηϊ πο οδυβοὰ ἐδοὶγ οδγϑ ἴο ὕ6 ουϊ οὔ; ἐἰοὶσ Βοάξοε ἴο 
6 τηδικοα 48 δηὰ ἀἰϑρετδοὰ ἐδοῖι οὐοῦ 81} ἐμ ρτονίηοοβ οὗ {86 ἐσωρέτα, 26 ἔε- 
ἐξῖνεβ διὰ εδνοθ. Τῆθ οροσογ δ} 120, ἔγοια οπτγ ἴἢο {Ππ ΟΠ τ πείσας, ἐδυσουγσεὰ 
ἔμ ϑονθ: δηὰ ἴῃ 186 υδίῃ δόορὲ οὗ σοπισδλαϊοϊηρ (86 ΡΓΟΡΉΘΟΥ ὁ0 τὴν , δἱ- 
τειηρίοὰ ἴο του ὰ δα ἴδιρὶο: θυ: 6 ἯΓᾺΒ το Γδου ] οὐδ] ργανοηίοα, δοὰ ΟΟΝ ἴο 
ἀοεῖει ἤτοι 18 ἱπυρίουδ υπάοτίακιησ. Φονίδη τονϊνοὰ (Π6 βδουόσο οαὐϊοέ οὗ ΗἩ δάσιδε: 
δη 106 Οτεοὶς θα ροσοῦβ οοπεϊπυσα (δα ῥτΟΒΙ θη ; 50 ἐμαὶ {86 πτοιομοα «δυνϑ τιδεὰ 
Ὧο ρῖνα ΠΟΠΟΥ ἴο ἴδ6 50] ἴοτϑ ον ἱπ5ῖοη [0 ὈοΒοΪα διὰ θοῦ ονὸσ πὸ σιΐης οἵ 
{δεῖς ἰθιαρὶο δηὰ εἰϊγ, ἀρμυσθν ἐνὰ ἐδ 6 τοίατη οὗ (πὲ τροπιογϑῦϊο Αγ, οἵ το ἢ κε 
μαὴ ἔδέα ἑν η ΒΥ τὸ 8. 186 τεῖψη οὗ Ηδγδοϊαβ, Ομοδγοσβ, κτὴρν οὗὨἨ Ῥέζσεῖς, 
ἴοοκ δηὰ ρἱυπάοτοά ὃ: Ὀυϊ Ηογδο 5 ϑοοῦ τοοονοσοᾶ ἐδ ροββοβδείοη οὗ 16. ---- [π 687, 
186 Οδγιβιῖδοβ δυττοπογοὰ “εγύαίοπι ἴο Ομλδγ, 86 ϑδσδοθὴ οδιρῆ, σβῆο ὈσΣ ε 
ΤΑΟΘαῸ6 προὺ ἰδα δἷὺς οὗὨ ϑοϊοιποι᾽ 5 ἰδσπιρίθ. [1 γοπιαϊποὰ 'π {π6 ροεβοβδίοει οὗ ἔδε 
ϑασδοθὴβ δῦουε 400 γϑδγβ, διὰ (βοὴ τῶδ ἑδίοη ὉγΥ 6 Τυγβ. ΤΟΥ τεοέδϊη δὰ 1 εΠ] 
[π6 γοῦν 1099, πῆθη 86 ΕὙΔΏΪΚ ἰοοῖ ἰδ υπάον ἀοάίτογ οὗἩ Βουΐορπο, ἀθποτα] οὗ ἐδο 
Οτυξδάοτα. Ὑ8Πὲ ΕὝΔΗΚα Κορέ ροακϑοβδδίου 88 γϑᾶγβ, ἰδδὶ 18, (}} 1187, βοὴ ἐ8ὸ Ταγκς, 
Ὁπάον αι δάϊη, τοϊοοῖς ἴα ὈὉΥ Ἑσδρίυ]δοη, δὰ πιὰ ἴποπι 1᾽ ἢ δ5 γοιηδί ποὰ οσνὸσ δἷποιο 

“ὙΠῸ Ἰἰροταὶγ [828 (δδ ῬΓΟΡΏΘΟΥ ὕδοη μι μαγίο 116]]6Ὰ  --- Φογυκδίθσα ἴκος 
Ὀδοη (π5 σοηβίδηι γ ἰτοδάοη ἄοτῃ οὗὨ ἴδε (ἀοη 6 5,--- [6 Εοιηδληβ, 6 ϑασγδοθῦι, 
ἴθ ΕὙΔηΚΑ, δὰ [86 ΤΌΣΚα. --- “5 δποίθηὶ ᾿θΒδὈϊ δηΐίβ Βαανα θεοὶ ἐχροὶ]οᾶ, δπὰ μετῖ- 

ρΡγοϑοσγυοὰ ἃ 
Ἰ νης δὰ οοπιϊπυδα τποπυπιοῦΐ οὗ ἴδε ἱσπί οἵ οὖν [,ογ δ ῥγοαϊοίίου, δὰ οὗὨ ἐδε 
ἸΣτο γα δῦ ]ο τοῖὰ οὗὨ (δα Οδγβιδδη τεϊ σίου. 

ΤΈΣ οοποϊαβίοη οὗ (δε ρτοαϊοξίοα, Ββονανον (τι, ἐλ6 ἐΐπεε 97 (λε Οεπίδζεε δε 7- 
ΚΕ[εα),, ᾿τνὰϊοδίθβ {μδὲ “3}6γυβδί θαι, ---- [86 οἰ οὔσας δεακμέ γον εἰκαίοκ ἀνὰ ἐλε ζοψ οὗ 
ἔλε τολοῖς εατί, ----88Δ}} ποΥ Ὀ6 ἰτοδάξῃ ἀονῃ ἴοΣ ουσοσ. “Το {ἰπιο5 οὗ (86 Οοηξελος 
ὙΠ} 06 (1616, πο ἐπα εἰπι68 οὗ ἐλε 7οαν» ρτεαί ἀϊπράοπες οὗ [6 (ἀοπεῖ]οα, δοοοσά- 
ἱηρ ἰο Πδηΐο 8 ργορβοοῖθβ, β.)8}} θ6 εχρίγοὰ, διὰ ἐλε ΚΠΔ ἀὲ οΥ 86 Κιπράοει οἵ 

85 ὨΙΒογίο τοπιδ πᾶ, 50 ὑοῦ δ Οἱ Μ|ῳ'Ὃ}} τοτυδὶπ ἴῃ δου ̓ ]οοῖου ἴο (6 Οοης σα, ὑπὸ 
(8686 ἐὔπμοες οὗ ἐλε Ο'ἰεπέϊες δὲ ὶ ΟΓὙ, 85 δι. Ῥδὺὶ] Ἴχργεβϑϑοῦ ἴ (Βοαι. χὶ. 96, 96.), 
ππδϊ ἰλε {εἶπεες Ὁ7 ἴλε Οἰεπίιῖοε δὲ οὐπεε ἱπ ; απὰ Ὅ20 αἷΐ Ζεγαεὶ ελαϊ δὲ ταυεά, αἰνὰ Ἀδ- 
οοῦθ δραὶπ π6 ροορὶς οὗ ἀοὰά. Ζ7Άε γεΐπεες 9 (λὲ «ειοε “1}} οοπια πὶ 85 τγς}} δα ἐλε 
ἴηεες: οΥὙ ἰλε Οεκέϊοε. ἙἘὸν (νοῦ. 12. 26, 26.) 7 ἐλὲ γαἱ οὕ ἐλεπε δὲ ἰδλε τσὶ 

ἰτέα φήξηθεθ Δἰκύμος οὶ θυ δὲν. ἐαετΣ ϑν υρα τραζῶς. ππρόκρρον ὀρέλερς ἃ Ὶ 
ΤΈΜΟΛΕΙ τὲ ῬατῸ δαὶ ἈσύΡεδος δ᾽ ΠΡΟΟῚ ἘΜῸΝ ΝΕ ΤΉΒΩΗ δὐῦπεο ἐπ 
Ακὰ το αἱ Ἰεγαεὶ ελαὶϊ δε δαυεα." 5 

ΒΕΟΤ. ΙΥ. 

ΤΉΛΤ ἘΠΕΒΕ 15 ΒΑΙΥΛΤΊΟΝ ΟΝΥ̓ΤῪΥ ΤΗΒΟΌΘΗ͂ ΟΗΕΙΒΤ --- ΤῸ ΤῊΞ ὈΛΝΘΕΝ Οὗ 
ἘΈΣΕΟΤΙΝΟ ΙΤ. 

8 1. 7)λαΐ λεγε ἐς εαἱοαξίοπ ΟΝΤῪ ἐλγοασὰ ΟἸὐτέεί. 
ῬΚἊΟΡΉΕΟΥ. -- Ζοοῖϊι. χὶϊ!. 1. ἴῃ (μδὲ ἀδ ἰοτα 8.8}} Ὀ6 ἃ ἰουμπίαῖπ ορεποὰ ἴοὸ ἐδε 
Ββοιϑε οὗ Θανὶά, δηὰ ἰο {πὸ ᾿ῃμαδιἑαπίβ οἵ Φετγυβαίθαι, ίος εἴη διὰ ἔοσ ὑποϊθδαπηθβ".--- 

1. Βρ. Νεπίου᾽ 8 Ὠϊαδοσίδιίουδ οὐ ἴῃ6 Ῥτγορβοοῖοβ, υοὶ. ἱϊ. ὑῃ. 57---69. Το ῥτοοοάϊησς 
δοοοῦηςϊ οὗ [Πδ δοοουρ  ἰδῃτηθηςξ οὗ οὐ ϑανίουτβ ργοἀϊοξοπδ οοποεγηίΐίης ἴμ6 ἀοειτιοξίοη οὗ 
Φογαδβδιοηι, (6 δα υτεγδίοη οὗ ἴδ ουδὲ ρΟΙΥ, δπὰ τῃς οδιδτηϊτοα πΒ οἢ παν Ὀοίδ! θη ἔνα 
δενσξ, δσὲ οἰ οδγ δὐτγι ἀρσεὰ ἔγοιμ [18 ἰδδσπιθὰ ργοϊδὲθ᾽ Β οἱσ ἐξοεηεδ, πἰμούθεηῖι, πσεϑί, δηὰ 
εἰνοηίγ-ἤγας ἀἰδοοσιδίοωβ, υἱεῖ Οσσβδδίου δὶ δϑεϊδίδοο ἔζοα Μτσ. οι δ Ηἰδίοεγ, τὸ Ιη εῦ- 
Ριεῖοεσ οἵ ῬΥΟΡΏΘΟΥ, γοΐϊ. 1. Ῥῃ. 988 --- 855. 

2 Κεῖ οὐ ῬΤΟΡΏΘΟΥ, γοἱ. ἱ. Ὁ. 333. 8. Βρ. Νονίοι᾽ 5 Ὠ᾿εϑεσίδείουδ, νοὶ. 1ἱ, Ὁ 70 



Τλαὲ ϑαϊσαξίοη ἐδ ονεῖῳ ἑδγοκφὴ “όδις Ολγίϑί. 6177 

ἽΜαΐ. ἱν. 2. ]πίο γοῦ ἐδπιδΐ [δ ΠΥ παπιο 80} (6 ϑ'αη οὐἁἨἉ ΠΊΡὨ  δοι5η.688 αὐῖθθ, Ὑ ἢ 
ΘΠ πσ ἴῃ Εἷ8 τϊ ΠρΒ. ---- 188. Π]..11. ΒῪ δῖ8 Κποπ]θάρα 818}] τὴν σὶρ ὐθουϑ βουνδηΐ 88- 
ΤΙΡῪ ΤΏΒΠΥ. -- 188. ᾿ἴχ. 20. ΤΊα θά θην 888}} οοτηα ἰο δίοῃ, δῃᾶὰ ὑηΐο {θῶ ἐπα 
ἴὰυτη ἔγοι ἰγαηϑρτθββίοη ἴῃ Φδοοῦ. 566 Βοπι. χὶ. 26.--- ΡΒ. οχνὶ 22, ΤΏα 5ἴομπθ 
νΥ ΒΊΟἢ {86 ὈυΠ 6 Υ8 τοξιδοα, [6 88πη6 18 Ὀδοοπια (Π6 μοδα βίοῃβ οὐἁἨ 1.6 σόυῆθῃ. [88. 
χανὶ. 16.; Μαῖιί. χχὶ. 42. 

ΕὙΧΨΕΊΝΜΕΝΤ. --- οΒη ἢΠ].16. (ἀοἄ 80 ]ονϑὰ {16 σου] ὑπαὶ 6 γᾶνα 18 οὔ] Βοροίίθη 
ϑοη, ὑδαῖ σι βοβοθνοσ Ὀ6᾽ αν 'π ἰπὶ βμου]ὰ ποῦ ροσῖβα, θὰΐ να δνουἸδβιίηρς 1108. 
Οὐμρᾶσε α'8ο 1 Τ688. ν. 9. ; Φόβη χν!!. 8. --- Τὺ χχὶν. 47. Ταῦ τερϑηΐαποα πᾶ 
Τϑηλιβϑϑίοη οὗ 81}8 βῃουϊαὰ Ὀ6 ργθδοβδὰ ἴῃ Ἠΐ8 βδῖηθ. 8566 4130 Ασςίβ χ. 48. --- Αοἶϑ χη. 
88, 39. ΤΕΣοΙυΡΒ 0815 τηδη ἰδ ργεδομθα τπίο γοὺ ἴπ6 ἐογρίνθῃ 88 οὗ βίῃβ ; πὰ Ὁ. διΐτω 
4}} {πδ΄ Ὀδ] αν σὰ 5186. ---- Αοἵδ ῖν. 11, 12. ΤῊΪϊ5 18 (ἢ6 βδίοηθ π΄7υϊοὶ τῶ 8οὲ δἱ 
πουρδῦ οὗὁἨ γοῦ ὈυΠ]ά6γβ, τυ αἰ Οἢ 18 Ὀθοοπῖα 86 Ὠϑμὰ οὗ (6 σόσποσ. Ν ιΎΠοΥ 18 ὑπο γ6 
δα νατίομ ἴῃ ΔΩΥ͂ ΟὐΒΟΥ : [ὉΓ (Β6Γ6 18 ΠΟΩ6 ΟΙΒΘΡ Ὥδμ6 ὑπᾶονῦ. Ηδϑνθῃ ρίνθῃ ΔΠΙΟΩΩ 
ΤηΘη, ὙΠΟΓΘΌΥ ἵψχα τηυδὺ Ὀ6 βενοα. 

δ 2. ΟΥ̓ ἐλε πεοορδδὶίῳ 9 δοίἑουΐηρ ἐπ Οἰγὶβί, ἀπά δε ἀαηφον 9 γε)εοί- 
ἵης ἠΐηι. 

Πϑαΐ. χυῖ!. 156. 19. ΤῊΣ 1,ογὰ »|}}} ταῖδα ἂρ πΐο 866 4 ργορἢο 1 ---- Τἴο Ἰυΐπι δῃ 4} 
γ8 ὨΘΆγΚΘὴ ---- ΝΥ ΠΟΒΟΘΥΟΥ Ὑ7}}} ποῖ ὨΘδΡΚΘ ΠΟ ΓᾺΥ τογά8, ὑγὩ] ἢ ἢ 5}}8}1} βρθδκ ἴῃ 
ΤΟΥ͂ Π8Π16, 1 ν}}} γοαυΐτα ἰδ οὗ δίω. [[ἢ Αοἰβ 111. 28. 119 Ῥγϑαϊοξίοι 18 οἰϊθὰ δπὰ 
ΔΡΡΙΙΘα το “6808 ΟὨτὶϑί.7 -- ΝΠ. χν. 80, 8]. ΤῊ 800] ἐμαὶ ἀοιἢ δυσὶ ῥγοβυμπρ- 
ὑΟΌΒΙΥ ---- ΤΟΡΓοδοΒοίΒ (86 Τμογὰ: δὰ {μαῦὺ 808} 884}} θὰ ευἱ οδ΄ ἴτοπὶ διποηρ ἰδ 

ορίβ, θθοδυβα 6 μαίβ ἀθϑρίβοὰ (6 πογὰ οὗ {86 Ἰωογὰ. --- 8. ἰϊ, 12. ΚΊ68 {86 δοη, 
ἴδοι ἢ6 Ὀ6 ΔΠΡΤΥ, ἃπὰ γ6 ῬΟΥΙΒῊ ἤγοιῃ {86 τρἢῦ Αγ. 

Φοδη 1]. 18. Ηδ ἐπα Ὀ6] Ια νοι οἡ πὶ 18 ἢοῦ οοπαοιπηοᾶ: Ραὲ 6 [δαὶ μα αν οὶ ἢ ποὶ 
15 σοῃἀθῃηποα Αἰγοδάγυ, θθοϑυβα δ δ ποῦ Ὀ6]]ανθα ἴῃ [Π6 πᾶπλο οὗ {μ6 οπἷγ ϑοη οὗ 
6οά. --- ΗΘΌ. 1}. 8. Ἦν 88}8}} γα Θβόδρα ἴ γο Ὡδρ]οοὺ 80 στοδῦ βαϊ γδίίοη Ἅ---- Η6Ὁ. χ. 
26.29. 1 τὸ βίη νυ] }}γ., δον {Πδὺ τὸ ἤάνα τοοοϊνοα [η6 Κπον]οᾶσα οὗ 86 ἰγυτῃ, 
{86 ΓΘ τϑιρβί ἢ ΠΟ ΤΊΟΥΘ 580 Υ ἔθ [ὉΓ 5118, Ὀαὺ ἃ οογίϑίη θαι] Ἰοοκιπρ ἔοσ οὗ λυ ρ- 
τηθηῦ Δηα ΠΟΓΥ ἱπαϊρηδίίοη, τυ Β]Οἢ 88}} ἀθυοὺγ [6 δἀνογβαγῖθθ. Ηδ {Ἰ|ὲ ἀοβρίβοᾶ 
Μοβθϑ8᾽ αν ἀἰδὰ πιθοῦ ΤΊΘΓΟΥ, ἀμάοΣ ἔσο οὐ {Πγθα ἩΪΈΠΟΒ868Β: ΟΥ̓ ΠΟΤ Πη ΟἾὮ ΒΟΙῸΓ 
ῬαΠΙΒΗπχοηῦ 8588}} 6 Ὀ6 ᾿Ὁπουρὺ τοί ἢγ, ν᾿ Βο Βαι ἰγοάάθη πηάοσ ἴοος ἴ[Π6 ὅοη οὗ αοά, 
δηὰ διδὶῃ οουηίοα ἴμ6 Ὀἱοοά οὗἩἉ [86 οονθηδηῦ ΠΟΘ ἢ6 τγὰϑ βδηοί 6 Δῃ ἀπ ΒοΪγ 
Κδίηρ, δπὰ Βα ἀοπα ἀδβρίίθ ὑηῖο [π6 ϑρίγιῦ οὗἉὨ στδοα. --- Το Ζογα δλαὶϊϊ ὃ6 τουφαϊοα 
οπι Πεαυεη υὐἱἱὴ λὲς πιὶρ λίν απρ οἷς, ἐπ Παπιΐπρ᾽ "6, ἑακίπρ' Ὀθηρδαποο οπ ἐλοηι ἐλαί ἀποις 
ποί Οοά, απα ἰλαὲ οὗεν ποί ἰλ6 Οερεὶ οΥὙ σιν Τοταὰ ΟΥγὶδί, 2 ΤΉΘ88. ἰ. 7, 8. 

“ς Τῇὴε ἐοδίϊηιοην Ὁ υόδιι5 ἐθ ἐδδ 8ρἱγἱ ὁ Ῥγορῆεον " (ον. χὶχ. 10.); 
--- δα οὗὨ ἰμαΐὺ ταΒΕΪΠΊΟΩΥ 1 γΟΓΘ οαβυ ἰο αν οἴἶγεα δυπάγοαβ οὗ 
Ἰηβίδῃοοθ ΘαΌΔΙ]Υ δύ Κίηρ ὙΠ ἰῃο86 ἄρον ρσίνθη. (ὐρίοιιβ 48 [ῃ6 
Ργθοθαϊμρ (8016 οὗἨ ῥγορῇθοιθβ 18, ἐλπθ ϑβοϊδοίϊοη ἤαβ ποοθβϑανὶϊ δέθη 
γοδίγίοἰοά 9 ΤῊΒ ῬΕΙΝΟΙΡΑΙ,, ἴῃ ΟΥ̓ΔΟΥ ὑμαῦ {Π18 ΔΓ.ο16 οὗ οὐῦ Αρρεῃ- 
αἰχ ταῖσμῦ ποὺ Ὀ6 οχίθμαρθα ἴο 8η ππᾶὰϑ ἰθηρῃ. Τὴ6 Τοϑάογ, τ ῆῸ 
18 ἀββίγουβ οἵ βϑοῖηρ' 411 (οὐ ὩΘΑΓΪΥ 411} {86 ῥγϑαϊοίϊοηβ σοϊαΐϊνα ἴο 
{86 Μρββίδῃ), 18 τοίοστοα ἰο Ἡσυθῦβ ““ Ποπηομδίγαιο Εἰνδηρ 6] 168," 
Ῥτορ. 1Χ. (νο!]. 11. Ρρ. ὅ9ὅ---1066. Αἰηδίογάδμῃ, 1680,) δὰ ἰο Μζ. 
ΒαγΚουΒ ““ Μαββίδῃ ; βοϊῃρ {86 ῬτΟρῃθοὶθθ Θοποθγηϊησ ἢΐπλ τηθίμο 
αϊχοα, νι ποῖ ΑΟσομρ] Ἰβῃτηθηίβ; Ιμομάοῃ, 1780. ὅϑὅνο. Βοίῇῃ 
{Π6886 ΟΥΚΒ πᾶνα Ὀ66η ΘΟμδυ] θα ἴῃ ἀγαηρ, ὉΡ [Π6 ῥγθοθάϊηρ ἰ80]6 
οὗ Ῥγορῇθοιθβ δπα {ΠῚ ϑοορτρ] Ἑῃπηθηΐθ, Αὐ {86 δεπᾶ οὗ οὶ. 11]. 
Βοοκ 11. (ρρ. 1874---1380. οὗ [π6 Βτϑύ δαϊοη) οὗ θγ. Η 4168 8 ““Απᾶ- 
᾿γβὶβ οἵ δεαογθα (Ἰβγοποίορυ," ἰδμαῦ Ἰδαγηθα το ἢδ8 σίνθη ὑπ) 5Β6Υ168 
οὔ (λ6 στοδῦ ργόρῇθοῖοβ 8Π6α δ] 810 08 ο ΟἸγῖβὲ ἴῃ {πΠ6 ΟἹ Ταβίδηιοηΐ ; 
ΠΟ ΓΘ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ ΟἱΘα ΟἸΓΠΘΓ 88 ρῥσγϑαϊοῦοηβ [1816 ἃ Ἰη Ὠΐτη, ΟΥ ἀρ- 
Ρ᾽ θα το Βῖτα ὈΥ͂ ΨΆΥ οὗ δοοοιητηοθδαίίοῃ, ᾿π [Π6 Νονν Ταϑίαπηθηί, ΤΠα 
ἢγϑί οὔ ἤοβα βουῖθβ ἀθβοσῖθο8 «οδὺ8 ΟἸσιϑὺ ᾿ῃ ἢϊ8 υμδη παΐυγο, α8 (ἢ 6 

γὺ1. 1. ΡΡΡ 



ὅ178 οὐ 97 ἐλε αδημΐηθηδ8 ὁ 

ῬΕΟΜΙΒΕῈΡ ΒΕΕΡ ΟΕ ΤΗῊΒ ΜΨΌΜΑΝ [ἢ ἰδ στη οἤαγίον οὗ οὗ Ἐλο- 
ἀοιρίοι (τη. 11]. 16.); δῃᾶ [μὲὶβ ρμϑαΐϊρτθθ, βυ  υηρΒ, δηα οἸΟΣΥ ἴῃ 
ἢ18 βυισοοββῖνθ τηϑηϊοβίδίοηβ οὐ ΒΙγαβοὶ ἢ, ἀπὸ} {π6 οπα οὗ δα νυουϊα 
ΤῊΘ Ββοοοηῃᾶ βουθβ ἀδβουῖθθβ 18 οπδυδοίον. δηα οἴῆοθβ, πυσηδτι 81:4 
ἀϊνιμθ. ΑἸΓΒουρΡἢ ὑπ686 ὑνγο βοῦῖθβ οὗἨ ρσγορῆθοιθβ οοπβῖδβῦ ΟὩΪν οἵ 
Τοίογθησθθ ἰο {π6 ΟἸΪὰ δῃὰ Νὸνν Τοβίδπιθηΐ, βοσηθ οὗἉ ὙΠΟ ἢ ὨΘΟΘΑΒΕΓΗΥ͂ 
οοἰποιάθ τι [Π6 ῬΥΘαΙΟΠΟῺΒ ΔΡονα ρίνοῃ αὖ Ἰϑησίῃ ; γοῖ [Π6 Β1ΡΠ]1ςΔ8) 
βίυἀοηϊ ν1}} βπα 8 πη πού 11] βρϑῃηύ ἴῃ δουηραγίηρ ποθ. ΤΖπ8ὲ 
ΒΟΓΙ6Β σοηΐβ 8 ΤΔΗΥ͂ {1168 Δηα οΟΠοοΒ οὗ «688 (Ἰ τϑί, στ ῖοὰ οουϊά 
ποῖ, ἴῸΓ πϑδηΐ οἵ τόόμὰ, Ὀ6 ᾿πβογίθα 1η (18 νο] Π16. 

Τὸ οομοϊάδ : --- 1 18. ἃ ΒΑΟῪ που ῃΥ οὗἉ γοιραγῖς, δπα στ ῖ ἢ οὐρδὶ 
ΘνΟΥ ἰὼ θ6 ἐογροίίοῃ, ὑμαῦ πιοϑύ οὗἨ (Π6 ῥγοριθοῖθβ, ἀθ] γοσθα πὶ {86 
ΟΙά Ταοβίαμπιθπὶ οοποοσπίηρ (Π6 Μαββίδη, στ γ σονθϑὶ θα Ὡθαεΐν, δπά 
ΒΟΙῺ6 ΟΥἨ ἐπϑῖὴ τόσο ὑμᾶῃ ἴῃγοα {πουβαηα ὙΘΑΥΒ ΒρῸ, δηἀ γαῖ ΒΟΘΓΟΟΙΥ͂ 
οὴ6 οὗ ἴδϑὰ οδῃ Ὀ6 Δρρ]164 ἴο ΔΠΥ͂ τῆδῃ ἰμαΐ ουϑὺ ᾿ἰσοὰ ροπ ϑασγίΐ 
οχοθρῦ ἰο Ηϊπηι, 0 18 ᾿τηυλδπτοὶ, (οα τ 8 τ18, {86 1,ογὰ 9688 ΟἸγῖει, 
ἴο τ ΠοΙῺ σίνε αἱΐ ἐδα ργορλοίβ τοϊΐπ688. (Αοίδ χ. 48.) ὙΠ σασαγᾷ ἰο 
1π6 ῥγοαϊοίίομϑ δηπουποθα ὮὉΥ͂ ἐ6βὺ8 {π6 Μοβείδῃ, {Π6 νοῖοβ οἱ ϊβίουγ 
1Π ΘΥΘΥΥ͂ 8618 --- (Πα ΘΒΡΘΟΙΆΙΠΥ {Π6 ῥγαβθηΐ βίαία οὐ «“ογυβαίοιλ δῃά οἵ 
{Π6 4608) ---- ΘΟΠΟΌΤΒ ὅο ἀδτηοπείγαϊθ τΠ θῖν τας, δηα, οοπβοαιθηῖν. 
1π6 τα οὗἨ τπ6 ὐοβρθὶ. ὍΤῇα πιοσγο, {πογθίοσθ, ψγχὸ οοηίοταρίαλα [ἢ θεὸ 
βίη Βῃηρ ΒΑΟΤΗ͂, ---τ Βα τροσο ἀΘΟΡΙΥ ψγ6 ᾿ηνοβίϊρσαίθ (86 τοπάοσγξαυ 
αἸΒΡΙΑΥ οὗ αἰνὶηθ ΡΟΣ, νυ ]βάομ, δηα σΟΟΔΏΕΒΒ, ---- [ἢ ΤΏΟΤῈ 6 5.81] θὲ 
αἸϊϑροβοα ἰο δχοίδιτη, τὲῖ [Π6 Διηαζθα οθηζυτιοῃ, --- ΤΕΠΓΥ ΤΗῊΗῚΙΒ ΓΑΒ 
ΤῊ 50Ν ΟΕ 60}. 

Νο. ΥἹΙ. 

ῬΕΟΟΕΒ ΟΕ ΤῊΕ ΟΕΝΟΌΙΝΕΝΕΒΒ ΟΕ ΦΟΘΕΡΗΤΙΙΘ ΤΕΞΤΙΜΟΝΥ 
ΟΟΝΟΕΒΝΙΝΕῈ σΕΒΌΒ ΟΗΕΙΞΤ. 

[Πε ενΥϑα ἰο ἴπ ». 168. 9 ἐλὶΣ Ῥοϊωπιο.} 

ΠΌΒΕΡΗΒ, {μουρὶι ἃ βἰσιοί ῬΏΑΓΙΒαθ, ἢδ8 ὈΟΤΩ6 δος ἃ ΠΟΌΪ6 ἐδβίϊ- 
ΤΔΟΙΥ͂ [0 {86 ΒρΡΟΙΪ688 ομδγδοίοσ οἵ «6βιὰ8 ΟΠ γβί, (μαῦ “Θγοσηθ σοπβί ἀογοά 
δη4 6411. ἴα ἃ (Ἰ γϊβίίδη τχὶΐοσ. Μέσ. ΥΥ Εϊβίοῃ, δῃα βοῆγθ τῃοάδγῃ 
ΤΙ 6 Υ8, ἀγ6 οὗ ορϊπίοῃ, [δαί 6 νγὰϑ ἃ ΝΝαζαγθηθ οὐ ΕἸ οπῖα 6158 
ΟΒυϊβύϊδῃ ; ΜᾺ16 οἴμοσβ μανο δβϊττηθᾶ, ὑμαΐ (ἢ6 ραββαρθ, δῦονϑ οἰϊοά 
ἔτοτῃ 818 « ϑυσιβὴ Απίαυ168, 18 δὴ Ἰη ογροϊαίομ, Ὀυ μοῖραν (10 ΒΒοι 
Β661) οἢ [Π6 ρτουπά [Πδΐ 10 18 ὕοο ἔβνγουγα}]6 ἴο Ὀ6 ρίνϑῃ ὈΥ 8 76} ἴο 
Ομ τιβῦ; δηὰ {ῃμδΐ, 1 Ψοβδρῆυβ αϊα σοηβιθυ Φ68ὺ8 ἕο ΡῈ {π6 Ομ τῖβι οσ 
ἐχρθοίθα Μοββίδῃ οἵ (6 «678, ἢ6 τηυβῦ αυθ Ὀθ6θὴ 8 6] ον  ἱπ Πΐτ), 
ἴῃ τ ΒΟ οα86 μ6 που α πού μανα ἀθβραίομοα {86 ταϊγαου]ουβ Εἰβίοσυ οὗ 
[Π6 βδανίουν οὔ (86 ὙΥ οὐ] ἴῃ οπα βῃογύ ραγδαρσαάρῃ.« Πα, μοῦσαν οσ, 
{86 ουἹάθποθ οὐ Ὀοίῃ 8.468 18 ἔδιγ]ν ποῖσμθα, γ͵176 Δρργομβεηά {μαὶ 
Μ11 06 Τουπα ἰο ργθρομῃάογαί χηοβὺ ἀθοϊ66}]ν ἴῃ ἔδνοιγ οὗ {μ6 σεηυΐϊπο- 
688 οὗὨ {18 ὑθβ. ΠΟΥ Οὗ ΦΟΒΕΡΒΙΙΒ : [ῸΓ, 

1, 1 ἐς 3οιιπά ἵπ αἰΐ ἐξα σορίε5 οὗ «Φ΄οβορΒβ᾽Β τόσ, ποῖ ΔΓ πον 
οχίδηΐ, τ μούμον ῥυϊηΐβα Οὐ τηδηυβοσῖρί ; ἴῃ ἃ Τοῦγοιο ἰχϑηβ᾽αἴϊοπ ρτο- 



«7οδορῪιι8᾽ς Τεδίϊπιοην σοποογηΐης .εδμ6 ΟἾγιδί. δ9 

Βοσυϑα ἴῃ 116 αίοαῃ ΓΙ ΌΥΆΥΥ Ὁ, ἀμ ἴῃ δὴ Ασάθὶο Υ δβίοῃ ργθβοσυϑα 
Ὀγ ἰδὲ Μαγομῖίεβ οὗ Μουπί 11Ὀδηυβ. 

2. 1 18 οἰϊοα ὃν Εαβοθιαϑ, Φ γόοιο, Βυβηυβ {Π6 δηϊδοοηϊβί οὗ «6- 
τοῖΩθ, [δἰάογο οὗ Ῥαε]υδβίυπι, ϑοζοημθη, (δι οάοσιβ, ΝΙοΘρΒοσιδ, δπὰ 
ὈΥ ΤΥ οὗμοῦ δυίμοσβ, ασθθκβ, ϑυγίϑηδβ, δηὰ ἘΡΎΡΗΗΙΕ; οὔ {μ6 ἔουτίἢ 
αηαἃ ΒΕ σοπΐυγ!6Β ; 81} οὐ ψ βοτὰ δα πα ]βροςὈν ΒΘΘῺ νασιουβ τηδηι- 
Βοσιρίβ, δῃὰ οὐ δοπβιάθγαθ]θ δηθαιυϊγ. ον ἴμθὴ ὁδῃ τηθῃ, ᾿ἰνιηρ 
οἴδνθῃ οὐ ἔπψοῖνθ δυπάγοα γϑᾶσβ αὔεγ [8ῃ686 τυ ΟΥΒ,- τη ὦ ὙΠῸ ΔΓΘ 80 
γοιωοία Ὀοίἢ ἔτοτη [86 Βουχοθθ οοῃβι θα ὈΥ {μθηλ, 88 νγ6}} ἃ8 ἔγοτῃ [86 
αδυδηίβ τοϊαἰθα ὈΥ {πθῃὰ, ---- ῥσόνο {μα΄ 411 ἴπ686 δῃποϊθηῦ δου ΒΟΥΒ ΤΟΓΘ 
υὐΐουγ ἀοβζυϊο οὐὁἨ ἀἸβοοσωγηθηΐ, δηα ἰμαΐ 81} βαρϑοὶτυ 18 δχο βΊ υ Ὁ] Ὺ 
ΤΟΒΟΥΥΘα [ῸΓ ΟἿ {1π|68 ὃ 

3. Φοβερθαβ ποῦ ΟὨΪΥ τη θα θη ἩΠῚ τϑϑρϑοῦ Φόομη {[π6 Βαρίοι 3, Βαϊ 
8.180 4168 [Π6 ἢγβί ὈΊΒΠΟΡ οὗ “΄Θγυβα θη..---- “ὁ Απαπιιβ ἢ" (6 84γ8) ““ α6- 
ϑογηδίοα ἐΐε “ειοϊδὴ ϑαπλεαγίη, ἀπά ὁγοισλὲέ δοζοτο τΐ ΧΑ(ΜΕ5 ἰδε Βγοίδον 
07 «εδιιδ τοῖο ὃς οαἰϊρὰ Οἠγὶδέ, ιοϊέδ δοπια οὐδοῦ, τιολοπι ἂς ἀεἶϊυεγεα ΟΥΟΥ 
ἔο ὅδ εἰοποά α ἵη)᾽ αοίογ8 0} ἐδθ ἰαιο." 8 ΓΒ ραββαρο, {π6 δι ΠΘ η ΟἿ 
οὗἔἩἨ ΒΊΟΣ ἢδΔ8 πεῦοῦ Ὀδ6Θὴ ἀἰδρυίοα οὐ βυβροοίοα, οοπίδ!ηβ δὴ ουϊἀθηΐ 
τοίδγθηοα ἴο ψμδύ δα ἰγοδαυ Ὀθθὴ σγοϊαίθὰ οοποογπῖησ ΟἸγιβῦ; [ῸΓ 
ΨΥ 6186 βμουὰ π6 ἀδθβοσῖρθα «8Π168 --- ἃ τὴ οὗ Ἀἰπι86 1 θυ 110016 
ΚΏΟΤΙ --- 88 (6 ὈτοΟΙΒΟΙ οὗ «6808, 1ἢ δα Παᾶ τηδᾶθδ πὸ τηδηΐξίοη οὗὨ “6818 
Ὀοΐογο 

4, Τὸ 16 ΠΙΡΉΪΥ ᾿πηργορδῦ]6 (παὺ «οβορῆθβ, ῈῸ [88 αἰβοιιββθα τι ἢ 
ΒΌΟἾ τιον ύθηοβθ (μ6 ὨΙΒίοσΥ οὗὨ (ἢ18 Ροσίοα, ---- τη ΠἸΟΠ6α «488 οὗ 
6 .411|66, ΤΒουά48, δμα (Π6 οΟἰμῈΣ οὔβουσα ργϑίθμαθσβ ἰὸ {Πμ6 ομαγδοίοσ 
οὗ (ῃ6 Μοββίδῃ, 88 γγ6}} δ Φόοδῃ {π6 Βαρῶδιί δῃὰ “ϑιηθβ (Π6 Βτοίδοσ 
οὐ ΟἸγῖβί, ----- ϑβουἹᾶ παν ργοβοσνϑᾶ {86 υγοίουπαοβι 8] 6 66 ΘΟΠΟΘΓΠΙ Πρ; 
ΟἸγιβί, συἤοβα ΠᾶΤΩΘ Ὑγ͵ὁ8 δὖ (δύ {τ16 8ὸ δ᾽ θυχαίθα διμοηρ [86 6 0γ8, 
ΔΗ 4180 διμοὴρ {π6 Βομλδηβ, τὸ οὗ τ οβ6 ἰβίοσϊδηβ ( Θαδίοπῖυβ δπα 
Τδοιΐα8) παν Ἰδοῦ Υ ἰαίκθη ποῦοα οὗ τω. Βαΐ, ἴῃ 411 {86 ὙτΙ ΡΒ 
οὗ Ψοόβθρῆυβ, ποὺ ἃ πϊηΐ οΟσΌΣΒ οα ἰδ6 Βα ]θοῦ Ἄχοορύ {μ6 ἰββσρ ον ἴῃ 
αποβίοη. 

ὅ. Τῇ 18 ΤΔΟΓΆΙΠΥ͂ ἸπηρΟΒ6810]6 {π8ὲ (Π18 ῥραββαρα θ᾽ 6 γ͵28 οὐ οουἹὰ θ6 
ἔογρεα Ὀγ Βοριὰ ὙΠῸ ἢγαὺ οἰθα 1{, ΟΥ ὈΥ͂ ΔΩΥ͂ Οἴἶοῦ θαυ ον του. 
Ἡδὰ βιυοῖὶ ἃ ἔὈΓΡΘΤΥῪ Ὀθθῃ αἰοιηρίοα, 10 που] ππαῸΘΒΠΟΠΔΌΪΥ Ὦδγα 
Ὀδοη ἀοίοοίθα ὈΥ͂ βΒοημη6 οὗ {π6 δουίο δῃὰ ἱηνοίθγαϊο θπθίϊθβ οὗ Ογ18- 
δηλ ; ἴῸγ Ὀοΐῃ «Φοβορῆυβ δῃὰ [δὶ8 σου ΚΒ ΟΥΘ 80 Ὑ76}} γχοοοϊγρα 
διλοηρ ἴΠ6 ᾿ΟΙΊΔΠ8, {πᾶῦ Π8 τνᾶδ ΘῃγΟ θα ἃ οἰ ὔΖοη οὗ Βοιηθ, δπᾶ δὰ 
ἃ δίδίιιθ δγθοίθα ἴο 8 τηθῖηοσγ. Ηἱἷβ συϊηρθ ΤΟΥ αἷ8ὸ δαπ θα 
Ἰπίο {πὸ πηροσῖδὶ Πὐἰργασγ. ὙΠ ΒΟΤΔΔΤΒ τηδὺ ἔν μον θ6 οοπβἀογθὰ 
88 {88 συλγαϊδηβ οὗἨ [86 Ἰηΐορτι οὗὨ δ18 ἰαχῦ; δπᾶ (86 “6078, 176 ΤΛΔῪ 
6 δϑϑυγϑᾶ, σου 86 411} ἀΠΠσθηοθ, ἴο ργανθηῦ ΔΗΥ͂ ᾿πἰογροϊδίζοῃ ἴῃ 
νου οὗ {π6 ΟἸτβδη οαυβο. Ὑοἱ 10 οαπποὺ Ὀ6 ἀἰβοονογθα {παᾶΐ 8ῃΥ 
οὈ]θούϊοη νγα8 βυθοῦ τηϑδᾶθ ἴὸ (818 ραββᾶρβ, ὈΥ̓͂ ΔΩΥ οὗὨ {86 Ορροβοσβ οὗ 
[16 ΟΒνϊδάδη ἔδηἢ ᾿π (86 ΘΙ ἃσοβ: {ποῖν β]θποα ἐμ γοίοσθ σοποοσῃ- 
ἱπρ' δ ἢ 8. ΟΠΑΥρΘ 18 ἃ ἀθοϊβῖνθ ὑσοοῦ [μαύ (86 ραββαρθ 18 ποί ἃ ἔΌ ΌΣΥ. 

1 Βαγοηΐϊῃβ (ΑἼΠ 4168 ΕΟ] οδἰαδιϊοὶ, δά Δπηππῃ 184.) τοϊδίθβ ἐμδὶ [Ὧ6 ραββαρὸ ἴῃ {8 Ηδ- 
ὈΓΟῪ ὐρακολνο οἵ Φοβερῇι νγὰ8 πηδτϊκοὰ τ} 1} δα ΟΌοἸπδ, τ ΐοἢ σου] ἃ ΟὨ]Υ πᾶνο Ὀ6ΘῺ ἀο0ῃ9 
ΕΥ̓͂ ἃ Φονν. 

2. Απί, Δυά, 0. 18. ς. δ. 8 3, 5. Τοίά. 110. 20. ς. 8. (41. 9.) ὶ 1. 
ῬΡΆΔ 



δὅ8δ0 ῬΡγοοΐξ 97 λὸ επμιπόνεβο ΟὗΓ; 

Τηἀερᾷ, {86 ΟΠ σύ οαυδα 18 ΒῸ [ὩΣ ἔγοιῃ πϑϑαϊηρ ΔηΥ ἰγαυα ἴο δυρ- 
Ροτὺ 1ἰ, (παῦ ποίμϊησ οοὐἹὰ 6 τοῦ ἀδδβίγυσενα ἴο 118 Ἰηΐογοδί, ἔμδη 
8 [ταυα βδὸ ραίρδ]6 δπὰ οδίγιιβῖνβ. 

Τὸ [818 βίσοῃρ; ομδίῃ οἵ δνυϊάθποθ Ὁ {Π6 ρ μι 6 Π688 ΟΥ̓  ΟΒΟΡΒ 88 
[5 ἸΠΊΟΠΥ͂, γΑΓΊΟΙ 8 ΟὈ] οί! οηΒ μαγα Ὀ6Θῃ τηδαᾶθ, οὗὨἩ νιοὶ {Π6 0] ον Ἰηρ’ 
ΔΓ6 ὕΠπ6 ΡΥΙΠΟΙΡΑὶΙ : --- 

ΟΒΘΈΟΤΙΟΝ 1. --- ΤῊὶς ραβδσφο τσας ποὲ οἱξεα ὃν αην εατὶν Ολγέεξέξαπε 
δείογε Ἐιιβοδτι8, δμιοῖὶ α8 ϑμδέϊη ατγέψγ, ΟἸοηιοπέ ὁ Αἰοχαπάγία, 7 Ἐτ- 
ἐμ] Πἴαπ, ΟΥ Ογΐσοπ ; ΠΟΥ ἐξ ἐξ οἱϊοά ὃψ Ολγνβοδίοπι ογ ΤΡ᾿οέϊιι8, ισλο Ζέσεά 
αν ἠϊδ ἐΐπιθ. 

ΑΝΘΎΕΒ.--- ΤΠογο 18 ΠΟ βίγοηρι ἴῃ {818 ποραίϊνα δυριμχοηὶ ἀσαϊηδὲ ἘΠιβο ας, 
ἄγαν ἤῸπιὶ (86 Βι]ο πο οὗἩὨ {86 δηοίδηῦ ἔδίμοσβ, Το (λίΒογβ αἰ ποί οἶἴθ (86 ἔδϑβι!- 
ΤΏΟΗΥ Οὗ Φοβδρῆυβ, 1. οἰἴπμον Ὀθοδαβα Π6Υ Δα ὯῸ ΟΟΡΙ68 οὗ ἷ8 ὙΟΥΚΒ ; οΥ, 2. δ6- 
σδυδα ἢ8 ΠΡΟ ΔΒ [Ὀτοῖση ἰο {Π6 ἀδδβίρῃ τ ΒΙΟὮ Π6Ὺ Βαα ἴῃ τυτιεπρ ; ἡ ΒΊῸΒ 
"8, ἴο σοηνίηοα ἴδ6 6 νγν8 ἰδδῖ “6808 γἃ8 6 Μαοβδβίδῃ, ουἱ οὗὁἨ ἴμ6 ΟΪὰ Τοβξέδιθμηΐ, 
δηα, σοηβοαῦθηῦγ, ἰΒ6Ὺ δά πο πρρᾶ οὗ οὐοὺ δυϊάθῃσα ; οσ, 8. Ὀθοδιιβθ, οἢ δοσοῦπὲε 
οὗ {818 ὙΕΥΎ (βοὴν, {86 ονἱάθηῃος οὗἁὨ Φοβορῆυ8 τῦῶβ αἰβγοραγάδὰ Ὀγ (86 “6π5 
ἐβοιη86 |ν68. 

ΟΙΒΦΈΟΤΙΟΝ 2. --- 7Ὺο ραββασο ἵμ φισδίϊοη ἱπέογγμρίς ἐδδ γεν 97 ἐμὲ 
παγγαζίοῃ, απαὰ ἐ5 μιηϊϊλε ἐδ βἐγίο 9} ψοδβορῆλιιδ. 
ΑΝΒΊΕΒ. --- Τῷ 15 ἰπἰσοάοοα παίυΓΑ ΠΥ ἰπ {86 σοΌγΒ6 ΟΥ̓ {π6 βίον απ 5 πασταῖϊνο, 

{π6 ογάσν οἵ νοῦ Ὁ ἀοοβ ποέ ἀϊβδίαγ Ὁ. [{ 18 ᾿ἰηἰσοἀυσοα ππάθν [Π6 δγίϊοϊο οὐἁἩ ΡΙ]δἴο, 
δηά σοηπηροίοα τι ὕπνο οἰγουμηϑίδησοδβ, ἩΔΙΟὮ οσοδϑ οηθα ἀἰδίυΓὌΒΠΟΘΒ : ἀπ τεβ85 
ποῦ ἴ86 ρυζ{ἰηρ᾿ οὗ 6888 ἴἰο ἀθδίμ, δῃὰ ἰμ6 οοπύϊπυδηοθ οὗ {π6 ροβίΐθβ δπὰ ἀϊβεῖρ]θ 
Δ ν Εἷπι, ἀβοϊαγίηρ 818 ΥΘΒΌΓΓΘΟΙΙΟΏ ἈΠΟΙΏΘΡ ΝΘΙῪ ΟΟΠΒΙ ἀοΥΔΌ]6 οἰγουτηδίδηςο, τ οὗ 
ογθδίθα ν Ὺ στοαὺ ἀἰβίυ θα μοο8 Ὁ Απηά ὑπουρἢ Φοβορ]ι8 ἀο068 ποῖ Β4Υ {8 ἰῃ 6χ- 
Γ658 [6 Γπ,8, γεῦ 86 Ἰη{Ππηαἴο5 1, ΟΥ̓ σοπηθοίίηρ Ὁ τι (Π6 ἔνγο οΔ 868 οἵ οοτημηοίίΐοπ, 
'» εἰνίπρ 80 ΒΟΠΟΌΓΘΌΪΟ 8 ὑθϑὍ ΟΠ ἰο «6808, δηα 6] ρ 8 ὑπαῦ ὯὨ6 νγᾶβ γι οἰποὰ 
δῇ {86 ᾿ηϑυσαίίοι οὗ (86 οὨΙοΥ ΡΟΥβοηΒ οὗὨ ἴ88 «6 8} πδίϊοθ. 10 που]ὰ βοδγοθὶγ 
βᾶνα Ὀθθη ἄἀἄδοοηὶ ἴῃ Ηἰπὶ ὑο βαγθ βαϊὰ πιοῦα οἡ τηῖἰ8 βοδὰ. ΤῈ [0] ]υνησ νον οἴ 
[86 οοπηροίϊοη οὗἨ [86 ρᾶβϑβαρθ ΠΟῪ ὉΠάοΣ σΟηβιἀογδίίοη νν}}} οοπῆγπι δηὰ ἢ] πβίταῖθ 
186 ργϑοθαϊηρ ΓοιλαΥΚΒ: -- 

Ιη δἰ8 618} ΑἸΠ υΐ 168 (ὈοΟΙς χν}. ὁ. 1.} ἢ6 τοϊαίθβ, ἵπ (86 ἢγϑβε βϑοίϊοπ, {πδὶ 
ῬΙαῖο ᾿ηἰγοἀυςοα (εοβδτ Β ̓πηᾶρθ8 ἱπίο “γι βα θη), δα (παῖ, ἴῃ σομβοαθθηςα ΟΥ̓ {μ15 
Τα ΑΘΓ τἀ ποἷπρ' 8 ὑπ ]ῦ, μ6 σοταπηδη 64 ἰπθπὰ ἴο 6 σαττθα (Β6πος (0 (ξββατθᾷ. 
Ιη {86 βοοοπὰ βοοΐίοη, Β6 ρῖνϑβ δὴ δοοοιηΐ οὗὨ Ρι]αὐθ᾽ 8 αἰζϑιηρῦ ἴἰο Ὀτγίπρ' ἃ συττγεοπί οὔ 
νγαΐου [0 Ψογυβαίοιω, (86 Οχρθηβα οὗ πϑῖοῖ μα ἀοίταγοα ουίΐ οΥ̓͂ (86ὲ βαογθὰ τηοῃον : 
1818. αἶ8ο οαυβϑὰ ἃ ἰυππι δ, ἴῃ ΒΟ. ἃ στοδὺ πυτΌΟΣ οὗ 968 σοῦο βδἰδίη. [ἢ [6 
«νὰ βοοϊίϊοη μ6 τγοϊδίθα ὑμαὺ αδομξ ἐδλδ δαπιθ ἐϊπια Ῥ᾿]αΐία ογυοϊποα “6505, το τᾶς 
ο4|16ἀ ΟἸἈγῖβί, ἃ νγῖβ6 δηὰ ΠΟΙΥ τἤδη ; δηὰ ( 4.) αδοιιξ ἐλδ δαπιο ἐϊπι6 αἶδο, Ὦς ααἀάκ, 
ἈΠΟΙΒΟΥ 884 σ᾽ δι ρΡυΐ [86 68 ἰπῖο ἀἰβοσγάδσ, τυ ]ο 6 ῬΓΟΙΏΪΒ68 ἴο Παστϑῖο οἴου 
Βα πᾷ ρίνοῃ δὴ δοοουῃὺ ΟΥ̓ ἃ πιοϑί Βαρ᾽(ου8 ΟΥ̓ π.6 τ ΒΙΟἢ γγ88 ρογροίχαίοα αἱ Εοπια 
ἴῃ 1ἴπ6 ἰδιιρῖο οὐὗἁἨ 1818: δπὰ αἴϊον ἀθίδπηρ 41} 1.9 οἰγουτηδίδηοοβ, 6 ργοοθοαβ (8 ὅδ.) 
ἈΡΎΘΟΔΌΪΥ ἴο [ιἷ8 ργομλῖβθ, (Ο ἀββοῦὶθ {88 ΘΧρυϊβίοη οὗ (μ6 76:78 ἴγοιῃ ουμθ, ὉΥ 1868 
ΘΏΡΘΙΟΣ ΤΊ ογίι8, 1 ΘΟὨΒΘαΌΘΩΟΒ οὗ (86 ν] Ἰδποῦβ οοπά ποῦ οὗ ἴον οἵ ὑμεῖς σουπίγγ- 
τὴ6η. ϑ0(ἢ 18 [6 οοηπροοίίου οὗἉ [86 Ὑἡμοΐα ομαρίογ; δηὰ ψβθῇ [ἢ ἰ8 (1 ]Υ σοπδίἀογοὰ 
Ὑ6 ΠΊΔΥ ΒΔ [6] γ ΟἾΔ] ]Θ Πρ ΔΗΥ ΟΠ6 [0 88 γΥ, ΒΟΟΣ [ἢ6 Ῥαββᾶρα ὉΠἅΘΥ σΟηΒ ἀουδίϊοη 
Ἰπη ογγυρίβ {Π6 ογᾶθν οὗ {Π6 παγγϑίϊοη : οἡ 8:6 ΘΟὨ(ΤΆΓΥ, [10 Ὀ6 ἰακοη οαΐ, (Βαϊ σοη- 
προίϊϊοι ἰβ ἸΣΥΘΟΟΥΘΓΔΌΪ ὈσόΌκοη. [1 18 τπηδηὶ[δϑῦ, (δαὶ  οΒορἢ 8 τοϊαῦθβ οναπίϑ ἴῃ 186 
ΟΥΩΟΡ ἴῃ 810} ὑΠ6Ὺ ΒΑρροηθα, δηὰ ἰδαῦ (ΠΘΥ ΔΓ οοῃηθοίθα ἱοροίβοῦ ΟὨΪΥ ὈΥ͂ 186 
ἐἶπη6 τβθὴ ὑμ6γ ἴοοῖ ρῥ͵δςα. 
1 τοραγὰ ὕο [86 οὐ]δοίίϊοη ἐμαῦ {86 Ῥϑββασθ ἴῃ ααθβί θη 18 Ἀπ] ἰκ6 ὑπ βῦν]6 οἵ 

Φοθορδυϑ, 1 ᾽8 ϑυβηοίοη ἐ0 ΤΘΡΙῚῪ ἴα {86 ΄υδίης Ὀὰϊ οχργαβοῖνα ἰδηριασο οὐ Ημει, 
ἐμαὶ ὑπ ἐρρ' 18 ποί πιοῦθ ἔλθ ἀποίλογ, ἐλαὴ ἐδ ἐλο δίψῖο οΥ (λὶδ ραδϑαρο ἰο λα ρεπεγαὶ 

1 ΤΏ δῆουο σοίαϊοα οδ᾽δοιίοη 8 Θχϑιηϊποᾶ ἰη ἀοιδαί] ΕΥ͂ Ῥγοίδβθοσ ογηθῖ, ἴῃ ἷβ Ἰταὶϊτό 
ἂο 16 γέτχιεζ ἀο 6 ΕΟ] χίοη ΟὨγέςθῃπο, ἴοΙη6 1Χ. ΡΡ. 165--7221. 



«οεορἠιιδ᾽ς Τορέϊηιοην ΘΟ ΟΥ̓ ἷΠΩ «έδιις ΟἿ γῖδί. 68] 

εἰγία 07 ἀἰδ ιογίπρε. ΟὈΪ]δοἰἴοπβ ἴτοπι βέγ]6 δ οἴγθη ἔβποῖίι ; δπὰ Ῥδυθυζ [88 
γγονϑα, ὈΥ δοίυ4] οοἰϊαιίοη, (π6 ρογίδοὺ οοιποίάδηος οΐνθοη 118 βίγ]86 δηὰ {δαὶ οὗ 
ἐὐνοπες ἴῺ ΟΥΒΕΣ ραγὶβ οὗ μῖ8 ψόοσκβ ὙὍΤὨΙ8Β Οὐ) οου, ὑμογοίοσα, 18118. ἰο 188 
στουμά. 

ΟΒ9ΕΟΤΙΟΝ 8. --- 7} ἐοϑέϊπιοπν 0} ϑοβορἧλιδ σοποογηΐησ δια. σοια 
ποὲ ροϑϑίδίν ἀαυο δοοη γοοογαάρα ὃν ἢὲπι; 707 ὧδ τσαβ8 ποὶ οπῖψ α ὕδιο, διέ 
αἶξο τίσίαϊν αἰξαολιοα ἐο ἐΐδ “ειοϊδὴ τεϊφίοη. 6 ὀχργδβϑίοης αγὸ ποΐ 
ἐΐοδε 9 α “δειῖο, ὀιιέ οὔα ΟἠγιδεϊαΉ. 
ΑΚΒΨΕΕΒ. -- Φοβερῇ8 γῊᾶ8 ποΐ 8ὸ δα αϊοίθα ἰο ἢἷ8β οὐγὴ τα] ΚΊΟΠ, 88 ὕο δρρτουα {π8 

οοπάμποῦ πὰ ορίπίοη Οὔ 6 76 ν)78 οΘοπμοοτπίηρ ΟἸτὶδὶ ἀπ 818 ἀοοίτηθ. ΕἼομὶ {Πι6 το 6- 
Ταῖοη πο Ροσνδάθβ [18 τ βοΪ8 ΠΑσταῖνα οὗ [6 «[6Ἰϊ8}} ΔΓ, Ὁ ΤΩΔῪ 5}}]γ Ὀ6 ἴη- 
ἱεγτοὰ, ἐμαὶ (86 δηδίϊο ΓΓΥ, τ] ἢ Π6 ΟὨΙΘΥ͂ ταθη οὐ ἷ8 παίίοῃ δχϑγοίβα δσαϊηβὶ 
Ομυϊϑὲ οου]ὰ ποῦ Ὀαὺ ᾶνα Ὀ66ὴ αἰ Βρ  θαβιηρ ἴο εἶπ. Η6 88 γτοπαδγοὰ {μαὶ δἰϊθϑιδιίοη 
ἴυ (86 ᾿πποόοδποο, βαποιγ, δηα ταΐγας 8. οὐ ΟἸισγίϑί ψ οἢ ἴ86 Πα 6] ἐγ υΥ̓ ὨἰδίΟΓΥ Τα- 
αιϊτγοὰ ; ΠΟΥ ἀο68 ἰῦ [Ὁ]]ον, (δαί Πα νγᾶβ8 ποοοβϑι θα ἰο σθηῃουηςθ οἡ (μἷ8 δοοσουηΐ 188 
γο]ρίοῃ οὗὨ ἢ8 ἔδίμοσϑ. ἘΠΊΠΘΡ {6 ΘΟ ΟΠ ὈΓΘ) ας 68 οὗὨ 86 6 νγ8, ὑμδὺ {πον Μο8- 
δι} ττου]ὰ Ὀδ ἃ νἱοἰοτίουβ πα ἰΘμρογα] βονογθίρη, ΟΥ {Π6 Ἰηἀ δ γθησοα 80 Ὀγαναϊθηῦ. 
ἴι) ΠΙΒΗΥ͂ ἰουαΓ8 οοηϊγονογίοα ααδβιϊοπβ, τσ ῦ ἢᾶν Ὅσοη βυηοϊθης ἴο ρῥγουθηὺ Ὠΐη) 
ἴτοπλ γθηουμοίπρ {86 το]! σίομ ἴῃ ΒΟ Β6 δα Ὀθθα οαἀμποεῦθα, δηα δτη ΓΟ ἢ ἃ ΠΟΤ 
οπ6, {πα ργοΐβββιοη οὐ ὙΒι ἢ τγᾶ8 αἰλοπ θα τ ἀδηροῦ ; ΟΥ̓ οἶϑα ἢ6 ταῖρι ῦ {ΠῚ} Κ Πἰτῃ- 
861} δὖ ΠΟΥ 0 6 ΟἰΓΠΟΡ ἃ ον οὐ ἃ Οἢ γι βιίλη, 88 [6 βῆπη|6 (σοὰ νγγδβ ψογβρροὰ ἴῃ 
Ὀοὶὰ βυβίθπιβ οἵ σγοϊρίου. Οὐ ἰοὺ οὗὨἨ [π686 ΒΌΡροβι [10η8, οβαρῃι8 ταϊρσῆῦ μαννα 
γε το ΘΝΘΙῪ (δὴ; τ δ 10 {818 ΓΟ. ΠΟΥ ΘΟὨ ΔΙ Ώ8, 88 γ71}}} 6 ον ἀδηῦ ἔγοπι {16 {0110 ν7- 
ἰῃρ ογ εἰς 8} Ἔχϑπ ηδίοι οὗ 1Π6 ῥδββαρα. 

6 Θχργδββίοῃ, “ἐγ τέ δὲ ἰαιοζιὶ ἰο οαἰΐ λἴπι α πιαπ," ἄοθβ ποῖ ἱρ] {πδὺ Φοβορδυβ 
Ὀοϊανοὰ ΟὨἩγϑὺ ἴο Ὀ6 Οοά, πὶ ΟἿ δὴ οχίυπογἀ ΠΆΥῪ τηϑη, οπ6 τχίοβο νυἱβάοιῃ δηὰ 
ὙΓΟΥΚΒ Βδῇ γαὶβοά ἰἷπὶ δῦονα [86 οοπηπιοη οοπά!ίοη οὗὨ Ὠυτηδηϊ γ. ΗΘ ΤΟργθβθηῖδ Βἷπὶ 
88 Βανί “ }εγγογιπθα πιαπῷ ἰσοποτ  τοογὶ8."} Τὰ 1} }8 {Π6Γ6 18. ποίησ 8 ΠρΊ]}87, ῸΓΣ 
16 “6178 ὑμαπιβαῖνθβ, 18 ΟΠ ΘΠ ΡΟΓΑΓΙΘΆ, δοΚηον ]  αρα τθδύ Π6 ΤΟΌΡὮ ΤΏΔΗΥ τα Υ 
ψυνγκ8. Οοιραγο Μαῖῦ. χἹ!. δὅ4., χὶν. 2. ὅς., ἀπαὰ (86 ΡΆΓΆ[16] ῥραββαᾶρβϑβη [8 ΟΥΠΘΡ 
(ἀοβρθ]8. Φοβορῆυϑ ἔΓΓΒΟΥ 84 γ8, ὑμαΐ “δ τυαϑ α ἐδωσλδν Ο7 διιολ πιοὴ αδ ρίααΐῳν 
γεροϊσοα ἰλο ἰγιμὰ ιοἱἐὰ ρίθαδιγο," ---- ὈΟΔ Ὀδοδυδα (89 πιοταὶ ργθοορὶβ οὗ Ομ γβὲ τοῦθ 
8 Οἢ} 48 ΒΡ 8 ἀρργονυθά, πα αἷβο Ὀθοδιιβα ἴῃ 6 αἰδοῖ ρ 68 οὗ, Ομ δὲ πόσα ἰηθυσδησοα 
ὈΥ πὸ Οἰαὺ τιοΐϊνα ὑμδῃ {ΠἸὸ ἀθβῖγο οὐὨ ἀϊβοογηΐησ 0. “τ ἄγοϑιο οὐδοῦ ἰο ἀΐπι πιαπν, 
δοιὰ «ειυα απα Οἰοπίῖ5." ον ἴτας {Π]8 ττη8, αὐ (88 {ἰπ|6 ἤδη Φοϑαρ 8 ̓νγοίθ, ἰῦ 15 
ὈΠΠΘΟΘΒΒΑΙῪ ἴο βθονσ, Τῆια ρῦγαβο, “ Τλὶς ιτσας ἐδο Ολτῖδι," --- (ὁ Χριστὸς ουτος ἦν), ὈΥ͂ 
ὯΟ πιθδῃ8 Ιῃἰπιαΐ68 ἰῃαὲ “6818 ν)χα8 (Π6 Μοββίαϊι, Ὀὰς ΟὨΪΥ {πῶ Π6 νγᾶβ ὑπ 6 ῬΘΟΥΒῸΠ 
οΔ]16ἀ Ομ γῖδὲ θοΐῃ Ὁγ ἴπ6 ΟἸ τ βυϑη8 δηιὶ Βοιδηβ, δῦ 88 ἰἢ τὰ Ββου]Ἱά βΆγ, “" ἘΠ18 
γγ48 (Π6 ΒΆΠῚ6 Τη8ῃ 88 6 πϑιηθὰὶ ΟὨν δι." «Γ68118 γν8ἃ8 8 ΘΟΙΏΠΟ0Π ὩδηΘ, 8π| που] ποὺ 
ἴδν6 Β0 ἘΠ] οἰ ]γ ρΡοϊηϊοὰ οαἵ (8 ρῥούβοῃ ἱπίοπάθὰ ἰοὸ τῆ ασοοκβ αβὰ Βυμπιλπβ. ΤΠ} 
πϑτὴθ ὉΥ τ ΠΙΟἢ ἢ6 Μγὰ8 ΚΠΟΎΏ [0 {Πθτὰ γ8 Ολγοδίμα οὐ Ολγίδίιιδ, ἃ8 τὸ τοδὰ ἴῃ ϑυορίο- 
πἰυϑ δηὰ ᾿Πδοϊυϑ ; 8π6 10 (45 ἔῃ 6 Γ6 18 ἘυθΥῦῪ γϑᾶβοῃ ἴο Ὀοΐΐονο) Γδοϊζι8 μαὰ γα “086- 
Ρίνυ8, ἢ6 τπηοϑῦ ΡγοΟΌὈΪΥ ἴοοὶκς (88 νΟΥῪ πᾶπιθ ἔγοπι (ἢ 6 688} Εἰδίοτίδη. ὮΤἢ τοραγὰ 
ἴο {86 ΤΘΒΌΡΓΘοΙοη οὐἩὨ Ομγῖβὶ δπὰ [86 ὈγΟρίθοῖεβ σϑίστϊηρ (0 Ἀΐπ), δ οβθρμῖνα8β ταΐμεῦ 
ϑροᾶκβ {86 ἰδησυασα υ864 Ὀγ (Ππ6 ΟὨγϑιΔη8 ὑΠ8ῃ ἷβ οσσῃ Ὀτγῖναϊο ορί πίοῃ, οὐ εἶβα δ 
ἐποαῦμμι (μα ΟΒτῖβὶ Βδὰ δρρϑαγεὰ δον ᾿ἷ8 αυσῖναὶ), δῃὰ ὑἱμαὺ {86 ργορμοὶβ μιδὰ ἴΌγ8- 
το {118 ανθηΐ, ---- ἃ ροΐηῦ νυ Βῖοἢ, ἰε δαπ θα, Δηὰ ἱ 6 δα Ὀδθὴ οοπϑίϑίθηϊ, οὐρμῖ 
ἴο δανα ἱπάυορα Βἴπα. Ὁ ΘΙ Όγασο ΟὨγϑ0] Δ} γ. Βαῦ ἰδ ψ|}}} τϑδά!]γ Ὀ6 ἱπιλρίποὰ ἴδει 
ἴπογὸ ταϊραῦ 6 ΤΩΒΠΥ ΟἸΓΟΙΠΙΒΙΔΠΟΘΒ [0 ργονϑηῦ Ὠΐτὰ ὈΘΟΟΠΊΪΏρ᾽ 8 ρΥΟΒοὶ γὺθ, ΠΟΥ ἰ8 ἰὐ 
οἴΠῸ Ὁ ΠΘ ΟΥὁ ποπάθγίι! (μδὉ τηθη, Ἔβρϑς δ! }ν ἴῃ {μοῖν το! σίουβ ΘΟ ΘΓ 8, βου! οοὴ- 
ἰγδάϊοῦ [μοπιβοῖνοθ, δπὰ τὶ μββίδηὰ (μα οοηνιοϊίοη οὗ [μοῖν οὐ ταϊπ 8. 10 18 σαγίδίη 
(παῖ, ἴῃ ΟὟΥ ΟΥ̓ δἰπη68, ΠῸ ΟΠ6 ᾿88 βρόϊκϑθῃ ἴῃ ΒΙΡΊΘΥ ὕθυϑ σοηοογηὶης ΟἸγῖϑυ {πὴ π 
Ἐουδβδοδυἷῇ; Νδο, πον θυ 6 1688, ἢοῦ ΟὨΪΥ ἰῃ ἢἷ8 Ομ Υ ἩΣΙΙΏρΒ, Ὀαΐ 4180 ἴῃ {Π6 ΟΥ̓ 

1: βδ6ο ὨδαδαΣ, Ῥέυ Τοβπιοηΐο Φοβορηὶ ἀθ {651 ΟἩγίβιο, οοηῖτα Ταπ. ἘΔΡΊτΙΩ οἱ 81108 (ϑνο. 
Ιωοπά. 1706), ΡΡ. 128 --206. ὙΤΒδ ΠΟ] οὗὨ 1}}8 Τ᾿ 8βογιδίίομ 18 Τερυ πἰθα δὴ {π6 ὁπ Οὗ [η6 
Βοοοηά σοΐπτηο οὗ ΗδνογοδτηρΒ οἀἰίοῃ οὗἉὨ «οβθρἤνθ τότκθ. Μτ. Υ ΒἸδῖοη ἢ δ8 δογί ἀροὰ 
1:6 οοἸ]αεΐοη οὗ δυῦθαζ ἴῃ ΠΙββογίδιίοη 1, ῬΡ. νυ.--σῖῦὶ, ὑγοῆχοά ἴο ἢ8 {γϑηβ᾽ οι οὗ [6 
εν 15}. Ηἰδίοτίδη. Ιωπάοη, 1737, ἰοἰο. Βοβὶΐ Εὐχογοϊίδιῖο Οτιτῖςα δῇ ΕἼΑν} Φοβερἢὶ Ρογίο. 
Ἄοἴαῖ ἀς 3688 Ομ τίδίο, δηηοχοᾶ τὸ ΟΕ Θριο]ορίαπι ὁχ Φοβδορπμο. Πρ. δι. 174], 8γο. 

: ὅες Πουδδοδα᾿β εὐ]ορίαπι οα πὸ ΟΠΑγαοοσ οὐ Φοδι5 ΟἸγὶδῖ, Ρῃ. 875, 376. διιργὰ, 
ῬΡ8 



ὅ82 ΑΠεφοα Οοηίτααϊοζίοης ἐο Ῥ)ιιϊοσορὴψ 

σψοκ ἐπδὲ οοπίδίἢ8 [6 γ ΣῪ οἰοαπαπὶ δυϊορίαπι Δἰ]πἀοἃ ἴο, ἱηνοῖαδιδ σαῖηδὲ ΟΠ τῖ»- 
ΟἰΔΏ ΣΟ τ ΒΟΥΙΏΟΏΥ δηα γα ῃοοῦγ.ἶ 

ΤῊΘ ψ}0]6 οὗ {π6 ονϊάδθῃοα δοποογπῖπρ' (ἢ6 ταῦοῖ Πραϊθα Ραβεαρσθ 
οὗ «οβθρῆιι 18 ποῦ Ὀβξοτ {Π6 τϑθδᾶθυ ; γ780, οῃ Θοπβι ἀθσῖηρ 1Ὁ ἴτι 4} 
118. ὈΘΑΓΙΏρΡΒ Μ11] ἀουθύ1688. ἀστοθ τὴ (μ6 ττὶῦον οὗ [8686 ραρθ 8, ἐδπιδὲ 
10 ἴΒ ΘΕΝΌΙΝΕ, δηἃ ΘΟμΒΟα ΜΕΥ ἰογβ 4. ΠΟ0]6 ἰοϑίμπουν ἕο ἐδα 
οΥ 11 ὴ οὗ [μ6 ἔδοίβ σοϊαίθα ἴῃ (86 Νὴ Τοβίδιμθηίξ. 

Νο. ΥΙ 

ΑΙΈΘῈΡ ΟΟΝΤΕΑΘΙΟΤΙΟΝΒ ΤῸ ΡΗΕΙΠΟΒΟΡΗΥῪ ΑΝῸ ΤῊΗΕ ΝΑΤΌΞΒΕΕ 

ΟΕ ΤΗΙΝΟΆΒ. 

͵ [πα ογνοα ἰο ἴῃ Ρ. 404. φυργὰ.] 

ΤῊΕΒ ϑοιιρίαγοβ οἴνοῃ σϑίοσ [0 τηδύΐοσβ οὗ ἔδοῖ, ποῖ πᾶν Όθοα 
αβϑοσίθα ἰο Ὀ6 σομ γδα οἰ οΥὙ ἴο ΡΒΙ]ΟΒΟΡὮΥ δηᾶ ἰο {π6 παίατο οἵ ἐμῖτσϑ. 
Α {16 οοπβιἀογδίίου, ΒΟΌΤΟΥΟσ, Ὑ011 ΤΘΟΟΠΟ1]6 ἴπ686 Δ] 6ροα τορὰρ- 
ΠΔΏΘΘΒ; ῸΓ {86 ΘοΥρίυγοβ ἡγογα ποῦ πε θη 1 {π6 ἀοδῖρτ οὗ ἐοδοῖ- 
1ῃησ᾽ ὯΒ ΠΔΙΌΓΆΙ ΡΠ] ΟΒΟρΡἢγ, Ραὺ ἴο τλάκα Κῆόσσῃ {μ6 τουθαὶθα ψ1}} οὗἁ 
(ὐοά ἰο τηδῃ, δπᾶ ἴο ἰθϑοῖ 18 ΟἿΣ ΟὈ]ζαίοπΒ ἴο ον σγτοδῦ Οτϑαΐοσ δῃα 
Βδάδοιμοσ, ἸΠοσοίοσο 086 βδοσθα ρθῃπλθη ταϊρὐ τηαΐζα πι86 οὗἁ ροΟρΡαΪδΓ 
ΘΧΡΓΘΒβίΟἢΒ δηα ἔΌστηΒ οὐ βρθϑοῖ, πϑῖῖμοῦ δέ τΐπρ' ΠΟΥ ἀθηγτηρ {Π6ῚΓ 
ΡΒ]ΟΒορῖοαὶ ἐσθ. ΑΧΑ1] ργονθσθῖαὶ βαυϊηρθ ἀηα τη ϑίδρῃοσι 8] ΟΧργθϑ- 
Βίοῃβ ἱπίσοἀποορ Ὀγ ὙΑΥ οὗἉ 1Πδἰγαίδομ ΟΥ ΟΥ̓πδιμθπὺ τηυϑί 6 δΚθῃ 
ἔγοιῃ τϑοοϊγθα ποίϊομβ: δῦ (ΠΟΥ 416 ποῖ, ἱπογοίογο, δϑϑοτίθα ἴῃ {86 
ΡὨΠΟΒΟΡΪ 8] 86 η86 ὈΥ Πἷπλ ὙΠῸ 1.868 ἐΠ τὰ, ΔΩΥ͂ ποτα ὑμδη {86 ὨΙδίοτίοαὶ 
γα οὗἁἨἁ ῬδύΆ0]68 πα βι τ] 68 18 ΒαρροΒβοα ἰο 06 δββογίβα, ΕᾺσΙΒοσ, 
ἴο μᾶνθ ϑιῃρ] οΥϑα ΡὨΣ]ΟΒΟΡΪοαὶ] ὕθυτηϑ πα πούϊοηβ ΟὨΪΥ͂, δῃα ἴὸ πᾶνα 
ΤΘΟΙΠ6α {Π6 γυ]ρὰγ ΘΟμοορ 0:8 οὗ τη ΘΟΠΟΟΤΪπρ' 8411 [ἢ 6 ΡῬΠΘΠΟΙΊΘΠΆ 
1ΠοΙ ἀθὨ Ά}}Ὺ τιθηοποά 1η {ΠπῸ δουιρίατοθ, σου] πᾶν τοαυϊγοα ἃ Ἰαγρα 
βυβίθμπι οὗ ρΒ]]οϑοραυ, τ ῖοῖ πσουϊὰ παν τοηουθα ὑπ δοσιρίυγαβ ἃ 
ὈοΟΙΪς υηῆὺ ΓῸΣ ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ͂ ΘΑΡΔΟΙΌ168, ἀπα ἴο ἰμ6 σγϑαίοσ ραγὺ οὗ [0886 
ἴου συ βουὰ ἴΐ 18 ἀδβίρῃθα, 1, πα θοθάᾶ, τονοϊδιϊοι δα ἱπίγοάμποθα δἢν 
{π6 Ὀοδβὺ ἐουπαρα δβγυβίθμι οὔ του ΡΉΥΒΙΟ8, οὐ 1ἢ (86 ΑἸ ΡἢΥ 
Οτρδαίου βδα ὕθθῃ ῃ]Θαβοα ἴο 180 ]οβα (86 δου 8618 {πϑιηβοῖγοβ οὗ Ηἰδβ 
τη βηϊ6 τψ]δάοτῃ, δὲ σου] μανο ὈθΘ6ῃ {πΠ6 ΘΟμΒοαῦθηοο ἢ ῬΒΙΟΒΟΡΒΥ͂ 
νου] ᾿π)γη θα] ἴον ἤανα ὈΘοοτθ τηδίον οὗ [81 Π, απ α1806]16 οἵἁὨ ΔΗΥ͂ 
Ραγύ οὗ 1{ ἃ ἀδῃροσοιιβ ἤθγεϑυ. ΗΟΥ͂ τηδην 1η86]8 ου]α {818 οὐ {δα 

Ἰ Αρροπάϊχ ἰὸ {πὸ Τί οἵ Ὧτγ, Γαγάηοσγ, Νοβ. ΓΧ, δηᾶἃ Χ. 40. νοὶ. νυ. ὑρ. χῖν.--- νὴ, 
ὙγόογΚΒ, ϑνο. νο]. ἱ, ΡΡ. εἰν.--- ΟἸἰχυῇ!, Ψαεσηοῖ, Ὑταῖλέ ἀθ 164 έτσι ἀθ 1ὰ Ἠεϊρίοη Οπγέ- 
(ἰθηπ6, οπιθ ἶχ. ῬΡ. 1---286, Ἡμοῖ, Πϑοπιοηβίσ. Ενδηρ. νοὶ. ἱ. ΡΡ. 46---56. Οὔιντεβ 8 
Νοποιίο, ἴοι. νἱ, ΡΡ. 882--- 391. Οὐοἱοηΐα, [8 ἘοΙσίοη ΟὨπγόθίθηηθ Αὐἰογϑόθ ρᾶσ ἀθβ Αὐ- 
ἰουγβ ῬΑΙΘηΒ (Βαγὶβ, 1826, 2πὰ 64 1:.), ΡὈ. 860---379. [πῃ Ρρ. 895---485. μἷ5 οὐϊίοτ, [ς Ανδέ 
Ταιθουάεγῖθ, μ88 γορεϊηνθὰ 1λανι ἃ Μασγιπ᾿Β οἰδδογδῖο Ὠἰββαγίαιΐοι δῦ ἰ6 ΤἝμπιοίρτπαρο τομάς 
ἃ ΨΦ688 ΟἩγίβι ρδὺ Φοδβὲρῃθ, 48η8 168 Αποϊφαϊόβ Ψ ὰἀδίᾳαεδ, ᾿᾽ν. 18. οἴδρ. 4. Βγοιβοι πο θυ 8 
Οαρὶϊα ΤΠοοΪορίο δπἀεογατα Τορτηδύϊοϑο, ὁ ΕΤΑν Φοβορὶ ϑουρεῖβ οο]]οςία (ϑνο. Τἀρεΐα, 
1812), ΡΡ. 89--Ο4. ὅ'ε6 αἷδο ("6 Τϑδσηοηυ οὗὨ ΦΖΌβδθριβ δΌΪΥ νἱπαϊοαϊθὰ ἴῃ ΜΥ. Βγγαηι 8 
γἱπάϊοῖθ ΕἸδνίδπθ, οὐ ἃ Ὑἰπαϊοδίίοῃ οὗἩ (ἢ6 Τδβι ον αίνθη ὉΥ ΦΌΒορΒιι8 οοποογηίης 
οΟὐν ϑανίουῦ «Ζ96618 ΟἾγίδί (οπάοῃ, 1780, 8νο.); δπὰ ἰπ Εὐϊοάσιοἢ Ηοτιτηδηη ϑοιοοαθ} 
ΕἸΑνὶι5 Φόβορῆαδ ἀο 9688 ΟἸγίδίο ἰοδίδίυβ, Υ πα ϊοΐδ ΕἸαν απ), 1ἰρεῖβο, 1840, ϑνο. 



“πὰ ἰδε Ναξιγο ὁ ΤΑϊη. δ88 

ΓΔ Β (ΠΟΙ Ὸ] ΠγρΟΙ 6818 Θομοθγηΐηρ [16 Ἀρρθαγδηθθθ οὗ ὑπῖηρδ παν 
ολ]16α ἔου}] Βοβίἄθβ, 16 {86 ϑογιρίαγοβ μβδά Ὀθθῃ πδάθ {Π6 υβῇϊο]θ 
Οὗ ἃ τοῆμῃϑρα βυβίϑθιηῃ οὗ παίαγαὶ ῬΒ]]ΟΒΟΡὮΥ, δυο ἢ ἃ ἐΠΘΟΥῪ οὗ πδίιγθ 
σοῦ ἃ πανα Βθοηγθα 88 βίγδηρε δηα ᾿ποσθα!0]6 ἴο0 πηοβῦ τηθῃ 88 στ ἱ τ 6168 
ἄο; ἴον {ῃ6γθ 18 Βοαγ ον ΒΩΥ ὑμϊηρ ΒΙΟΠ ΠΟΘ Βυγργβθ8 ΠΠ6η, Ὁη80- 
αυδϊηίοα τι ΡΒ] ΟΒΟΡΒΆΥ, ἔπη ΡὨΣ]ΟΒορ οΑὶ ἀἰβοονογῖθα, ον ἰῃογο- 
ὝἼΡ016 ἀο {86 πιοέξίοπ οἵ [86 φαγῇ! δῃὰ {Π6 σεδέ οὗ (6 βιὰπ ἀρρθαγ (ο ἃ}} 
Ῥυΐ ΡὨΠΟΒΟΡΘΙΒ, ΜγΠ0 ΔΓΘ ΠΟῪ [Ὁ] οοηνϊηςοα οὗ (86 ΤΟΙ ΠΥ οὗ [Π686 
Ποηοσηθηδ, 8116 [Π6 ΓΙδίηρ δηα βου ϊπρ᾽ οὗὁἨ [86 δ ΔΓ6 ἰθυτῃβ 88 τη ἢ 

1ηὴ 86 ψ] ἢ ἐποβ6 80 Πο]α (μ6 ἀοσίτηθ οὗ [Π6 δαγίῃ Β πηούϊοη 88 στὰ 
οἰμοσβὶ ἴΙ͂ὰῃ μοί, 1 γ σουἹὰ 6 υπαοχδίοοα, 6 τητϑὺ οομίϊπθ ἴο 
ΤΏΔΚΟ 186 οὗὁἩ {Π18 Ἔχρσβδίου ; Ὀαῦὺ δχοαρύϊηρ {18 ὁμ6 ᾿πβίδησθ, ψ ΒΙΟΝ 
18 Δα ΘΥ̓ΘΥ Ὑ11 Ὀ6 ἴῃ 86, ΔἼοσογαάϊηρ ἰοὸ ὕπΠ6 ναϊσαῦ οοποδρίϊοηβ οὗ 4}} 
Πϑίϊοηβ δηᾶ ἰδησύδροβ, (ποῦν δίαπ αἰ ρ᾽ ΔΏΥ ῬΠΙ]ΟΒΟρΡΪοαὶ ἀἸβοουθσῖθβ 
ἰο {π6 δομίγασυ,) ἴβ6 γα 18 ποίησ ἴῃ [Π6 δου ρίατοβ ἰπαΐ 18 ποὺ ΒΓ ΟἹ 
οοῃϑίβίθηΐ ἢ [Π6 ργθϑϑηῦ πούϊοῃϑ οὗ ρῃ]οβορῆγ. ΤῊ αἀἸΒοον γὶαβ ἢ 
Οθοϊορυ δῃμᾶ {μ6 οἴμος Ναίιγαὶ ϑοίθῃσθβ, ἡ ἢ10 ἢ} ἄνα ὈΘΘη πιδᾶθ ἴῃ 
Ἰαύθσ [Δη168, ΘΟΠΟῸΣ 1Π ΤΩΒΔΗΥ͂ ᾿πβίδηοοθθ [0 Θοηβτη δηα οἰποιάδίο {86 
Θδοσοα νυ ηρθ. Α ἔθ Θχϑιηρ]68 ν}}} 1Πυδίγαῦα (6 ᾿γθοθαϊηρ ὁὉ- 
ΒΕΓ δἰ] 08. ᾿ 

1. Νὸ ἔδοὶ στϑοογαθα ἴῃ ἐπ ϑδογοα τ ρθ μ88 Ὀ6Θὴ ἃ πόσο [8- 
νοῦσίθ δα ]θοῦ οὐ οαυὶ πιὰ τηοάστῃ οδ]οοίοτβ, {πὴ {Π6 Μοβαϑῖο 
Αοοουπΐ οὗ ἐδ ογϑδίίομ, γοϊαίθα ἴῃ 0ῃ6 ἢγϑβί οπαρίογ οἵ {π6 Ὀοοὶ οὗ 
ἀβηββίῖβ, ψ 1 ἢ. βοῖθ Βᾶνα δῇηττηθα ο θ6 οοῃἰγααϊοἰοἃ ὈΥ ροϑοϊορ!οαὶ 
Ἰηνοβραιομβι Βυῦ {Π6886 ᾿ῃνθβιρδίομβ, [Ὁ 18 ΠΟΥ͂ ΠΟ, ἃ}1] ΡΥΟΥΘ 
1η6 ρογίδοῦ μδυτηοην ὈΘίγθο ΟΓΙΡΓΘ Δα ΩΣ ΘΟΪΟΡῪ ἴῃ ΓΘΙΌΓΘΩΟΘ ἴο 
{Π6 δ ΒίοΥΥ οὗ ογθδίιοη. 

Τμδὶ Ὠἰδίοσυ “" ἀο68 ποὺ οοηβῆηθ ἴδε πόσα οὐὁἨ Οοά ἰο βἷχ ἀδγθ. [Ὁ δρθδκβ οἵ δἱ 
Ἰοαϑὲ ὑπὸ ἀϊδιϊποῖ ρουϊοάβ οὗ αἰνηθ Ορδυβίίοη :---ἰ6 οπ6, σθθη Οοά ογεαΐοα ἰλο 
ἄδθασυοπδ απὰ ἰλ6 οαγίλ ; ἀπὰ δῃοίδοῦ αυϊία αἀἰδοϊποὶ ἔγομῃ ἐμ 18, τ ἤθη, ΟἹ δὶχ βυσοδβδῖνα 
ἄδγϑ, Ηδ υτγουρδΐ οογίδιπ πόπάογίι! ορογδίϊοηβ, δαιοηρ ἣν Βἰοἢ τάδ νγα8 ογθδῖθα, 
ΤὨ6 βίαροπαουϑ δοὺ οὗ ογθαίϊοη, οὐ Ὀγιησίης ἱπίο δοίυδὶ οχἰβίθηοα τ.16 οοῃβυϊαθης 
δἰοιῃθηῖβ οὗ πβίησο, νγ85 ἴπ6 δυθηΐ βού ἴογ ἱπ {86 γϑοὶ ρογίοα ; [ὉΓ [Ὁ νγᾶβ ἐπ ἐλδ 
δοριππῖηρ ἰμαὺ Οοά ογεαίοα ἰΐδ6 ἀοαυοπς απὰ ἐλα φαγίλ.. Βυὶ [Παὺ [Π|6 81χ ἀαγϑβ᾽ ορϑγδ- 
(ἰο τλϑ 16 ποχὲ οὐ βαοοηὰ ποῦκ οὔ ἀαοά 8 πϑίμῈΣ βαϊἀ ΠΟΡ ἱπηρ]16α ἰη [86 βδογοὰ 
παγγαίνο. Ἡδῇ ρογὶοα οἰδρβοὰ Ὀθύνθθη (μ6 ἢγδὺ δοὺ οὐ οσθδί!οη 18 ῃοΐ βίδιθα ; δῃὰ 
ὙγἢΠαὐ ΟΠ ἀ6 ΡΠ] ΟρΘΓΑ ]0η8 ΜΓ ΔΟΟΘΟΙΠΡ] δ θα ἀπτῖηρ' τΠδὺ Ἰηΐογναὶ, ἀγο ποὺ τθοογάθα. 
Ἐοβρθοιίηρ Ὀοΐὰ 186 ἱπιογυθηίηρ ῥϑυϊοὰ δῃᾶ {μῈ ἰηἰοσυθηΐηρ γογ ΚΒ, [Π|6 ΘοσιρίαΣοβ 

ΔΖ ΤΏρδο ἔν ἢγοὶ νοσὰβ οὗ (ἰδῃθβϑὶβ ΤΑΥ͂ Ὧδθ ΓΔἸΓΪΥ ΔρΡρΘαΪθὰ τὸ ΕΥ̓͂ [86 φοοϊορίδι 88 
ςοπ δἰ πίη 8. ὈτγοΥ βίδίοπιθηϊ οὗὨἨ [Π6 ογθδιίοη οἵ [Π6 πιδύθυδὶ δ] οιηθηΐβ, αὖ 8 [ἰπ|6 αἱ δι ΠΟΠΥ 
Ῥγεοράϊης [Π6 ορεγείίοῃς οἵ [86 ἤγδὶ ἀν. [Ιὲ 18 πουγῆογο δϑιττηθά ἐπδὲ ἀοα ογοδίοα [δ 0 
ἸΘΑΥΘῺΒ δηὰ [86 οδγίὶ ἴῃ ἴἢ6 ἤγδέ ἄαν, Ὀυὶ ἐπ ἐλε δεσίππῖπο : τη ὈΘΩΖΙΠΗΐ ΠΩ ΤΑΥ͂ ἢδνο ὈΘΘΏ 
ΔΠ ΘΡΟΟΪΝ δ 8ῃ πητηραϑυγοά ἀϊδίδπορ, [ὉΠ] ονγοὰ ὈΥ ρΡογοάβ οὔ υπάἀοῆηρα ἀαπγαιίοη, ἀυτίηνς 
Ἢ ὨἰΘἢ 411 [6 Ῥῃγπίοαὶ Ορογδι θη Β ἀἰβοϊοβθα ὈΥ ΡΘΟΙΟΩΥ ογο σοίΐπρ οη. ΤΏ ἢγβὶ νοσβα οὗ 
(ὐθηθβὶβ, ἐβοσθίοσθ, βϑοῖηϑ δχρ οὐ} ὕο ἀδβοῦὶ 186 οΥοβίοη οὗὨ [6 πηΐίνογδα, “186 ἢθδυθηβ 
ἰποϊαάίηρ 186 βἰάογοαὶ ϑυβίθιῃβ; "186 ΘΑΣΓἢ ᾽ ΠΙΟΓΟ ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ Βροο  γὴπρ ΟὟ οὐγῃ Ρ]δηαῖ 88 (116 
8 ΒΘ ΘΩξ δ06Π6 οὗ [ἢ6 Ορογαιίοηβ δϑοιυὲ ἴὸ 6 ἀεβογ υθὰ. Νὸο ἱπίογπχδιίοῃ 18 ρίνθη 88 ἴὸ 
οὐθηῖβ ὙΠΟ ΤΩΔΥῪΥ ἤᾶγθ οοσαυγγοὰ ἀροῦ {88 ΘΑ, πησοηποοϊθὰ ἃ [ἢ [ἢ 6 ΒΙΒΙΟΥΥ οὗἁ τηδη, 
Ὀαΐνγοθῃ [Π6 ογθδίίοη οὗὨ 118 σοϊῃροηθηΐ τηδίΐζου, σοοοτάβα ἰη ἴῃς ἢγρί νόσθο, δηὰ {π6 ὁγὰ δὲ 
ὙΠΙΟΝ 118 ὨΙΒΙΟΥΥ͂ 18 τοϑυιπηθα ἴῃ τἢ6 δοοοπὰ υϑῦβθ. ΝΟΥ 15 ΔΗΥ ᾿Ἰ πὶ ἢχϑα ἴο {πΠ6 ἰπηο ἀπιγίηρ; 
νι Ποῖ [Π680 ᾿πιοττηθα δία οὐ θηΐδ ΤΩΔΥ ἤδύο Ὀθθὴ ροΐπρ ΟἿ : 0 Π8 οὗ τα 10 ΠΒ οὗὨ γοδΓ8 
ΤΙΔΥ͂ Βανὸ οοουρίοα τπ6 ᾿πἀοἤηϊτο ἰηΐογναὶ Ὀοῖνεθη ([Π6 Ὀορχίπηίΐηρ, ἰπ Ὑν ίοἢ Θοα οτγθαθα {116 
ποᾶνθῃ δῃὰ [86 οαγίδ, δηἃ (᾿6 δυθηΐηρ Οὐ σοτωτηθηςοπιοηὶ οὗἩ [6 Μοβδὶς ἠδστδιῖνο" 10ζΓ. 
Βιυοκ βηδ Βιιάχονδίοσ Τγοδίΐϊδο, νοὶ, 1. ΡΡ, 20---24., ροοοῃὰ οἀϊ[ίοῃ. 

ῬἘΡ4 



584 ΑΙεσοὰ Οὐηίγαάιοξίοτς ἐο Ῥ]ιϊοεορὴν 

ΔΙῸ 8᾽ϑηΐ, Ὀδοδι186 ἰζ τγᾶϑ Ποῦ ΠΘΟΘΒΒΑΡῪ ἴ0 ΟΌΥ Ὑ6ΙΆΓΟ ; ὁ Ὀαΐηρσ ἴΠ6 οὐ͵οοξ οὗ τόνδ. 
ἰδύϊοη ποῦ ἴο ἰθδοῖ υ8 [86 80:66 68, ΠΟΙ ἴο βού ἐὍΓΙΝ Βρθο α]}γ 4}} (Π6 ορογαϊοῦδ οὗ {δε 
ΑἸ Ωρ ὺγ, Ὀαΐ ἰο ἰΘΔο ἢ ἃ8 ΟΟΤ τοίου ἰο (ἀοα δπὰ ουὖν ἀπ ἰοναγάβ Ηῖτ. Το 
ἀϊϑύξηςῦ ἀπ ᾿ἰηἀδοροηάοηϊ ἴΌγπι, ἐμογοΐοσγο, πὰ ΒΟ {Π6 γϑὺ νογβο οὐ ἀθηθβὶ5 βίδηἀςἝ 
ὙΠ τοβρθοῦ ἴο ὑμοβ86 συ] οἢ ΤΌ]]ονν, ἀπα {86 ΘΗΓΓα 8] ης6 οὗ δογίρίυγα 85 ἴο θοιἢ τΒς 
Ῥογϊοά δηὰ 116 ὀρϑγαίῖοπβ, νυ ἃ] οἢ τιϊρῦ ὁσοὺν Ὀούτοοη [86 δοῖπ δ] οσθδίοῃ οἱ δς 
Ὠπίνουβα ἴῃ ὅΠ6 Ὀορίηηΐηρ δηὰ (86 πιοῦα ἀδίβιδἃ ορογδίϊοηβ ἀυγίηρ {π6 δὶχ ἄδυβ, 
ξῖνα 4 Ἰαϊϊ 46 ἴον ὑπ6 Βρροϑί(οη οὗ ᾿μ οσσθηΐηρ ἀρ68, 8δηα τγτὶδα5 οὗ ᾿ηΐδυυθηϊπς 
Ορογαίίοηβ, δπὰ ἐδι8 "μὲν ΘΟΟΪΥ Βδυτμοηῖβα ὙΠῈ (86 ἀδαμοίίομβ οὗ ρϑθοϊοσγυΥ. {18ὲε 
ΒΟΥΙΡίαΓΘ8. Ρ] ΔΙ ΠΙΥ ἀδοίασα ὑπᾶὺ αοα 5 (Π6 δυΐδογ οὗ 411 ἐπί ηρβ; δηὰ 16 Ὺ [εϑοῖ τς 
180 [86 νϑῦγ γϑοθηῦ δχίβίβῃοα οὗ πιϑὴ δηᾶ 86 ργοβθηὺ ογάου οὗ {δίπρΒβ.. (Ὁ θοϊοῦυ 
σΟΠΠγ8 Ὀοΐδ {8688 ΤΌ }8 : δηὰ ὈΥ πη] ϊηρ ἴ0 8 Βυσοσββῖσψα σονοϊυὔϊοηϑ, τυβῖοὶ 
ὑὐδηδρὶγοα Ὀοίνοθη ἰμ6 ἢγχϑὺ ἢδῇ οὗ ογβαίϊίομ δπᾶ {86 τογὸ σοοθηῦ ομδηροβ ὙΠ ΘΠ τηδη 
ψγὰ8 ὈΓΟΌΡῦ ἰπίο δχβύθποθ, ΘΟ ΠΏ ΪΥ τοίαθθ ὑμ6 δἰμοϊβύϊς πούϊοῃ οὗ δὴ θίδγηδλὶ 
Ἐ ΟΡΘΙΟΙ ̓  Δη4 δ0ὼ58 ἃ τλ888 οὗ πηροτίδην ανϊάθηοθ ἴο (6 ἔμπάδιημοπίαὶ γα οἵ 
ἘΠ ο]οργ.᾿ 

Εὐτείος, Μόοϑβ68 σϑργδβθηΐβ [ῃ6 δαυτ (6η. 1. 2.) 88 οχἰ βίϊῃηρ ἰῃ 8 βίδαίβ οὗ δυϊάϊεγ. 
Α ὑτγδάϊτίοι οὔ [6 βδιὴδ ἔδοῦ γδοβθα βοιηδ οὗ ὕδ6 δηοίθηῦ ρἢ ΠΟΒορ 618 ς δπᾶ Βαίος, 
1) ῬΑΡΓΠΟΌΪΑΡ, οπ6 οὗἨ (Π6 ὅδνθη 186 Μίϑη δηᾶ {6 υυϊϑοϑὺ οὗ ἰῆθπιὶ 411] (645 Οἴσθγο 
ἸΏ ΠΌΓΙΩ8 0.8), δδια (Βαὲ 411} [ΡΒ ΤΟΥ͂Θ ταδὰθ ουΐ οὗἉ ναῖογ. 5 ΟἾΒοΥΒ δον πὶ ἐδυρδὶ 
πὸ βαιηθ (ἰοοἰΓῖπα ὃ ; δηὰ 18 ἰδ ἴῃ [86 ᾿οαβὺ ἀσστθο οοπίσβαϊοϊθα οὐ ἀϊβργουθα ΌΥ͂ ταο- 
ἄστη αἰβοουθῦῖοβῦ Οπ [Π6 ΘΟΠΙΤΆΓΥ, 18 Σὺ ποῦ τοσΘ 8ῃ 4 τηοΓ6 σΟπβτηοα δηα Σ]]6- 
ὑγαϊοα Ὀγ ἰμο ὃ [{ 18 τ} }} Κηόσσῃ ταῦ 1 4 βοῖδ οὐ οἰδδίϊο σοθυΐας Ὀοὰγ Ὀ6 ΓΑΡΙΑΪγ 
Ὑ ΒΙγΙ δα σουπα οὐ 108 αχίβ, [86 ραγίβ οὗ [86 ρο]68 ψ}}} Ὀ6 Βαεαιίοηθα, δηὰ ἐδ ρασγίβ ου 
106 Θαυδῦογ, τάσδ θοῦ [86 πον ἢ: βου ΡΟΪ68, Μ111 Ὀ6 Γαϊϑοὰ πρ. ΤὩ18 1 
ΓΕΡῸ [86 Βῇδρθ οὗ οὔγ δαγίῃ ; ἰῦ Π88 ἰμ6 ἄρυγα οὗἩἨ 8ῃ οὈϊαία 5ρῃογοιά, ἃ ἄσιτο 
βαγίηρ᾽ ἃ 61086 ΓΕΒΘΙΔΌΪΔΩΟΘ ἴο {μαὺ οὗ δὴ οσϑῆρθ. Νόον, 1 [86 Θαγιἢ γγὰ8 ΘΥ̓ΘΥ ἸΏ ὁ 

βίδίβ οἵ Πυϊαϊογ, 1[8 τονο α]0η τοπηὰ 108 ΑΧῚΒ τυ δὲ ὨΘΟΘΒΒΑΥΙΪΥ ἱπάποθ βι 6 ἢ} ἃ ἤσχο, 
Ὀδοδυβα {μΠ6 ρτοδίθβδ οθη ΓΙ 1ρ4] ἴΌΤΟ6 τηϑὺ ΠΘΟΟΒΒΆΓΙΪΥ Ὅ6 ὩΘΑΥ [ἢ 6 Θαυδίοτ! 4] ρμδτίϑ, 
8η4, σοπβθαι θη Υ, ὑμοτθ {86 βυϊά τηυϑῦ γΥἶβθ δῃὰ β.76}} τηοβδί. 10 88 ὕθεῃ ἄδϑιπον- 
δίγαίοί ὉΥ Θχρουμπθηΐῖ, [Πδὺ 86 Θαγ 18 Ἠαϊδηοα δ (6 ροΐθ8 δῃὰ σαϊβϑοὰ δὲ 186 
δαυδίον ὁ; Δα {π8 ἀο [88 ϑογϊρύαγεβ δηα ΡΒΙΠΟΒΟΡΕΥ στα ἰοροίμον δπὰ σοπᾶττη 
Θδο ἢ οἴδοσ. ΤΊια βου ρίυΓοΒ δϑβογῦ ὑπᾶῦ (Π6 Θατῦ νγ88 10 ἃ βίδίβ οὐ Πυϊα γ ; δηὰ 
ΡΒ ΟΒΟΡΏΥ ονΐηοθ8 ὑμαῦ ἰὑ πιιϑὺ ἤν Ὀ6θῃ ἴῃ 8.0 ἢ ἃ βίδίθ ἔγοτῃ 18 ὙθΓῪ ἤραγα. 

ΦΒαυΐῦ {ΠπῸ᾿ νϑυβοί Υ δῃηα “ἸὨΒρ Γαῦοη οὗ Μοβθϑ γ71}}} ΒΡ ΘΑ ἸΏΟΤΘ οἰοᾶγ, ᾿ἔπττο ργοσθοὰ 
ἴο ΟΌΒεογν6 ἰιἷ8 βιδιθιυ)θηῦ γοϑρθούῦπρ' [ἢ 6 ογάον οὗ ἀοα᾿Β οῦκϑ. Ἧ7ὰε δηὰ ἐπδῖ, αἰτοῦ ἐπ 
ογϑαϊϊοη οὔτμ6 δασίβ ἰπῃ [86 τ1888 ΟΥ̓ Ομιδοίϊο ϑἰδίθ, [6 ᾶτϑὶ εοτί οὐ ἀϊν!η6 βρόντον νγ85 Ρὰξ 
ἴον ἴῃ 16 ῥτοάποιίοῃ οὗ Πρ, (ΒΘ ῃ ἴῃ 186 βαραγαίίοη οὗ ἰδ ἀπὰ νδίθγ, [ΒΘ 'π 186 
Ῥτοάποιίοη οὗὨ {86 νοροίδ]α ογθαίίοῃ, ὑΠ 6 οὐ {88 βιῃ δηα τποου, ἰΒθηςα ργοοθοάϊησ 
ἴο ἤβιιθβ, ἱβοὴ ἰὸ Ὀἰγάβ, δἴϊουσαγαὰβ ἴο αυδάτυροαθ, δηα, ΠΏΔΙΙΥ ἴο πὰπ. [Ὁ σις 
Βαανα Ὀθθὴ Βυρροβϑα {μαῦ {86 4ιυοϑίϊοῃ 88 ἰο [86 Ὀγϑοΐβα βυιοοθβϑίοῃ οὗ ἴπ686 ἀἰβογοης 
ΟΥ̓ΘΥ8 8 ΟΠ6 ὙΙΟὮ ΠονοΡ ΘΟ] ΡῈ ἀοίογπηθα, ἢοΥ ονθη Δρργοβοϊοα, δηᾶ, ἔΠ6γὸ- 
ἴοσο, {μαὖ Δ ἱπιροϑίουῦ, ΟΥΓὁ ἃ πιθῦθ βραουΐδίον, πουἹὰ ποῦ δᾶνα οοῃοθγηθα Εἰ πιβοὶ ἢ 
δϑουῦ [86 ογάθὺ; Ὀδοδιιϑθ 6 ὑγο Ἱα ΠΟΥΘΣ ὮαΥΘ δυβρεοοίοα ἰμαῦ 1Ὁ νγᾶ8 8 Ῥοϊηΐ οὔ 
τ ἢ. Ἀ18 ΔΟΟΌΓΔΟΥ σοι! ΡΟΒΒΙΌΪΥ Ὀα ἰθβίβᾷ. Βαὺ, ἰὰ (86 ργθβθηΐ οβϑβθ, 88 σ60]0- 
88 ᾶνθ ργοσθθαρὰ αυϊία ἰγγεϑρθοίινθ οὐ Μοβββ, πίδηνυ οὗ ἴβοιὰ τὶ νἱθῦγβ, τη 186 

ἔτον ἰπβίδποο, ΤΆ. ἴγομι ἔτ ΠΥ το ἷμ ; οἴϊοη, ἰύ 18 ἐο Ὀ6 ἔδαγοά, υἱ ἢ δὴ ᾿πἰοπίϊοη ἴο 
οοπήτοηΐ Δηἀ ΟΥ̓ΘΓΓΏΓΟΥ 18 βίαίοθιηθηῖδ. Βαΐ πρδῦ ΔΓ6 ΠΟῪ {{π6 ΘΟΠΟ] αϑίοηβ δ ἩΒΙΟΝ 
ΠΟΥ Βᾶνο δυεὶνϑα ΌΥ͂ ρυγβυΐηρ {Π6ῚΣ οὐσῃ ᾿πάἀοροηᾶάθηῦ σοδβοηϊηρθῦ [0 18, ὑμδὲ 1π6 
ΟΥ̓ΟΡ οὗ ογϑαϊϊοῃ ἴῃ ἴΠ686 ΨΑΣΙΟῸΒ ρΑΓ συ ἾΪΔ ΓΒ πλυδί ἤᾶγα ὈΘΘῺ ὩΘΑΓΙΥ͂, ΡΟΥΒΔΡΒ ΘΧΔΟΙΪΥ, 

1 ΟΟοΚοΒ Τμοϊοίο8, Ὁ. 41, [Γοπάοη 18497, ϑνο. 
3 ΤΉ Δ165 οπὶπὶ Μ|]Θβῖυ8, 41 Ὀγίταυθ ἀ6 τ] 8 το αυρεϑὶνς, δαύδια αἰχὶξ 6680 ἰηϊίαση 

τοῦ, ΟἸἴδοῖο ἄς Ναίαγα οόγῦμπ, 110, 1. ο. 10. ἘΠῚ. Τλαν δι}. 
8 ΤΟ τόϑάοσ Μ|}} βηὰ [86 Βοηςἰπιθηΐβ οὗὨ [86 ῬὨΙ]ΟΒΟΡΏΘΓΒ ρον δ] θα ἴο ἴῃ 186 ποῖδβ ἴὸ 

Οτοιῖιβ ἀ6 Μοείταῖο, 110. 1, ο, 16. 
4 ΤῊϊδ νυ8δ γβι οοηὐοοϊπιγοα ὉΥ δὲν 18δ88ς Νονίοη, δηὰ οοηῆἔτγτηθα ὈΥ̓ Οδϑβίηϊ δηἃ οἴδμοσα, 

ὙΠΟ τηθδδιιγοα ΒΕΎ γα} ἀρρτοοβ οὗ ἰαυυἀθ δὲ (ῃ6 οαυδίογ δπὰ δἱ [86 ποῖ ρο]6, δπὰ ἔουπὰ 
ἔδαῦ τ06 ἀϊβδγοηοθ ρΟΥΙ͂ΘΟΟΪΥ ᾿πδι ΗΕ 6 ἃ δὲν Ιβαδς Ναυη 8 σοπ)θοίαγο, δα, ΘΟΠΒΟΟΌΘΏΙΨ, 
ςοηδητηοὰ [86 τυ οἵὗὁἨ [6 Μοβαὶς παυταῖῖντο. Τῆο σοδυὶὲ οὗ [6 ΘΧΡοΥ πη ΘΏη18, ἰηδιυϊυϊοὰ τὸ 
ἀοιοστηϊηθ (δ 8 Ροϊηῖ, ργουϑά {μα [Π6 ἀἰδιηοίεν οὗ [Π6 Θασῖ δ [Π|6 Ἄφμαίονῦ 18 σγοδῖαυ ὈΥ ΤῸ 
ἔδδη ἐισεπίψ-(ἦγεε πιΐΐοδ ἰμδῃ ἴϊ [6 αἱ ἰλο μοΐοδ. 



«μὰ ἐ)ιο Δωξιγο οΥ᾽ ΤἼιίπρϑ. ὅϑὅ 

85 σίνοῃ ἰη αδηῆθβιβ. Ἀβοουογῖθθ τ ΠΙΟἢ 10 ψγ88 ΠΠ 16 οχρϑοίθα σου] ἀνοῦ Ὀ6 τηδῆο, 
Βᾶνα ροϊηϊοθα ουὖῦ βίηρυϊαν οοἰποίἀθηοθβ πεῖν} (..686 ΡΔΓ ΟυΪ ΓΘ, δὰ ἤδνα ἐβοΥΘΌΥ 
νουῖβοα [8 βου! ρύυΓΑΙ δοσοιηῦ. 

“ ΤΏΘΓΘ ΒΡΡΘΆΓΒ, ἴῃ ἰ86 Μοβδῖς γϑοογά, 8 γ ΠΊΓΚΔΌΪῈ βίδίουηθηῦ ἴῃ ΓΘίρσοησο ἴοὸ 
Τρ), τ! ἢ 88 Οὔ η Ὀ66η Δρροθαὶϑα ἴο ὃγ ̓ ηῇ 46] Οὔ] οἴογβ, ἃ8 ἃ ἀθοϊβῖνα ρσχοοῦ οὔ {86 
᾿πδοσυγιοΥ 8η6 861{-σοη!γδαϊοῦου οὗ {Π6 ἩΥΠ6Γ. [Ὁ 18 βία᾽οά, ἴῃ [86 ἢγϑι ομαρίον οἷ 
(ἀόποβῖβ, {μαῦ ἀοα βαϊά, οἡ ἰμο ἢν 5 ἄγ, ὁ 1μοὺ σὺ Ὀ6,᾽ πα γοὺ ἰὐ 18 ἀἸΒΕΙ ΠΟΟΪΥ Γ6- 
Ῥτγαϑθηϊθα αἰογνγαγάβ, ἰμδὺ 0Π6 81} Δ Πα ἸΏΟῸΠ 6ΓΘ ποΐ ογθαῖθα, οὐ τηϑαβ ἰοὸ 8816 
ἀροη ΟΡ δαγίμ, ἀπι}} (ῃ6 ἔραΓ ΕΒ ἀαγ. [Ὁ Π858 Ἰοηρ' Ὀθθὴ ἀθθιπβὰ ἱπιροββί 0] ἴο γβοοη- 
οἱἶα {π|686 Δρρδγθηγ ΒΟΒΌ16 δηα οοπίγααϊοίοΥὙ δοοουηΐϑ. Υοἱ ἴὑ 18 ἀἰ σα] ἴο σοη- 
οοἶνα {π4ἴ Δῃ ἱπηροϑίοσ σου] αν ΠδΖαγάθα ἃ βίαϊοιηθηῦ 80 ΟὈνϊου 5] Υ ΘΟ ΆΤῪ ἴο 
ῬΓΟΌΔΌΙΙΠΥ, 80 ἈΡΡΑΓΘΠΕΪΥ ΟΠ ΑΓρ ΘΔ Ό]6 πεῖ} ἸπΟΟ 8, ϑίθηου, δηαὰ 80 ἀπ ον ἴο δεὶπ 
ογϑᾶϊε πὶϊτῇ τΠο86 το γθαβοηθα ὈΡΟῚ ΔΡΡΘΆΓΔΏΟ6Β, δηα πα, δα ΟὨΪΥ ὈΥ {86}} 86 }.5868. 
Βυῦ ονν βίπρίϊαν 18 186 ἴδοῦ, ὑπαὶ 186 πιοάδγῃ αἰβοουθῦῖθ8 ΟὗἨὨ Δϑ ΓΟΠΟΙΏΥ Βαγα σοῃ- 
ἀεγοὰ Ὁ τότ ἰμδη ργοΟῦ8 016, ἐδαῦ ἸυΠπ Ποὰ8 ὈΟαΪ65 1 {π6 Ὠρανθη8 ἢγϑὺ οχὶβϑῦ 88 ἃ 
ἀιθιιϑοὰ δηἀ ὄχραπαθα αἰδπιθηΐ, Ῥοθίογα ἰμ6Ύ Ὀθοοσηθ οοπασηβοα ἰπΐο ἃ σορυϊαγὶν 
[οτιθα δηά οομιμδοῖ τη8388ὅ. Πζγ. Βυοκίαπα ΟΌΒΟΓΥΘΒ: ---- 10 ΔΡΡΘΑΓΒ ΕἸ ΡΉΪΥ ργΟΌΔΌΪΘ 
τθδῦ Πρ 18 ποῦ 8 τηδίθγ 8] δι Ὀϑίδποθ, Ὀὰ ΟΠ]Υ 8η οῇδοὶ οἵ υπηἀυϊαίίομδ οὗ οἰβοὺ : 
ταῦ (ἢ18 ἸΠη ΒΥ δα 0116 δηὰ οἰαϑιὶς ΘΕῸΣ ραγνυ δά 68 8]}} ϑρ8οθ, δπὰ δυϑῃ {6 ἸῃΓΟΥΊΟΥ 
οὗ 411 Ὀοά 68 : 80 ὅτ ἃ8 ᾿ὖ ΓΘΟΙΠΆΙΠ8 δὖ Γοϑῖί, ὑ{Π6 Γ6 18 ὑοίδ]ὶ ἀδυκ 685: ΏΘη ἱΐ 18 Ρυΐ ἱπῖο 
ἃ ῬΘΟυΪ ΑΓ βίδα οἵ νἱ ὑγαϊίοῃ, {μ6 βθηϑβϑαίίοη οὗ σὺ 15 ρτοαπορα ; {818 96 ΠΒΔ ΟΠ ΤΩΔΥ͂ 
6 Θχοϊίθα ὈΥ͂ νασίουιβϑ ὄοϑιι868, 6. β'. ΌὉΥ ἴΠ6 88ῃ, ὉΥ {1:6 δίδγϑ, ὈΥ͂ οἰ δούγι οἰ ἐγ, σοτοθι8- 
τἴοη, ζο. Τῇ, (μη, σι Ὀ6 ποῦ ἃ βυϊβίδῃοο, Ὀὰῦ ΟὨΪΥῪ ἃ δ6γ168 οὗἁ ΥἹ τ 08 ΟΥ̓ Θἰ ΠΟΥ, 
ἰ. ὁ. 80 εἴποι ργοἀπορά οἢ ἃ βι. 0.116 δά, Ὀγ ὑπ6 Ἔχοϊθιμθηΐ Οὗ ΟΠΒ ΟΥ̓́ΠΊΔΏΥ ΘΧΙΓΆΠΘΟΙΙ8 
ΘΆ1568, 10 ΘΔ ΒΑΥΣΪΥ Ὀ6 8414}, ΠΟΥ ἰΒ ἰΐ οοἰδ, ἴῃ αδϑηῃ.:. 8.. ἵἴο Βανα Ὀδοη ογϑαίοα, ἰὨδυσ ἢ 
ἰδ ἸΏΔΥῪ Ὀ6 1 ΓΆ]]Υ 881: ὕο ὈθΘ σΔ]6α Ἰηΐο δοιοη ἡ ὙΤὴδ ἀἰϑαονοῦῖθβ δηα οὈβογνδίϊοηβ 
οὗ ἔπ Ἰαῖα διν Ἦν. ογβοϊοὶ, οοη 64 ἘΠγουρ]ι ἃ ττῖ 16, ἄτβὶ τηδθ 1Ὁ ρσγοῦδὉ]6 
{μα ἃ ῬΓΟΘΕΒ8, δι Πλ 18. ἴο (δαὶ ΟὨΪΥ ὈτγίοΗγ βιαῖθα Ὀγ Μοϑ68, 18 σοπ τ }}Ὺ σοΐῃρ οἡ 
ἴῃ {π6 τϑιποῖθ βαγὶβ οὔ [88 θαυ ΘΗΪΥ βγβίθιη. Ἠθυβο 6} "8 ΟὈβοσνϑίίομβ μβᾶγε Ὀθθῃ 
σοηβτγιηθα ὈΥ 18 βοῃ, δπἃ ΠΊΔΠΥ οΟἴδοτ δαὶ θηὶ ΡΒ ἢ]ΟΒΟΡ ΓΕ. 

« Ἰύροῃ {ἰπἸ Δα πι!βδίοη οὗὨ {μὶβ ὑπΘΟΥΥ τὰ ρογοαῖγα ἃ ὈθΘϑα 1 ΒΑΓΙΏΟΩΥ ἢ (ἢ 6 
δγβίθιῃβ οὐ ἱποὶρί οπῦ οὐβδηϊβϑῦοη τ] ἢ ἰΠ 6 ρσοο]ορ δίβ τηδ ἰδίῃ. Α Ἰοπρ δηἰθοθάθηῦ 
ῬΓΟρΡΑγϑίοη 15 δον [0 ἢᾶνα Ὀ66η ροϊηρ οη, ὈΟΐἢ ΟΥ̓ {π6 Ποαν θη δηὰ {Π| φαγί, (ὉΓ 
ἴπ6 τδοθρίϊοη οὗὁἨ {6 ποδ]θϑὺ δῃᾷ πηοϑὺ τἱο ἱγ οηἀονγοα οὗ 4}1] βθηβιτνα Ὀθίησϑ ; (ἢ 6 
ΟἾΪΥ οἠδ ἀοβιϊποα ἤο ὈΘΆΣ, ἰῃ 8 δ ρΒ δίς 8686, {86 ᾿πηῆρσα οὗ ἀοα.᾿ Μοβοβ, ἰῃθη, 
18 ποῖ ἰο Ὀ6 υπάεογβίοοα 88 βαγίηρ, (Ππαῦ οὐ {Π6 θγϑβῦ οὔἿ 6 βῖχ ἀδυβ᾽ ψόοῦκ [Π6 6] απηδηὺ οἴ 
᾿σλῦ τγ88 ο8}16 ἰηΐο Ἔχ ϑίθησα ; ἴον {π6 Ὀγϑνίοιιβ οχἰβίθῃσα οὐ Ἰραι, ἴο βοιια οοῃβὶ- 
ἀδγδῦ]α ἄθσταα, βθϑιὴβ ΠΟΥ δι ἀδοξιϑβειῆε, ἴγομι ἴμ6 [δοῖβ σοῦ ΠΘΟΪΟΡῪ [48 6βῖδ- 
ὈΠΙ5Β6α ; 116 Θχίϑίθηοθ οὗ γερθίδιοῃ, ᾿ἢ ΤΩΔΠΥ͂ ἈπδΙοσοῦβ 5ρθοΐοΒ [0 ΟΣ ργοϑϑηῦ γορο- 
ἰαίϊοη, δη4 (86 ρτον 8105 τηδ66, ἢ [86 Θχύϊηςί. ΓΒΟΘ68 ΟΥ̓ ΒΠΙΤ1418, [ῸΓ {6 Ἔχϑγοῖβα οὗ {118 
ΤΟ ΠΥ ΟΥ̓ νἰβίοη, δυ! θη} ἀθπηοηβίγαϊπσ {Π6 Βᾶπη6, ΟΥ̓ ΠΘΆΓΙΥ {Π|π| βδᾶπι6 τοϊἰδίϊοῃ 
Ῥεύνθθῃ ὑμ6ῖὶνγ ορίϊοαὶ οτσδπ8 δηα 86 οἰθιηθηὶ οἵ Ἰἰραῦ, 88 πον ργανα δ. Βιυΐῦ αὖ (86 
Ῥοσιοα τοΐοσγοα το ΌὉγ 86 Μοβαῖο βίδίθπιθηῦ, σῃῦ ΠΏΔΥ ἢδνα δἰ! θα {μδὺ ἄθστοα οὗ 
οοπαθηβδιοη τ ἈἸΟὮ 88 γα υ δια ἴω σοπδίϊἑαία 0 4 ἀοβηρα οΥΌ, ἀπά {Π|Ὸ δχ ργθϑϑίοῃ 
41, οὐ Ἰχῦ Ὀ6,᾽ ΠΙΔΥ͂ ΘΧΡΓΘ88 ἰἴ8 ἸῆοΓα ρογίδοϊοα πα γδοοηιπιθποῖηρ' Ορϑγαύϊοη ἴῃ {86 
Τηλ Πἀ8η6 Βγϑίθπι, δον {μαὖῦ σαίδοΙ γϑιὰ  ΒΙΟὮ, ἷξ 18 ϑαρροβοά, ἀδβίγογϑα {116 ργδνίουβ 
ογθϑτοη οὗ ἀπίιπαὶ ἀπὰ νϑρϑίβο]6 ἐσθ, δηὰ τπηαγκαα τῃ6 σοπλμιδηοοιηθηΐ οὗ {Π|Ὸ ΠΟῪ 
Δ ἃ το γ6 ραγίθοῦ ὀσθαίοη Ὑ ἢ] ἢ) γγ88 0 ΔΟΟΟΠΊΡΔΗΥ (86 ἰηϊτοαποίίοη οὗὨἨ 186 Βιιπδη 
ΤϑσΘ, 8η6 ἰο ἰπαϊοαίθ ὑπ δἀαρίδίϊοη οὗ 41] (ΐηρ8 ἴο (μον 188 ἀπὰ οοτηΐοτγί. 80 ἴδτ, ἵμθη, 
Ὑ76 ΘΟΠΟαῖνα [ἢ6 ἀΙΒΟΟΥΘΓΙ68 ΟΥ̓ ΟΌΓ ᾿πποθγῃ μοοΐορυ, ἐμοῦ ρἢ ΓΠ6Υ τη ΠὟ ἴῃ βοπια ἄσστοο 
ΟἿ ἰπἰεγργοίδίϊοη οὗ [86 Μοβαῖο δοσοιηῖ, ᾶτθ ὈῪ ὯῸ πιθ 88 ἤοεῖμὸ ἰο 11, θαὺ ΤΑίΠο Σ 
ΒΟΥ ἴο "]ιδέταϊα δηὰ σοηᾶσηι ἴ ; δ ΘΒΏΘΟΙΑΠΥ 80, ὈΥ ἀδπηοπϑύγϑιϊπρ [Ππ6 ΔΌΒΘΠΟΘ 
ΟΥ̓ 411} [Δοῖ9 {παὺ οου]ὰ οἰα8} τι τ 0Π6 Μοβαὶς ἀδία οὐἁὨ 1π6 ργϑϑθηῦ γϑςθοβ οὗ [ἰνίησ 
Ὀοίηρθ. ΤῈ ἀδοϊαγαϊίοῃ οὐἩ Δίοβϑϑ, {Ππαὺ {πὸ φαγί ἴῃ {πὸ θαρίπηϊηρ οὐ Ῥυίοσ ἴο [6 
ἢγβι ἀδΥ, τυῦϑ πιϊπουῦ ἴΌΓηι πὰ νοὶ, δπὰ {παῦ ἀλγ κι 658 788 ὌΡΟῚ ὑπ6 ἴλοα οὗἩἨ 1Π8 
ἄφορ, βθθπιϑ υοὐδ ὑο ἐπιρὶν ἐμπαῦ 10 ΠΔα ἃ ῥγθνίουβ δχβϑίθηςεθ, δηὰ ἰμαὺ 10 δὰ ἀπᾶογ- 
δοη6 8) θηθγο αἰδυιιρίίϊοῃ ΟΥ̓ [8 ΒυγΆο 6 δπα ἀδβίγαοίίοη οὗὨ 118 ΟΥρδηϊβοα οοηίθηίδ, 
ἴο τϑκθ ὙΑΥ͂ [ὉΣ [86 Ὠ6 δηὰ ἰσθοῦ ογάδν οὗ ἐπηρ8. ᾿8ὲ δοουΐ το Ὀ6 ἰηἰγοθυοοὰ ; 

1 Ὡγἀρσοιναίον Τγοδδο, το]. ἴ. Ρ, 82. 



ὅδθ Αἰοσοώ (οπέγακοξίοη ἰο λϊίοδορὴν 

ἀπά {πυ8 ἰδ οοἰῃοί 68 νεῖ {86 σγῖιο]ς {ΠΘΟΤῪ οὗὨ βοοϊοργ, διὰ γϑοαῖνεβ πιοβὲ ψϑ]υαυὶὲ 
ςοηβτηιδίίοη ἤγοτι (8 8:10] π|6 ἀἰϑοουθῦὶθβ." ἢ 

2. ΤΟ Μοβαῖὸο παυγϑδῦίνα οὗ {86 ΘΕ ΘΕ 88 Α͵8ο Ὀ6θῃ 8 ἔδιννουτγι 
1Π6ῃὴ6 οὗ 681} διμοηρ' {πΠ6 ΟΡρΟΒϑῖβ οἵ γϑυβί δίῃ, 88 θϑϊηρ ΘΟΠΈΓΑΤΥ ἰὸ 
16 ἀἰδοονοσῖθβ οὐ βοιθθο Ἰηνθδυραίοι ; θαΐ νη ἢ μον 1{{16 ἔοππάλ- 
(Ἰοη, ψ}}} Ὀ6 ονυϊἀθηὺ σοι 8. Ὀγιϑῦ βίδιθιιθηὺ οὗ δοῖϑ. 

“1 ψ}}} ἔότιὰ ἃ ροοά ρῥγοβυτηρίϊνο ρῥγοοῦ ἰμαὶ ΜοΒ68 18 σοστϑοῦ ἴῃ 818 ταδέξοσ, π πὶ 
Β}8}} Ἀρῥθασ ἐμαὶ οἴ μη 08] ὑγβα ΠΟ ἢ8 οπ γα γ, δηὰα 8.}}} τηογ 1 ΓΠ6Υ ἀο τ᾿ σ  ΞΆ]}γ, 
οοπιλθηοα τ {88 (8ο.." 5 Οἡ τοίουσίης ἴο ρΡ. 1δδ---1δ7. ΟΥ̓́ Τῃ18 νο]ᾳσησ, ᾽ξ νν}}] Βὲ 
δ66ῃ ΒΟῪ {ΠΥ [86 Μοϑαὶο πδγγαῖίΐνα 18 Θοστοογαίθα ὈΥ 88 Βἰβίογὶοδὶ ἐσϑα "109 οἱ 
180 δνθηῦ ὈΠΙΝΟΥΒΆΪΥ ργουδὶθηῦ ἰῃ {16 δηοθηῦ του], δπὰ βίο ἃγα δ]β5ὸ ζουπὰ 
ΔΙΛΟΏΡ Ἰπηοάογη Ὠδίϊοηβ οὗ αἰβδγοπῦ ἄθρτραβ οὗἁ ον! ]δαίίοη. ΝΟΥ “1818 ΒΆΓΣΤΩΟΩΥ 
διηοηρ 8]} πδϊϊοηβ οου ἃ πᾶνα δυίβθῃ ΟὨ]Ὺ ἤγοτῃ ἰδς δοὶ ἰἰδοὶ...... ἼΒΟΥΘ 15 πὸ 
οἰαβιΐηρ ὑοδιϊμηοπγ ἰὸ Ὀ6 ἀοτίγοα ἔγουτα {86 ὑΥΔα! ἸΟΏΔΡΥ δοσουῃῖϑ οἰἴμοῦ οὗ [86 δηεΐθηϊ 
ΟΡ πιούθσῃ παίϊοοβ. ὙΠΟΥ 411} ΘΙ ΟΟΥ Ὀπῦ ΟἿΘ Βίουυ ομαγϑδοίθυ βι 8} νασιθα," 
ΤΠ 686 ἰγαάϊ οη8 ἀο ποῖ, ἰπ 66, ῥγονο (δαῦ {86 Νοδοβίδη ἀοίαρα νγᾶ8 ζσοορταρΒῖς δ 
πἀπίνουβαὶ ; Ὀὰϊ (ΒΟΥ ἀο τηοβὲ οἰθαυϊν ἤγουο δα ὃ 8 ὉΠΊνΟΓβδὶ ἐπὶ οὐἰβο να ππαςηε 
ἴῃ οἴου νγογὰβ (48 1886 Ὀοβὲ Ἔχ ροβίίουβ οὐ δου! ρίυγα 86 ΠΟῪ ΟΥ̓ Ορ᾿ πί0}), ὑμαξ 18 νὴῶδ 
Ἰοοδὶ ἐβουφσὰ οὗ ρτοαΐ οχιθηῖ, δπὰ δαὶ ἰζ ὀνου υ βοϊτηθα (86 τπηΐνογβαὶ ΟΣ δπεῖστο γϑοα 
ΟΥ̓ τπηϑηκίπα ὈΥ τ Βοτ (86 που] νγὰβ ἐβθῃ δοῦμ!γ ρθορ θα, δηᾶὰ οοποογηΐησ τγβοπὶ 
ΟἾΪΥ Μοβ6β πσοῖθ.0 ῬὅΤΠ6 ἰδηρσίαρο οὗ δουίρίυγα ΘΟΥΔΙΠΙΥ ΒΘ θτ,8, αἱ ἤγϑι δἰρῃξ, τηοδὲ 
ὉΠπα4υΔ 6. 77:6 ισαΐίον8 ργϑυαϊίθα ἐχοοοραϊηρὶν ροη ἰδδ ἐαγίλ ; απὰ αἷΐ ἐλε λίρ ἢ λεδε, 
ἐλαί τσογὸ πὠπαδν' ἐλ 6 ιυλοΐα ἀδαυθη, τσεγ8 οουογεά ζϑοη. γἱἹ]. 19.). “ΠῚ βυοῖ ἰδηρτιαρα 
6 ἱπιογργοίθα ὈΥ [86 βδᾶτρδ γι}]68 τ Π]ο ἢ 6 ΒΠΟΟ ἃ ΔΡΡΙΥ ἴο ἃ τηοάογ σοπιροδίζτοῃ, ἰὲ 
σου]ὰ πὸ ὙΔΑΥ Ὀ6 υπάογβίοοα ἴο ἴδδοῖ ἃ ᾿᾿πυϊοἃ ἀεί σα, ΟΥ ἃ ἀκόμευ ἀοβίγαοιίοη. Βαὶ 
ἷπ τοβρϑοῦ ἴο {8 δῃοϊθηῦ σϑοογά, ὕπνο δοῃβι ἀγα 008 γα (0 Ὧ6 ΟΑΓΘΙΠΥ ποὶρῃθᾶ : -- 

(1.) “1π δα ἔγβὶ ρΐἶδοο, [86 ὕδστηβ θη: ρ] ογοὰ ἀγα ποῦ ἴο Ὀ6 ἡπάρεοά οὗ Ὀγ (86 βέβίο οὗ 
Κηονϊοάρα ἴῃ [86 πἰποίθοην ΘομΣΥ, Ὀὰΐ ὈΥ 8 βίαν διῆοηρ ἴπ6 ροορὶα ἴο νγδοηι 
τηΐ8 τονοϊαιϊοι νγγ͵88 ἢγϑίὶ δα ἀγοββοὰ, ΥΥ̓Βθη {6 αν τγ88 δρόκϑη οἵ ἴο (μαῇ ρϑορίθ 
([8ὲ δποίθπι 6008), (Β6γ σου ]ὰ ποὺ αν ππάογβίοοά ἰῦ ὕο θα γδοΘ 8 πιθοβ τ ἰηδν 
Τορίοπ ἔπη ὑπαὺ ἹΠΒΔὈΙ ἃ ὈΥ τηδη, Ὀδοδυδα ὑμ6γΥ οουὰ ποὶ μάνα δὰ δῃγ ἰάθα οὗ 
Ὑδαὶ ἰΔῪ Ὀσγοπα 8086 ᾿ἰπλ8. Απά 80 οὗἁ (86 ρῬὮγαϑα λεαύυθη, ᾿ἴῦ ταῦϑὲ να Ὀ6Θη ςο- 
οχίρηβιν πὴ (86 ᾿ὨΠαΙ οἃ Θαγί Οἶγ. Απηὰ πθθη ἴὑ τγ͵ἃ8 δαὶ (Πδὺ 8}1 δπΐπλα}5 
σγοι]ὰ ἀἰ6 Ὀγ {π6 ἀφίυραε " [6δ6η. νἱ. ι7., “86Υ οοὐ]Ἱὰ ποὶ ανὸ ϑυρροβοὰ (86 ἀ66]2- 
Τατοπ ὕο ΘΙ ΌΤΔΘ6 ΟΥΘα ΓΟΒ ΓᾺΡ Ὀογοπὰ {86 ἀν] ηρ8 ΟΥ̓ τγθη, Ὀδοδυδα {ΒΟΥ ΚΗΘ 
πο πα οὗ Β0}} ταρίοηβ. Ὅ Ὦγ, ΤΠΘΠ, ΤΏΔΥ γγ Ὡοῦ διίδοῦ {Ππ|6 βᾶτηο 1 πἰ δ τη οδητηρ 
ἴο ἴμ686 ἀβοϊαγαίϊουβ "Ὁ ΥὙΨΥΥ ββουϊὰ χὰ ϑΌρροβε ὑμαὺ {86 ΗΟΙΪΥ Κ'ρίσις ἀδεὰ τογπιβ, 
δἀδρίοα ᾿πάθοα ἴο {Π|6 ΔΒ ΓΟΠΟΡΑΥ͂ ἃπὰ ρΘΟΡΥΔΡΆΥ οὗἉ [π6 πἰηούθθητ οοηζασυ, Ὀπὺ οο;- 
γΘΥΩΡ ΟἿΪΥ 8 ἴα[βα ἰάδα ἴο (μοϑθα ἴο συβοῖλ {Π6Υ ΜΟΓ6 δἀἀγοββοὰ ὃ " 4 

(ῶ.) ἴῃ {μ6 βεοοῃὰ ρἷδοθ, “ ἰο {βοβθ 8 πᾶν βίῃ] θα {86 ρἢΓΑΒΘΟΙΟΡΎῪ οὗ ϑετὶρίυγο, 
ἐθ6 Ὑθ 18 πο τιϊο οὗ ἱπίθγργοίδ οι τόσα οογίδὶπ ὕμ8η {818, [88ὲ ὑπίσεγδαϊΐ ἰογπις ἅτὸ 
οὔϊθηῃ υϑοὰ ἴο 85} ΠΕ ΟἾ]Ὺ 8 ποτὰ ἰαγρα διταουηΐ ἢ ΠΌΘΟΥ ΟΥἩ αυδηϊγ." δ ΤΠ τ 
τοδὰ ἴῃ ἀθη. ἰϊ. 20., (ΠΑ Αἀσπι ψαῦο παπιθ8 ἐο αἷΐ σαἰϊϊο, απα ἰο ἰΐλς ὕοιυΐα 07 ἐλε αἱτ, 
απ ἰο ουογῳ δοαδὲ Οὗ ἐλ6 Πεϊά. 
ΤΡ τὸ τοβθοῦ ἰὸν ἃ τηοτηθηῦ, γγ ρογοοῖνο ὑμαὺ [8 βίαϊοιγθηΐ, πθη Ἰηἰογρτοιοὰ 

ποοογάϊηρ ἴο 118 Ἰο ον, ἱπνόοϊγοδ βοιμοι εἰσ ΚΘ 8ῃ ᾿π ρΟΒβ ὉΠ Ὺ ; δηὰ τ μα ποοα πῶ 
{Ποῦ ἴο Ὠ8Πη6 8ΠΥ Δηΐπι818 ὈΘγοηὰᾶ ἴθοβ6 ἩΒΙΟἢ ὍΣΟ ἴο βοῦν 80, 8Δηα [ὍΤΩΙ [6 
80] οὐ οὗὨ διῖ8 ἀΐβοουτβα ὃ 8 ἀγα ἱῃηζογπηϑα ἱμαὺ ἴῃ δοπβθαιθῃοα ΟΥ̓ [86 τηυγταΐῃ 
᾿ αἱ! ἐλ οαἐίϊο 9.7 Ἐρνυρί αἀϊδθά ; ̓ δῃὰ γεῖ βοηια οβοδρϑα : [0 1ῦ 15 Δί" ΓΤ ΑΓ 48 τη θη οπθά 
ἐἰπδὲ, ὈΥ̓͂ ἃ δυδβααπσηΐῦ ρίασιυο, ἴδ 6 Ἰωογὰ " δηιοίε αἷΐ ἐλαΐ ισαϑ ἵη ἐδλε Ξεϊά, δοίλ πιαπ απά 
δοαεί.᾽ (ἔχοά. ἰχ. 6. 2δ. Β6ῃ ἰΐ 18 ἀνοστϑα ἰδαΐ " αἱΐ σοιιπίγῖθ8,, σα δῇ ΟὨΪΥ͂ ὑπ 66 γ- 

. Ὧν. Εοαίογα᾿ Β ΗΟΙΪΥ ϑογίρίαγο Υ ογ Πο, Ρρ. 237-981. ϑοσοοηὰ οἀϊίοη, ΤῈ Γοδάοσ τῆ 
8. ἀοβίτουβ οὗ ἱπνοϑιϊ αι προ ἴπ6 ΗΑΥΤΙΟΏΥ͂ οὗ ϑογίρίαγο ὙΠ} ΘΟΙΟΡΎῪ ἰ8 τοίοσγοὰ τὸ Ὦτ, Ῥγα 
11} 8. Βοϊδιίοη Ὀοίννθθη ἴἢ6 ΗΟΙΥ ϑογ ρίαγοϑ δ ἃ βοπι μαγίβ οὗ ἀδοϊοχίοαὶ βείθηςα, Του 
οὐ ΒΗ οὐϊίοη; Ὧν. ΗΟ σος ΚΒ ἘοΙσίοη οὗ ϑ ΘΟΪοΟΡῪ διὰ 118 οσοπηροϊοὰ ϑοίθηςοβ; Ὦγ. 
Κίηρ 5 Ῥυίπείρ!θβ οὗ Ἑθοϊοσυ ὀχρίαἰηθᾶ, δηᾶ νυἱοσεὰ ἴῃ {πεὶγ τοϊδϊίοηβ ἴοὸ Βαονθαϊοὰ δηὰ 
Ναίηταὶ οὶ σίου; δηὰ δβρθοῖα!ν Μγ. Οτοδου᾿ 8 ἀὐθηθβῖ8 δα ἀδοϊοσγ. 

2 Ἠεα(ογὰ 8 ΗοΪγ δογίρίυτο Υ᾽ οὐἰβεὰ, Ρ. 80. 8. Τοϊὰ. ῥ. 82. 
4 ἨΠΟΠοος ΚΒ Βαϊ σίοη οὗ ΘΘΟ]ΟΖΥ, Ρ. 119. 
86 Ὧγ. ῥγο 2118 ΟΘΟΙΟΡΥ͂ δηᾶ δογρίαγο, Ρ. 3268. ΕἾΝ οἀϊιίοη. 



ΔΑ" ἐπε Ναίωγέὲ οἱ ΤΠ ρα. δ87 

βἰδηᾷ ἐμαὶ βοῖγδ σου π γ!68 ὁ σαπιρ ἑηΐο ΚΕ ίο «“υοβερὴ ἰο ὑτῳ σον ᾿ (θη. χΙ!, δ7.); 
δ) ἃ ἰπϊ 6 ροτύοη οὗ {π6 ἈΔΌΪ Δ Ὁ]6 που] ἀ πλυβὲ Ὀ6 ᾿ὐοηαθα ὈΥ ἰδδὶ “ αἱΐ ἔλ6 εαγίλ᾽ 
(1 Κίησ ἵν. 84.) νυ ϊοὴ βου ρῃῦ [0 ὮΘΑΡ [86 νι ίβάοιαῃ οὗ δοίοπιοῃ. ὙΠ Μὶη ἃ οογίδίἢ 
γεββεὶ Ῥοίον οουἹὰ ΟὨΪΥ 866 8Β0016 88Π1068, ΠΟΘ Π6 18 ΓΟρΓΘβοηίθα ἰ0 Βανθ 866} " αἱΐ 
παπποῦ ΟἹ 70ι»-7οοίοα δοαδία ΟΥ̓ ἰλε ϑαγίλ, απα ιυἱἱὰ δεαδία, απ ογεορὶηρ ἰλῖπρα, ἀπά 
7υιοῖα 97 ἐλ αν. (Αοῖβ χ. 10,11.) ΑΔ {86 ἰπι6 {86 Ερίβι]6 ἕο ὑπ Οοἱοββίδηβ γ88 
νυϊίθη, τηοϑὺ ΟΥ̓ [6 νου] ὰ νῶβ ἰῃ Βοδίμθη ἀδγκηθβ8, δη ἴῃ αἱ [6 Ὁ ̓σπογδησα οὗ (ἢ 6 
ἴσαι το] σίοπ ; γαὺ ἴπ {παῖ θρίβι]9 Ῥδ}] βρθαῖζβ οὗ “λε ροβρεῖ ιολίολ τοαϑ ργοασἠθα ἰο 
ἀϑει ογϑαΐμγ δ ἐπάον ἀρασεη. (οἱ. 1. 28.) Ηδ οου]ὰ ποῖ τηδδῆ ἴο δχροβα αἰτηβο] 
ἴο ἴ8Π6 οδαγρα οὗ ρδίραϊα ππίσαυθ. [Ι͂Ὼὴ 411} 8686, δῃηὰ τηϑὴν |1κ6 οδβθϑ, τὸ σα ἢ γ 
8ηἃ ΠΘΟΘΒΒΕΓΙΪΥ͂ δβϑίρη ἃ το! Βοα Β6η86 ἴο ΔΌΒΟ]υΐθα ἰοσβ. ΓΏΘΙΘ 18 ΠΟ ΓΘΆΒΟῺ ΨΥ 
τ ΤΠΡΟΙΡΙΕ οὗ ἱπιεγργοίδίίοη βμουϊὰ Ὅθ Βοὶὰ ἴο Ὀ6 ᾿πδρὈ] Δ ]6 ἰο {86 ΒΙΒίουυ οὗ 

6 ἀεἸυρθ. 
ὼ ΤῊι6 αἰ δισυ! εἶοϑ πο Ὀαδαῦ {Π6 1468 οὗ 8 ππίνογβαὶ ἀοίαρθ, ἰττοθροου γον οὗἉ ρθ0- 

Ἰορίοι! ἀϊδοονοσῖθθ, ἤᾶνα ἱηἀυοθα ΤΩΔΠΥ͂ ΟΧροβίζουθ, ὈΟΓὮ δποϊθηῦ δηᾶ ᾿ῃοάογη, (0 
Ὀαϊΐονα ἐμαὶ ᾿Ὁ τγδ8 ᾿ἰταϊ θά. 

“ Ἐνθῃ Ὑ ΒΘ πγὸ ἴδ κο [86 Ἰαγροβὺ δδίϊηβδίθ οὗ [86 81Ζ6 οὗἉ [π6 δὐῖκ, 1.5 αἰ πιθη 808 6Χ- 
οΙαάα {86 βΒαρροβί(ἴοη (Β( [δ Θοῃϊδιποα 41} ἰδ ἃ ΔηἾτη818, δηἃ [Π6 σοι ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ ῸΣ {μοῦ 
Ῥτοϑογνδίίΐοη. Τη6 ὨΘΌΘΙ οὗ βρϑοῖΐθδ οὗ ὑδυγοβίσ! 8] τηϑιητη 85 ΔΙΌ 6 8, ΟὉ 8 τ2046- 
ταῦθ σϑ] οι]αίίοη, δοουῦ βαύθη Βυηάγοα ; δηὰ 88 ἔμ 6γ οῃηἰογοα {86 ΑΥΪς ὈΥ ῥϑῖσβ, {{||8 γὶν68 
8 ἔουγίοοη Βυπάγοα Ἰπαϊνίἀτι415. ϑόμιθ οὗ (86 Δῃϊηλ 8 6 γα οὗ σγοαῦ Ὀυ1}κ. ὙΒοτΘ 
ΓΘ ὕνχο ΒΡΘΟΙθ8 οὗ ᾿ἰνίηρ οἰθρμδηΐϑ, ΡΥΓΟΌΔΟΙΥ δουθὴ Κιπάβ οὗὨ γι ποοοτοβ, Ὀθβὶ 65 
ἸΏΔΗΥ͂ σίρϑην!ο ΒρΘοῖοθ οὗ 6 οχ ὑγῖῦο, οὗἉ ἄδοσ, δηΐδίοροβ, ὅζο. [Ι͂ἢ δ ἀἴοη, γα μανθ 
δθουΐ ἔουγ ᾿μουβαηὰ βρθοὶββ οἵ Ὀϊγά8, δον ἀθάυοιηρ δαυδίϊο ἔον]8. Α.8 0 ἰπβθοίϑβ, 
ὑμετα πιαδύῦ θ6, δοοογαϊης 0 [88 Θϑιπηαίθ οὐὗἁἨ ἀρΐα πδίυγ δ ἰβί8, ρον ὑὸ Βυπάγοά 
ἰδουϑαηά οὗ {ΠἸθ. Τμθη πὸ ἢᾶνο ἴο βηὰ ρΪδοδ [ὋΣ 8 βυ βιοϊθηου οὗ ἰοοὰ. ΤΒδ οδγ- 
ἩἰνΟΓδ Του] ΥΘαΌΪΓΟ 80 ΔΙ ΡΪ6 ΒΌΡΡΙΥ ΟΥΡΓΕΥ. [ἢ βοιηθ ᾿ῃβίδῃοοβ {86 Βυδίθῃδῃοθ 
ποϑαρά (ο Ὀ6 οὗἁὨ ἃ Κιηᾶ πο σου Βοδγοοὶυ θ6 βίογθὰ ἃρ, ἔοσ ΒΟ δου]ὰ {δ6 δηΐ- 
Θαΐοτϑ Ὀ6 ῥγον! δα σὴ (Βοῖν δηῦ-8}}}8 ἢ 

“ΑἸ]1 {π6 αἰ βου {168 ἀγα ποῦ ἱηνοϊνοα ἰῃ ἐπ αυδβίίοη οἵ δβἀάδαυδία δοοοτητηοαδίϊοη. 
Αὐλουῖοα [88 ἰΐ8 ῬΘΟΌΪΑΓΙ δηϊπι8}8, 80 88 Νοεν Ηο]] πὰ, δπὰ ἴ86 βᾶλθ ορβογνυδίϊοη 
ΔΡΡΪ168 ἰο Αἰτῖοα δηὰ Αβίβ, δὰ δύϑῃ ἴο {μον δϑϑοοίαίθα ἰβαπάβ, Μαάδραβοαν, 7 ν8, 
Βοτῆθο, ἄς. Ηον ποσὰ [6 ϑδῃΐτοδὶβ ἴοὸ Ὀ6 ἰγαηδροσίθα ἔγοπὶ {686 σαρίομθ δηὰ 
Ὁδοκ δσδίπ, πα ΠΟΥ͂  ΓΘ ἴ86γ ἴ0 ὅπάὰ {ΠΟ ]Υ ῬΥΌΡΟΡ οοὰ δπᾶ ἰδπιρογαΐασα ὈῪ 188 
ΜΑΥΡ᾿ 1 6ΠἸΘ]0168 ΤᾺ ΠΡΙΥ ΡΟῚ κ8 [86 ἸΟΠΡῸΣ γα Θοηβί δ ν ἴα δ )]6ο. ΜΆΗΥ 
Ρἶδηιβ πσουϊὰ Ὀ6 ἀοπιγογθα ΟΥ̓ 8 τηαῦπο ἀοίυρο, 88 ΟΥΑΙ ΏΪΥ 88 δ τη418, δὰ που Ἱά 
θαυ ΔΙ τοαῦῖγα ἴο 6 Βδοὶ αγοά ἔγοτω {86 841} νγδίϑιὺ. 

“ΤῸ 18 ἔσιαο ἐΠμδὺ 4}1 ἰ(ῃ 686 οὐϑίγαοοηβ σου] Βανθ Ὀ66η τοτηουθᾶ ὈΥ τιῖγαοΐθθ. Α 
Ταῖγδοὶο ΘΟ] μαναὰ Ὀσοιρῦ [6 Δηϊπ)818 ἑοροῖμοσ, δὰ δἴουσατθ γοϑίοσοα ἐῃθη τὸ 
ὙΠ τοϑροοίνα ἀοπηδῖηβ. Α πηΐγϑοὶα οουὰ αγα σγοἀπορα ἐμοῖν αἀἰπιθηβίοηβ, δηὰ 
τηλᾶσ [βοτὰ 8π|8}} θποιισῇ ἰο Ὀ6 σοηῃίαϊποά ἴῃ {86 τὶς... .. ΑΠΟΙΠΟΥ Ὠλῖγ8616 οου]ᾷ 
Βανα 8] 16 ΓΠ6 δηϊπια δ τ ἘΠΟΙΡ ῬΤΟΡΟΡ ΤὉΟἀ, οΥ οἰαηροά {πον τοοᾶδ οὗὨ 118 
δἰἰοροίδου. Βαΐ ἴῃ6 Βυρροϑδιίίοῃ οὗ βιιοῖὶ τ ΓΆΟ]68 18 ΠΙΡΏΪΥ ἱπιρτο 8016, ποὺ ἴο Β8Υ 
Ἰσγονοσοηῦ. θη ψγὸ 8ᾶτ6 οοῃηδιιηρ [86 ῥχοά! 68 οὗ [86 Ὠδαίβθη, τ1ἷῈ ἃΓ6 δοοιβίοιηρθα 
ἴο φῬοϊηὐ ουαὐ [Βοῖγ πδηϊ οὗ δάθαιδίθ οὐ ]θοί --- (ΒΘ ]Γ Δρρατθηῦ 86] 658Π688:; Δπα νγχ0 
οὐρῃῦ ποῦ ΤΆΒΏΪΥ Ὁ ΘΧΡΟΒΘ [86 ΤηΐΓΆ0]68 ΟΥ̓ δου ρίαγα ἴο ἃ βι πλὐν ΤΟΡΓΟΔΟΝ. 

“Τῇ νὰ δάορὲ ἔπ ῥγϊποίρὶ 6 συ ϑῖοὰ ϑογιρίατα 1861 7 80Ὸ ἀποαυ γΟΟΑ ἢ ΒΔ ΠΟΙΟΠΗΒ --- 
(Παὺ σοηθγαὶ ὕδγτηβϑ τ Ὀ6 υδβ6α ννῖ ἢ 8 1ἰταϊ θα Β6Ώ86 -- Πα τ 016 δοοουῃηῦ 15 8 π|ρ]8 
δπα οοηδίβίθηῦ. Α ἀοίαυρα οὗ στοαΐ οχίδβηϊ ἱπυπάαδιθα (6 τυ ἰαπᾶ. [1π γεβρθοῦ ἴοὸ 
τηθη, ὙΠ ΟΠὶ 1Ὁ γ7Χ88 ἀσδισῃηθα ἴο ρυη18}} ἰῸγ ὉΠ γ τ οΚ 688, δ νγ88 ὉηΐνοσΒ8], οχοθρὺ- 

1 “6 7 ΔΏΥΓΠΪΩρ᾽ ΙΏΟΤΘ ΈΓΘ το αυϊτοα [0 50 [186 ραγί αὶ Ἰοσδίίοη οὗὨ Ὀϊγά8, ([Π6 Οἰδίαραροβ 
ΔΙΟΒΙΡΟΙΔΡῸ τηΐσην ὍΘ τηοηίοηοα: οὗἁὨ ὑνγοη!γ-Βῖχ ΒρΘΟΙ ΔΘ Ὼ8 δβιιοῦ ὉΥ Μτ. ᾿αγνίη, ὑυγοηῖγ- 
ἢν 6 γο ρϑοῦϊαγ, (μου ρἢ Ὀοαγίηρ ἃ ΒΊΓΟΠΡ ΓΟΒοτ Ὁ] ΔΠ06 [0 ΑἸηοτΐοΔ ἢ ἴὙΡ68; δοῖηθ οἰγὰΒ 
ΜΟΓῸ οὐθῃ σοηῆηρά [0 ῥΑΓΙΟ ΔΓ 15]. πὰ; δηά ἴπ6 μι} ]8, οὴθ οὗὨ [Π6 τηοϑὺ ν οἱ γ. ἀἰβροτβοᾶ 
[ἈτῊ}}168, το ῬΘΟΙ Αγ. Βαϊ ὁ {18 ΘΟ ΡΑΓΘΕΥΘΙΥ τοοθηΐ νοϊοδηϊο ζΤΟΌΡ, ΟἸΪΥ 500 τηἴ168 
ἀἰδβίδης ἔγοπι [86 σοσβύ οὐἩἨ Απιογίοα, ονογυ τ πρ 8 ΡΘΟΌ]Ι ΑΓ, ὈἰγάΒ, ρ᾽δηΐϑ, το ρ 1165, δπὰ ἤβῃ, 
δη4 ΛὉἘΠΟΌΡἢ ἀπάᾶθγ [Π6 εααδίογ, α]} πᾶνα βοῦδν οουθυίηρ. . . . Το αἰδιγ θαμοπ οὗὨἨ δῃΐη)8}5 
ἷβ σιϊάρα ὉΥ ἰᾶινϑ δηδίορμοιβ ἴὸ {Ππο86 τ ]οἢ τοραϊδῖα ἴῃ6 ἀἰθιγ υϊίοη οὗὨ Ρ]δηίβ, ᾿πβοοίϑ, 
ἤβΠι68, δῃη ἃ Ὀἰγάβ. Ἐδοὴ σοπίϊποηῦ, δπὰ ονθη ἀἰβογοπῦ Ῥασίβ οὐὗἩ [6 βαπιθ σοῃϊποηΐ, ΔΓΘ 
ΘΘμΓΘ8 οἵ Ζοοϊορίοαὶ ἔβπν1}165, νυ ἢ οἢ ΠανΘ δἰ ν γ 8 οχίβϑιοα {Π6γῸ, δηῃἃ ΠΟ ΉΟΓΟ 6156; ΘΟ ἢ 
ὅτοῦρ Ὀεϊηρ δἰπιοδί, ἰνναΥγ8 Βρθοι βοα!ν ἀἰβοτγθηὶῖ ἴτοπὴ 41} οἵμογβ."--- ῬΒΎβῖοΑῚ ΟΘορτΤα ΡΥ, ὉῪ 
Μίδυυ ϑοιῃογν]ο, νοὶ. 11. ΡΡ. 210, 218." 



. 

ὃ5 8 ΑΠ1|ογοὰ Ορηέγααϊοζίοηδ ἐο ]ιἐϊοδορῆν 

ἵἱπρ ΟὨΪΥ ΝΌΔΙ δηᾶ κἷ8β (δα ἶγ, τ οπὶ 1ὺ ρἰοα864 οὐ ἴο ϑθρᾶῦα αἰῖνθβα ΑἸοπρ υσἱτϑ 
16 ΤΟΥ͂Θ ῬγΓοβουγθα 900 ἢ δΔηϊΠπ|818 88 ἬΟΓΘ τηοϑί υϑοίαϊ [0 ἰῃ6 πὶ, δηἃ δίοῃ δε σσοσεὸ 
αιιοὰ το [18] [88 ρᾳγροβοβ οὐ Ῥγουϊἄθῃςβ δένδν [6 τυϑίθυβ βιουϊὰ ανα σοι γϑα : "1.--- 
80 ἰῃμαῦ (18 Ὦτ. Ῥγα ϑιμ ἢ ΠᾺ8 τηοδὺ ὑΓΌΪΥ το ατΚοα), “ 6 ἃΓ6 δχοπογϑδίθα ἔγοιι 
ΒΟΠ16 Οἰ ΠΟΥ 186 ᾿ὨΒΌΡΟΓΔΌ]6 ἀ!ΒΠ οα]0168 ἴῃ πδίυγαὶ ὨΙΒίΟΥῪ δπὰ ροοίορυ. [ δὸ ταυςὰ 
οὗ (86 δαγίδ τγλϑ ονουἤον θα 88 νγὰ8 ὁσουρ! θα Ὁ ὑμ6 Ὠυτηϑη τῶθα, Ὀοίῃ 86 ὈἈΒ γϑὲσαὶ 
δηὰ (16 πηοτα] ομἀ8 οὗ ἐμαὺ δνίὰ] νἱβι δῦ! ΟΓΘ δηϑνυογοα." 5. ΤὨ8 αἶδο νγᾶῖβ {8ὲ 
ορϊπίοῃ οὐ {886 [0]]ονσίηρ' Θπλϊποηί ὈΪΌ]104] ΒοΒ] τ, 8}} οὐ πιβοτὰ στοῖθ ἰοῶσ Ὀδέογε 
ΔΗΥ͂ 68.100 8ΓΟ86 οἡ (86 8) θοὺ οὗ ἴμ6 ἀδὶιρα ἴῃ οοηβοαῦθῃςα οὗὨ ροοϊοσῖςσδὶ 4:-- 
Οὐ δ5: 008, νἱΖ., Βίβμορ 5:ΠΠησῆθοι 3, Μαίίμονν ῬοοἹθό, 96 8π [1.6 ΟἸογοῦ, ὅ. Α. ϑδἷδο", 
8δη Φ. ἃ. Βοβοηη ας 7: πμοβα βοη, Εἰ. Ε᾿, Ο. Βοβϑθην!]]ογ, ἴθ ἷ8 βοβοῖϊα οἱ αφα. 
ν]]..). Β68 σίνθη ἃ οοπάθηβοα δίδίθιπθηῦ οὗ (86 Σθϑβοη8, οι ᾿ηἰυσοα [6 πλα)οΟΥ 
οἵ οσοπεϊηρηίαὶ Οἱ ἰἸοαὶ τνὶθγβ (9 πίιοβα ἡυάρηπιοηῦ Ὠ6 Δος6468), αὖ 1Π6 οοβα οὗ {δὸ 
εἰμ ὐθθηῦ οομύαγΥ, ἰο οομοϊυάθ ὑμαῦὺ {μ6 ἀοϊυρα ἀϊὰ ποί οχίθηά ἰο ἐμβθ δῃΐξγο 
ἴοῦο.8 

Ξ Πδοϊβῖνο 88 {π6 ργθοθαϊηρ ἴμοίθ δῃὰ ΘΟὨΒ: ἀΘΓΑΙΟΏΒ 8.6, ἰὑ ἢ88 Ὀδοὴ αἰξοτωρίοα 
(δυῦ ἴῃ ναΐη) ἴο 86εῖ δϑίἀβ 1η6 Μοβαῖο Ὠδγγαίνθ οὗ ἔμ ἀ6]ὰ.»6 ὈΥ͂ νᾶγίουβ ΟὈ) δε οἢϑ9 
ἀγασῃ ἔγοπι ρῃγβίοαὶ οὐβοσνδίίοη. ΤΉΏ8, 

[1.1 [Ὁ μιὰ8 Ῥδθδῃ αἰϊοιηριοα ἴο βοῦ δϑῖ4α ὑπ6 Μἤοβθδαϊο παυταϊϊτθ, ὈΥ Βούὴδ σῇδσκο 
οὗ διηι  αυΐγ, ποῖ (10 μ88 ὈΘθὴ 4] 6σθὰ) Ἔχ βία ἴῃ {86 βίγαίϊδ οὗ (86 ἰαυὰ οὔ Μίουπι 
Δδῖμα. Οουπίὶ Βογοῖ, [ονγαγ 8 ὑμ6 ο]056 οὗ [86 εἰσ ίθθη! σοηί ΡΥ, αἰἰοιρεθα ἰο 
Ῥγονα ὑμδῦ τηουπὐδίη ἴο Ὀ6 εἰρλέ ἐλομδαμαί ὙΘΆΥΒ οἷα, ὈΥ 186 ἀἰδγοπὺ βίγαία οὐ ἰανα 
ἀἰϊβοονοσϑα {βοσγθῖη : δηὰ πὶ ἰὴ 6 νϑδυϊβ δηὰ ῥἰΐ8, ΒΚ ἴο ἃ στοαί ἀδρίἢ δροὺὶϊ 2: π8, 
186 ὕδποη ΕἰοΘΌΡΟΙΟ αἰ γπηθα ὑμαὺ βονθὴ βίγαίβ οἵ ἰανα δα Ὀδθθη ἔοιιηᾶ, ἐδ ἢ Ὑττἢ ἃ 
ΒΓ 66 οὗ 8011] ἀρΡοὰ ἰδ, τ οὶ (6 δββαμθα) πουϊὰ γχοαυΐγα ὑνὸ ἱβουδβαηὰ γϑῶσβ ἴο 

1 Κιηρ᾿Β ῬΥγϊποΐρ 68 οὐ ΟδΟΙ]ΟΡῪ ΘΧρ  αἰποᾶ δηᾷ Δρρ θα ἴῃ (6 }Ὁ του οἢ8 ἴὸ Ναί ΓΑ] δηὰ 
Ἐονοδ]οὰ ΒοΙρίοη, ΡΡ. 85---90. δοοοῃά βαἀϊοῃ. 

Ὁ δ Β Βο]αιίοη Ὀοΐτγοοη [Π6 ΗΟΙΥ βογιριγοβ δηὰ (θοϊορίοδὶ βοίοηοσ, Ὁ. 27]. 
8. ΤῺθ Ἰυάστηοηϊ οὗ ΒΙΒπορ δἰ ρσβοοι (βγεὺ ρυ Ὁ]ΠΒῃ θα ἴῃ 1663) 18 ρΑΓι ]ΔΥΪΎ νδ]ϑὮ]: 

- “1 ́ εδηποῦ 866 ΔΗΥ͂ πγροηῦ Ποορβδίίυ, ἔγοα ἴπῃ6 ουρίαγα, ᾽0 δβϑοσί πᾶν ἴῃς Βοοα ἀϊὰ 
ΒΡΓΟΒα [186] ΟΥ̓ΘΡ 411 (Π6 ϑαγίαοο οἵ [16 δαστῖῃ. Τηδί 4}} ηδιυ Κὶπα ((Πο86 ἴῃ (ἢ6 ἀγκ ὄχοθρεθα) 
ΟΥῸ ἀρβιγογϑα ὮΥ δ 18 πιοδβὲ οογίδιπ, δοοοσάϊηρ ἴο [6 εγρίιγοβ. ὙΠΘη ἴῃ6 οςοπβίοη οὗ 
1|Ἰὸ βοοὰ 18 {μπ18 ΘΧΡγοββοά ---- “πα Οἷα βαιο ἐλαὲ (ὴ6 ιοἱολεάπ688 9 πιαπ ιραα σγεαί ρον ἦς 
εαγίλ, απὰ ἰδαξ ευογῳ ᾿πιασίπαίίοπ 906 ἰλο (πουφἧίβ 0 ἢιὲδ Πδατί τσαϑ οπίψ ουἱΐ σοπίπμαϊΐψ. Απά δε 
Ζογά βαϊά, 1 υἱὲ! ἀδείγον πιαπ τοδοηι 1 δαυς ογεαϊεά, ἤγοπι (ἦε 7ὰοε Ὁ αἰΐ ἰδὲ εατίὰ (απ. νἱ. 
ὅ. 7.) τοῖν σου] ποῦ θ6, ἴΒθῃ, ΒΏΥ Ῥαγί σα ]αγ ἀο]αρα οὐἨ 80 δΒ1:18}} 8. σΟΙΠΓΓΥ 88 αϊεδέϊπε 
Ὑ]Οἢ 18 ὮΘΥΘ ΟΧΡΥΙΘΒΒΟΑ, ἃ5 βοὴ 6 πᾶνο Υἱ ἀἸσ ]ΟΙΒ}Υ ἱπηαρὶποα; ἴῸΣ γὸ ἤπὰ δὴ επέσογϑαϊ εον- 
γαρίϊοπ ἴῃ τ16 αν τιθπιοποα ἃ5 ἴΠ6 ολυδο; 8η μηῖσογβαί ᾿ἰχοδίθηϊηρ ἸΡΟῚ 411} τηθη ἕοτ τἢἷδ 
οΔιι56, δηα αἰογιγαγὰβ Δ μπίσεγϑαὶ ἀοδίγμοίίοπ ΟΧΡτοββοα, 28 ἴμ6 οἰοοῖ οὗὨἁ (18 δοοὰ. Ακνά 
αἰ Περὶ αἰοά ἐμαὶ πιουοή μροπ ἰΐδ φατίῆ, απά εὐογῳ πιαπ. «ἀπᾶ δυενῳ ἰἰυῖπα δυδείαποε τεας 
εἰεδίσογθαά ισλιϊοῖ τραϑ μροπ ἰδθ ὕασο οΥ ἐδια σγοιιπα, δοίδι πιαπ. απαὰ οαἰέίο, απα (ἦε σγοερὶπο ἰλίπσε 
απα ἐδε γοιοὶ ΟΥ ἐδ ἀδαυεπ; απά δεν τῦογ6 ἀδείγοψεαά ὕγοπι ἰδὲ οαγίβ. «ΑΑπά (Νυαΐ οπἷψ τεπιαϊπε 
αἰΐυο, απὰ (ἦεν ἐμαὶ τροτὲ ιοἱεὴι ᾿ἶπι ἴῃ ἰδο αγὰ. (ἀοη. νἱϊ. 21. 28.) 8.0, ἔΒ6ῃ, ἰδ 15 ουϊάσεης {π δὶ 
116 Βοοά ν»ᾶβ πη ΐνουβαὶ αϑ ο πιαπλίπα, Ὀυΐ ἔγοτα τῃοηοα Ὁ]]ΟΥ 8 ΠῸ ΠΘΟΘΒΕΙΥ αἵ 41} οὐὗἁἨἁ δββογὶ- 
ἴὩρ' 1Π6 τ νουβα ΠΥ οὗ ἰῦ 88 ἴο {Π8 ρ]οῦε οὗ [Π6 Θαγ!), ἀπ|16 88 10 ὍΘ δ ΕΠ οἰ ΠΥ ρσγονδα τῃαὶ 
1.6 ὙὙΒΟΪΟ ΘαΥ τνὰβ Ῥθορ θά θοίοτο [6 βοοά, ν]ι οὶ 1 ἀοβραῖν οὗ βαϑΐηρ ουδῦ ργουςἃ, Απὰ 
ψΠδὺ ΓΟΒΘΟῚ 8 ἴπογα Ὀ6 ἴο ὀχίθηα ἴ6 Ποοά Ὀογοηὰ 1116 οσοδβίοη οὗ 1δ, τ ΒΟ ἢ τΥ 85 ἐξ δον - 
γιρίϊοπ Ὁ πιαπλίπα ὃ"... “1 ρταπῦ, ἃ5 [ᾺΓ 88 τῆς ἢοοά οχιθηᾶοᾶ, 4}} {Π656᾽ [1ὴ0 56 ν ΓΑ] 
Κιπὰβ οὗ θοδϑίδ, σγσοορίηρ ὑπίηρ5, διιὰ ἴον" ]5] "᾿οσΘ ἀοβίσογοά; δυϊ 1 866 πο γϑδξοη ἴο ὀχίθη ἃ 
τῆς. ἀρδιγιοτίοη οὗἩἨ {π656 Ὀογοπα τΠδὲ σοιηρδβ8 δηἃ 5ρᾷοθ οὗ δῦ ΠΟΥΘ τηθὴ ἱπηδθϊτοὰ : 
Ὀδοδαδβο ὕΠ6 ρα ηἰδῃτηθηῦ προη [16 Ὀαδθῖβ γ785 οοοδδοηθὰ ὕγ, θὰς οομ]α ποῖ Ὀ6 σοῃσομηϊίδης 
ΜΉ, 16 ἀοβιγαςτίοη οὗἩἨ τηδκὶπα, Βαϊ (180 οσςσαδίοη οὗὨ ἴϊπ6 ἀοϊαρο Ὀοΐπρ ἴ.6 βἴη οὐἩ τχγδβη, 
ὙΠ0 τνὰ8 ρῥιιη]β 6 ἃ 1 1Π6 Ὀααβῖβ [Πδὺ νοῦς ἀφείσογο [ῸΓ 1118 58 Κ6, 88 γ76}} 85 ἱπ ἢ ϊπλ56}{) 
Ὑ ΠΟΓΘ τῆς ΟΟσΔΒΙΟΝ Ἰγ838 Οΐ, 88 ὙΠΟΓΟ ΠΟΥΘ ΟῚ Δ Π)1}8 ἢ ὯῸ 16}, ἔΠΟΓΘ ΒΘΘΟΏΙ ΠΟ 
ΠΘΟΟΒΒΙΥ͂ οὗἨ ἐχῖθηάϊηρ της Ποοὰ {πὶ 6 ν, 8 Πρ δ ο᾽ 5 Οτμῖποβ βδογθ, Ὀοοῖ ἢ], οἢΔΡ. ἰν. 
βοσῖ. 8. ΡΡ. 539, δ40. Τωοηάοῃ, 1663 (οΥ ΡΡ. 387, 8338, Τοπάοπ, 1709; οὐ τ Ε8, τοἱ], ἰϊ, 
ΡΡ. 337. 338.) 

4 ῬοΙΪΐ ϑυπορεῖβ Οὐ σογατα Κ'ΔΟΓΟΓΆΠΩ, νοὶ]. 1 ο0]. 98. Τιοπάϊηϊ, 1669. 
5 ΔΙοδβὶβ Ῥγορῃοῖα [Δ0τὶ ααϊηπαιθ.. .. ΟΧ {ΓΒ ΒΙδίίοπο Φοδπη 5 ΟἸοτίςὶ, σατῇ ο)υδάρτιῃ.. .. 

Οοπιπιοπίατνίο, ΡΡ. 66 --Ἴ1. Ατηβιο] ἀδηηὶ, 1785. 
4 Ῥρῃίδιδιολ δ, 8 , Α. Ῥδιδῖο, ρΡ. 60. 61. κα], 1781]. 
τ Ψ. α. Εοκοηπι γί Αὐθααὶ ῥγίπηα ΤΟΙ] τὶ ΗΙβιονία, αὶ Μοβα ὅοη. ἰ, ἀοδοτρίδ, Ρρ. 6. 

10--κἰὩ. 71. {Ππ|ω6, 1776. 
5 ἹῸ Ε΄. Ο Ἰλοβοπι! ]οτὶ β΄ Π0] 18 ἰῃ Ὑοίαδ Τοδίαπηοπίιηι, 1 ἌΓΕ ἱ, ΡΡ. 92---94. 1 ἰρ5ία, 1725 
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δοουμυϊαΐα ὉρΟῸ ΘΔΟ ἢ δγαΐαπι; πη, τοαϑοπίηρ ἔγοπι Δπαίοσυ, δ6 οδουϊαιοα {Π|21 
{Π6 Ἰοτνγοβὺ οὐ (656 βίγαία πυδέ να ἤονοα ἔγοιῃ {86 τηουπίδίη Τ)ουσίφεη ἰλοιδαπά 
ψέεαγ8 αρὸ 1 

ΑΝΒΉΕΕ. --- Νοίίπρ οδη Ὀ6 πιογα ἐἈ]]δοϊουΒ ἰπδῃ ἐἢ}8 δγρυταθηῖ, ἱ ̓ Ἰπάροα 1ὑ 46- 
ΒΟΙνοΒ (0 θὰ αϊσηϊβοα σι [Π6 Ὥδῖηθ οὗ δὴ ἀγρυηθηῦ. ΕὟΓΣ, ὙΠῸ ΚΠΟΝΒ πἢδῦ 
οὔυ868 Βάνο οροτγαίθα ἴο ργοάυοα νο θη] ΘΓ ΡΌΟΠ8 δὖ ὙΘΥΎ ὉΠΘΩ114] ρογ 8 ἢ ὙΥΠῸ 
[898 Κορὲ ἃ τ υιϑίοσ οὗ ὑμ6 Ἔγαρ(ΙΟη8 ΟΥ̓ ΔΩΥ Ὀυτηϊηρ τηουπίδϊη [ὉΓ οὔ ἱβμβουδβαηά 
ὙΘΆΓΘ, 0 880 ποίβιηρ οΟὗἩἨ ἴἴχΘ6 ΟΥ ἴουγ ὑμουβϑαηα Ὁ ΥΥ̓́ΏΟ οδῃ δΆγ ἰδ [86 βἰγαίδ οὗ 
ΘασῖΒ ποτὰ ἰογπιοὰ ἴῃ δαυλὶ ροτο9 Ὁ Ὁδα (ἰπ6 [ὉΣ [86 ἐογτηδίίοη οὗὁ ὉπΠ6 Ὀρρογηηοϑί 
ηα ᾿αϑὺ 18 ῬΥΟΡΔΌΪΥ ποῖ ἰζπονη, το 1688 ἴΠ6 ταβρϑοίϊνα ρογοάβ οὗἉἩ ἴῃ Ἰοτοῦ 
βίγαϊα. ΟἿ τηϊσῃῦ δανα ὈΘΘὴ ΤΟΓΙΠΘα ἴῃ 8 γ6δγ, δῃοῦποῦ 'ῃ ἃ οθηϊαγΥ. ΤΈΘ Ρ}}10- 
ΒΟΡΠΟΣΒ δΡρουα τηθηϊοηθα γα ὙΒΟΪΥ Ἰρῃοσδηῦ οὗἁὨ 86 σαυδθ ΟΥ̓ ΒΥ Οὁπ6 οὗ {Π686 
ΘΆΓΙΙΥ βίσαίδβ. ὙΤΠΘΥ Ὀυ}} οη6 ἈΥρΟΙΒ 6818 ἼΡΟΝ ΔηοΙΒῈΣ, δηὰ το Ὀοίϊονα ὑμ6 1. ψ80]6 
ΔΥσαπιδηὺ ΓΟαΌΪΟ8. ΒίσοηρῸΡ ἔτ μδὴ ἴο ὑδ]ῖονα ἃ τηΐγαοΐθ. Εδι ἴῃ ἃ ταῖγδο δ 
γϑδίῖβ ΠΡΟῺ ἰρδυϊπιοηῦ ; Ὀὰὺ (Δ πὶ {86 1 βοβθιλθ τουβῦ Ὀ6 ἐουμάθα οὁη 8ῃ δχίγοπνα 
ἄρϑβῖγθ ἴο ὑσγον ἃ [δἰβεβοοὰά. Βυῦ [ῃ6 δῃηδίορυ, οὐ ΜΟΙ ἐδ ἢδ8 θθθὴ αἰοιηρίοα ἴο 
Ὀυ1]ὰ 186 Ὠγροίμαβὶβ ᾽υϑὺ πιοηοηθα, 18 Ομ Γαϊοίθα ὈΥ ΔΠΟΥΔΟΣ ΔΏΔΙΟΡῪ, ἩΔΙΘΒ 18 
τουπασα οἢ τηογα οογίδίῃ [δοῖϑ. 
τὰ ᾶ δὰ Υ᾽ δβυυν᾽8 τοβθι Ὁ] 6 οδο ΠΟΥ ᾿'π {πΠ6 οδιι.868 (μὲ ργοάποα {ΠΟ ῚΓ ΘΥῸΡ- 

ἐἴοηΒ, ἴῃ 186 παίυγα οὗ ὑμοῖν ἰανδβ, δῃὰ ἴῃ 06 ὈΠΩΘ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ [0 πηθ] ον ὑμθ τ ἱπίο 
80}} δύ ἴογ νεροίαιίίοη. ΤῊΪΒ5 Ὀοΐὶηρ δαπι 6, ΒΊΟΝ πὸ ῬὨΠΟΒορθον ᾿ν}}} ἄθηγ, τΠ6 
Οδποὺ ἘδουροτοΒ ΔΠΑΪΟΡῪ 1] ῥγονα δὲ ποιμίησ αὖ 411. Αγ 8 σδὴ μγοόάιοα δῃ 
Ἰηϑίϑηςθ οὗὨ δϑῦθπ αἰ δγοηΐ ἰαναβ, σι ἐπέθγγασοηέ δίσαία 07 υοροίαϑϊο εατίδ, ν ἈΊοῖι 
μενα βονοα ἔοιλ Μουηΐ γοθυνῖυβ Σ ΐη [86 Βρ866, ποῦ οὗ 7οιυγίεοπ ἱλουβαπά, Ὀυΐ 
οὗ δον δὶ [658 ἴδῃ 7οιγέίοοπ λωπάγοα ψδαγ; ἴοτ ἔβη, δοοογάϊπρ 0 Οὐ ΔΏΔΙΟΡΎ, 
ἃ δίγαίυτη Οὗ αν τὰ Ὀ6 σονογοὰ ψῖ ἢ} νοσθίδὍ]6 801] ἴῃ δροαῦ ἔσο ἀμπαάγοα απὰ ἤν 
ψοαγϑ, Ἰηβίοδα οὗὨ τ πδηδν πὸ ἰμουβαπα ἴον (πδὶ ρυγροβϑθ. ὙὍΤ86 ογαρίΐοη οὗ Κ8- 
Βαν 18, Μ 16 ἀοβίγογοὰ Ἡοτγουϊδηθυμ) ἀπμα ῬοπΊροιΐ, 18 ΓΘηἀογοα 5801}} σοτα 66}6- 
Ὀγαϊθὰ ὈΥ 1μ6 ἀδδι οὐ [86 δἰάδγ ΡΊηγ, τοοοράθαὰ 1η δῖ8 πορβονβ ἰοἴϊον ἰο Ἴδοὶίυβ. 
ΤΕ ουθηῦ Βαρροθηθὰ α. Ὁ. 79; Ῥυῦ τε 8Γ6 ἱπίογμηθα ὈΥ ἈΠαΘΒιΟΠΔ0]6 δα βου " 
18δὺ 186 τηδίῦοσ μοὶ σοονογβ Ηδγου δου 8 ποῦ ὑΠ6 ρῥγοάμοθ οὗὨἨὨ ὁη6 ογυρίϊοη 
ΟὨΪΥ, ἴῸΣ ἴΠ6Γ6 δΔΓ6 δυϊάθηῦ ΠΤ ΚΒ, ὑμαῦ (86 πιοῦν οὗ δὶ ΘΥΌΡΓΙΟηΒ π88 ἰδίκοη 
118 ΘΟΌΓΒΘ ΟΥ̓́ΘΣΣ ὑμαΐ τὶς ἢ 1168 ππηηθαϊαίο Υ ον ον ἴα ἰόν, ἀπ τ ΒΙΟὮ τῦ88 {Π|Ὸ σλ86 
ΟΥ̓ [195 ἀοβιγιυσίίζοη : δηὰ {ἢ 686 δίγαῖδ ᾶτὸ εἰ 6 Ὁ οὗ αν οὐ οὗ θυτγηῦ πλδίον, ευἱέλ υοῖτ8 
ΟΥ̓ φοοά δοἷΐ δοίισθοη. ὙΥ  Θποα 1 ἰ8 ον ἀθηΐ, στ ταῦ 6856 ἃ ἐϊξέο αἰξομξον δια 
Ἰῃόγθᾶβ οὗ Κπον]θαρα ΤΉΔῪ σϑιονο ἃ ρστοδῦ αἰ] ου}0γ.3 

1.1.1 “ὙΠ6 β|Ζζβ οὗ {μ6 δὐῖκ μὰ8 Ὀθθὴ αἰϊορϑὰ 88 αυἱΐθ ἰηβυβήοϊοης ἰο σοηἰδὶη (86 
ΔΠΙΙΏ415 δηὰ {δεῖν ἰοοά. Βυΐ {818 οδ͵δοιΐοπ ονϑυϊοοκβ 86 βἰαίοταθηνῦ ἐμαΐ ἐμι686 
ΔΉ Π.88 ΘΓ Ὀγουρλύ ἰοροῦδμοῦ ὈΥ τηϊγδοῖο ; ἐμαῦ {116 αὐὶς νσ88 Ῥγορασγδὰ τπᾶρϑν Ὠινίηθ 
αἀἰγοοιίου ;Ὡ 14 Ὁπουρσὰ ἰἢ6 υμλ ὉΟΓ οὗ δῃΐπ|8159 18 ἰασσο, γοῦ ἐν ἣν 1Π6 ργοϑίον ραγὶ 
οὗ (δδπὶ τα σου ΡΆΓΑΓΙ ΟΙΥ 8118]}}:; {μδὺ ᾿π 8 βίϑδίθ οἵ σοῃβηοιηθηΐ ἴῃ {6 τὶς {Π6 Ὺ 
σου] ἃ ταῦτα του οἢ 1658 ἰ0οα ἴΠπᾶη θη ἤγοα; ἐδαῦ ΤΔΠΥ οὗ ἴθ που]ά Ὀ6 ἴῃ 8 
ἰοΥρία β8ἴδῖθ, δῃὰ 811] οὔ ἴθ 80 ἱπῆιδησοα ὈΥ (Π6 ΠΕΟΙΥ ῬΟΥΘΥ οὗ ἴπ6 Ογθαῦου 88 ἴὸ 
τηθοῦ {86 οἰχουτηδίδησοϑ ἴῃ ἩΒΙΓῺ ΠΟΥ ΟΓῈ ρ]δοθὰ, Μίγβοϊα ἰ8 δ] ρα ἰοὸ δοοουπὶ 
ἴον [86 ψμοῖϊ6. ὙΥΒΘίμΟΣ 41} ὑΠ6 βρϑοῖθβϑ οὗ δηΐϊμα]8β πον Κπόνῃ γ6γα {Π6Τ6 ΟΥ ποῖ 
οδπηοῦ Ὀ6 ἀεοίογτηϊηθα ὈΥ ΔΠΥ Οδ]ουϊαἰοηΒ Οὗ 16 σαρδοὶτΥ οὗ ὑμ6 δΥΪ ; Β'πο6 ὯῸ ΟΠ 6 
οδῃ ΒΑΥ͂ ΒΟΥ ΤΩΔῺΥ 1ῦ οοὐἹὰ οὐ σου!ὰ ποῦ οοηΐαϊῃ τ 6 πη {86 ΟΥθαῦοσ ἱπίογξογοὰ ἴὸ 
ΤΩΔΚΟ 18 18 ᾿ηβύΓαΙ ΘὩἢ [ῸΣ ργοϑοσνίησ ὈΟΓΒ τηδὴ δηα {86 ΔηΪΠπ)8]8.᾽" ὃ 

8. Α,8 {86 βδῖμ6 Οδι1868 Πλιιϑὺ ΔΙ γα γ8 ρτοάσοα {Π6 βδῖλα οἴἶδοίβ 10 ἰδ 
ΟὈ])δοϊοα 48 δὴ δοβυγάΥ 1η (6 Μοβαϊο ἰϑίοσυ (Ἴδη. ΙΧ. 13.} ἴο βρϑακ 
οὗ (86 τὶ ΠΟΥ 88 Ἰοστηθα αὔεν ἰῃ6 ἤοοα, δηα 88 [Π6 ΒΙρῃ οὗ ἃ σονθπδηΐ 
ἐλοπ ταδᾶθ ; Ὀδοδμβθ, 88 ἰμαῦ ῥῃθηο ποη σΘβι} {8 ἔγουη {Π6 ᾿πηπηγυ 86 
Ιατγβ οὐ [Π6 τοίγδοιϊοη δπὰ γοβϑοίϊοη οὐ {Π6 βὰ } Β ΓΆΥΒ οἢ αἀγῸρ8 οἵ [8}}- 
Ἰηρ ταῖπ, 1ὖ 18 οογίδι ἰμαῦ 086 ΤΑΙ ΠΌΟΥ τηυβῦ ἤᾶύθ ὈΘΘὴ ΟΟΟΔΒΙΟΙΔΙΪγΥ 
εχ μθιτοα ἔτοια (86 Ὀοσϊηπίηρ οὗ {πὸ ποσ]α, 

. δὲν Υ7. Ηδη του ΒΒ Βπλ γκ8 οὐ ἴΠ6 Ναῦιτγο οὗὨ [Π6 501] οὗὁἩ ΝΑΡ]68 δηᾷ 118 Ὑ οἰ Ὑ, ἴῃ 
τ ῬὨΣΟΒΟΡ Ια] Ὑτγαηββοιοηβ οὗ 16 ΕογΔ] δος Εγ, το]. ᾿ἰχὶ, ἢ. 7. 

2 Βρ. δίδου Β Αροίογυ ἴον Ο γι βιϊδηϊν, ἴῃ τ ρὶ ἴο ΕἸ οη, ΡΡ. 255---268. Τ᾿ωοπάοι, 
1776; οἵ ΡΡ. 151--- 156. οὗἩ {Ππ ϑνο. οἀϊίοπ, Τπάοη, 1806. 

8. Ἰλοά[οτ 5 ΗοὶΪγ Βετγὶρίατγο Ὑ ογβοά, Ρ. 9ὅ 



ὅ90 ΑΠϊοσοη Ο(ορέγααϊοξίοης ἐο λεοδσυρὴν 

ΑΝΒΘΎΓΕΒ. --- Βυῖ (86 οΥἹρίπ8] ἀο659 ποῦ β8ὺ (δαὶ (οα βοὺ δα ταΐϊπρον πη {πὸ οἱοτρᾶς. 
Τια ποσὰ ἰγαπδϊαίθά, 7 ἀο 8ῈΤ τὴν δοιο ἵπ ἰΐλε οἷοικκῖ, γλλῦ Ὀδ (88 ἰηάοοα 1 οὐδὲ ἴο 
6) τοῃμαογο, τῖῖὰ στοδῦ Ὀσοργίοίγ, 7 (0 ΑΡ̓ῬΡΟΙΧΤ πιὼν δοιῦ ἴπ ἰδέ οἱοιι, ἕο δὲ ἃ εἰἴστι 
ΟΣ ἐοΐοη 9 ἐδ σουοπαηέ δοίισδοπι πιὸ απὰ ἰλ6 φαγίΝ; διὰ ἃ δὐ βῖστι 10 οοσίβιλγ πεϑβ, 
Ὀδοδαδβα [86 ῬδύσΙ το Β Κηθνν ἰμαὺ {6 Γ6 ὭΘΥΘΡ ΑΒ, ὨΟΥ ΟΥ̓́Θ 68} Ὁ6, 8 ΥΕΏΡοΥ, Ὀπὶ 
ΜΘ η ΤΠΘΓΘ 18 ΒΌΠΒὨΪ 6 83 γ76}} 88 ταΐη. “Ββαῦ ῬΌΓΡΟΒΘα ἴΠ6ὴ νγῶ8 βεσνθα ΌΥ {δὲ 
ΤΑΪΡΟ ἢ ὙΠΘ ΨΟΙῪ Ὀαδβί ΡΌΓΡΟΒΘ, 80 γ76}} Ἔχργθββϑα Ὀγ (86 βδοσϑὰ ᾿ϊβίοσίϑῃ, τε ῖβασι 
6 τοργεβοηΐίβ Οοα 88 βαγίῃσ, 7Τλὶς ἐθ ἐλ ἰοΐλθη Ὁ ἐλ6 σουοπαπί, υλίοελ 1 υσεὲϊξ τααῖε 
δοίισθθη πιὸ ἀπᾶ ψοῖι, απα εὐονῃ ζἰυϊηρ ογδαΐμγ ἰλαΐ ἐδ ιοϊδ ψοι, ΤῸΒ ῬΕΒΞΡΈΤΟΑΙ, 
ΘΕΝΕΒΑΤΊΟΝΒ; [(ὉΣ Ππδίυγαὶ δῃὰ ἰμδηϊπιδῖθ Οὐ] οίϑ, ---- ΒΌΟΒ 88 Ὀ1ΠᾺγ5 δα δῶρα οὗ 
Βἰο 68, --- ὙΘΓΟ ΘΟ ΒΙ ἀοχοα 88 ἴοκθηβ, δηα ὄυθὴ ἃ Κὶπὰ οὗ τὶς 6 5568, ἰῃ [πΠ6 σοτετγϑοίς 
οἵ 4}} 186 οἰ 1] 86 ἃ παίϊομβ οὗὨἩ τοιλοία δηϊαυϊγ. ΟΥ̓ (818 να μάνα βονοσαὶ ᾿πδίϑιοον 
ἴη [86 ὈοΟΚΒ οὗ [86 ΟΙ]α Τοβίαπιοπί, θαῦ ΒΌΓΟΙΥ ποὺ οὴ8 80 δρροβὶίβ 88 δὲ οὗ δ 
Ταϊηρον. ΝΌΔΗ δηὰ δὶ8 Β008 ὑπαουύθα ἢν ΚηΘΥ, --- ΕἸΠῈ ΌΥ {86 βοίθῃοθ οὗ ἴδε 
δη(οαϊυνίδηῃ ποῦ], οὐ ὈΥ {86 ᾿ππτθαϊαίο ἰθδοδίηρ οὗ (οά, --- ἰδῇ 186 τοῖον 15 δ 
Ῥγϑβίοδὶ ρσοοῦ, 838 ἰοὴρ 88 ἰδ ἰ8β δθθῆ, ἰδδὺ ἃ ζἜποΡγαὶ ἀθ]υρα ἰ8β ποὺ ἰο Ὀ6 ἀτοδάδα: 
δηάᾶ {βμογοΐοσγο, 1 Ὁῃϑῖν νη 8, 8116 τ ΤΘΥΤΟΥ δηᾶ δϑίοη βῃπιοηῦ δ τρδὲ ἔμ Ὺ δὰ 
οϑοδροά, βου] ονϑὺ αν Ὀθοοπηθ ΘΓ ΠΥ ΔρρΥθ θῖνα οὗ ἃ ἔαΐυσα ἄσίυςσα, 186 
εἰσι οΟὗἩἨ [86 Ὀον που]ὰ ἱπητη θα! δύο αἰδεὶραῦθ {μοῖρ ἔβαγβ. Ἴπθ βοίθῃθα οὗ ΝΌΒΆ 
Δηα δΐ8 Βοη8, Ὑἡν ϊοι ἐδυρῆς ἐσθηι 186 Ρῃγβίοδὶ οοηηοθοίοη οὗἉ [86 βίρτι, δὰ 1π6 ἐπὴν 
ϑ'σηθοα, τγῶϑ ΒΟΟῚ ἰοδῦ, τ ΟΥΒΟΡ γα 8 οὗ ΤῈ. πηρογίδποο, τβοη (ποὲν ἀ6- 
Βοθηἀδηΐβ ΤΌΣΟ βοδίζογοα ἴῃ 8.181} ἰσἰῦ68 οὐϑῦ ἴῃ 6 ἔδοθ οἵ [86 τῆβοΐθ οασὶ : πὲ 186 
ΤΟΙΔΘΙΔΌΓΘΏΟΘ Οὗ {86 Ποοά, 88 τγ6}} 45 βοῖῃθ σοῃίυβοα ποίϊομβ οὗ (86 τίη ουνν Ὀθῖηρ 8 
Κιπὰ οὗἉ ἱπέογπιδίϊοη ἔγομι {86 ροαβ [0 τλθῃ, ΔΡΡΘδΥ ἴο Ββαᾶνθ ὈθθῺ ργθβεσυϑᾶ ὈΥ ἰ- 
[Ἰο διηοηρ 811 παίΐοῃϑ: δηὰ ἐδβουβαπάβ οὗ ριουβ Ὁ γι δίϊδηβ, τ βουῦ αουσηρ ΒῺΥ 
τῃϊηρ οἵ [86 ῬΏΥΒΙ16ΑΙ οδιι868 οὗἨὨ [86 ΓΑΙΠΌΟΥ,, ΘΟ, ον ἰῦ δὖ {818 ἀδΔΥ 88 ἃ ἰόκοη, διὰ 
Ἴ ἃ ρἰοάρθ (49 ἴῃ ἰσυ ἴὉ 18), [8δὺ [6 δαγίλ Μ}} οὐ δραίη ΡῈ ἀοβίογεὰ ὮΥ ἃ 
οἰυρα. 

4, ΤΠ 411 τοδηκιηα βργδὴρ ἔσοηῃ Νοδῇ, {Π6 βθοομᾶ ραγϑηΐ οὐ 186 
Πυτηδη γ806, 1 18 ΠΏΡΟΒΒΙΌ]6 ἴο δοοοιηῦ ἴον {Π6 οτἱσίη οὗ (Π6 δίαοις, ἵἴ 
{16 ραύσ ΓΟ δηα 818 τι ΤΌΣΟ τολέξα. 
ΑΚΧΒΊΎΕΗΕ. -- Βαὺ {18 ΑἸΒΈΓΘΠΟΘ ἰῇ ΟΘΟΪΟῸΣ 068 ποί ἱπναι δία {86 πδυτϑίνα οὗ 

Μοβϑβ: ἴῸγ ἰῦ 88 Ὀθθὴ δδοογίδϊποα ἐμαΐ 6 ἰηθπθηοο οὗ οἰϊηδὶο, δηὰ (Π6 Ἰοοδὶ οἱτ- 
οὐμηϑύδηοο8 ΟΥ̓́ αἷγ, νγδίου, ἰοοά, ουδίοτηβ, ὅζο. γα βιιηοϊθηῦ ἴο δοοσουῃηΐ ἴοσ δα 418- 
Β' γα Ἰατ ὑγ τ’ ΒΙΟὮ 18 ἀἰβοονογθα ἴῃ {86 Δρρθάγδῃοα οὗ ἀἰβδγθηῦ πδίϊοηβ. [{ ἄοβε, ἰδίκθη 
ἴο [86 {τιρὶα Ζοῃο, ἌΝ ΒΏΔΟΡΥ ; δῃηὰ τ δῆδορ, ἰσαμπβροσίθα (0 ἴμ8 ἰογστιὰ Ζοῃθ, 6χ- 
οἰδηρα {μοῦ 7ΟΟΪ ἰὺσ δαὶγ, ΜΨὮΥ ΠΊΔῪ ποῖ {86 Βυπιδὴ βρϑοῖθβ σγδάυδ}} γ ραγίδκο οὗ 
{86 ᾿πὔπσποβ οὗ οἰ᾿πηδὺθ ἢ 88 Ἔχ ρθυῦίθ 6 Ββονγβ ὑμαῦ 10 ἀ068.3 

Μδῃ τυδβ ἰοστηθα (0 χϑβϑι 6 ἰῃ 41]1 οἰ παῖθϑ. “" Μη," β8γ8 186 διλϊῃοηῦ παι ΓΑ] δὲ, 
Βυβόη, τῖβὸ νγᾶθ ὈΥ ΠΟ πιθδῃ8 ἃ Ὀἱρού ἴῃ ἔδνουν οὗ ὑμ6 ϑοσιρίυχο ᾿ἰϑίοσυ, “᾿δουρὴ 
τολίξε ἴῃ ΕἸ ΤΟΡΘ, δαὶ ἴῃ Αἴῖοθ 5, ψοϊζοισ ἴὰ Αβὶα, δῃὰ γϑὰ ἴῃ Δυμοσίοδ, 18 5.11] ἴδ 
ΒΆΙΩΘ ΒΗΪΩ8), ἰἰησοα ΟὨΥ πὶ [Π6 ΘΟΙΟουΓ οὗὨ (86 οἸἱπιαίθβ, Ὁ ΏΘΓΟ 86 μοῦ 15 ὁχοθβ- 

1 Βρ. ΟἸοΐρἘ εὐϊοη οὗ διδοκῃουθο᾽ Β Η ΒΙΟΥΥ οὗ [86 ΒΙΌ]6, νοὶ], ἱ. Ρ. 9304. ποίθ. 
5 Τδο ἰοδυηοηΥ οὗ ΜΝ. 6 Ῥαρθθ, ψῆο ὨΪΠ56] Ἔχρογίθηοοᾶ (118 ΘῃΘΏρΟ, 18 ῬΑΣ σα] ασὶγ 

ὙΓΟΥΓΩΥ οἵἩ ἡοῦοοθ. [ἢ Ηἷ8 ΤΎΔνοῖβ τουηᾶ [μ6 ΟΣ], ἀυγίηρ; [86 γθ8ΓΒ 1767---1 771, δρολκίησ 
οὗἩἨ ἢἷβ Ραϑ8ΆρῈ6 ΟΥ̓́ ἴῃΠ6 ατοδῦ ΠΤ βοσί, ἢ6 88 Υ8, “" Τῆς Αὐδθβ, Ὑ8Ὸ ἔγοαιιθηῦ 86 τη ἀ]6 οἵὨ {πὸ 
Ἰεβοσῖ, ἤᾶνο τΠοἷγ ἢδὶγ αἰ πηοβὶ ἔγ]Ζ 2] 6, ἤηθ, δηὰ οὗἩ [6 β4Ππ16 Ὡδ(ΌΓΟ 88 ΤΠδὺ οὗἉ [86 Πορτοοϑ " 
[18δὲ 8, υσοοἹ ]γ}] “Πλατηρς ἴΠ6 βδμοτί ρου οὗἉ ΠΥ Ῥβ5δᾶ6, ΤΥ ΟΥ̓ ΠΔΙΥ ὈΘΟΔΙῚ6 τηογὸ ΟἿ 
Δηα ἀδ]οδΐθ; δπά, τοοθίνί προ ὯῸ ΠουΓ δ πηοηΐ ῸΥ υϑηῖΐ οὗ ρογϑρί γαϊίοῃ, βουνὰ ἃ θη ΠΟΥ͂ τὸ 
85511Π16 [ἢ 8816 2216 ἃ ΔρΡόθδγΆηοθ, Μίρῃϊ ποῖ [86 ἐγ ζζὶ ἃ Δρρϑάγαηςθ, [Π6 δπτγο ἕδη! υτα οὗ 
τιοϊβίυγο, δά {π6 δχοοδβῖνο ἢθϑὶ οὗ (ἢ6 οἰϊπηλίθ ψὩσἢ οοςαβίοηοα ἱξ, ανὸ Ὀδϑη τὴ οἢϊεῖ 
οδθ56 οὗ [δ ἐγ] 22] προ ῦ Μγ Ὀ]οοά νγα8 ὈθΟΟμλΘ ΘΧΊΓΘΠΙΟΙΥ ἀτγγ, δη ΤᾺΥ̓ σοτηρ]οχίοη ἀϊβοτοὰ 
" 1106 ἔγτοτῃ τμδὲ οὗ ἃ ΗΪπᾶοο οὕ δῃ Δταῦ." Ὑόγαρεβ δυΐους ἀὰ Μοπάσ, ἴοπ,. ἱ, Ρ. 307. 
ΑΓΒ, 1782. 
52 Βίαολ 18 ποῖ [Π0 οΟἹοΟΌΓ οὗ 186 ποῦτο θη ἔγδ ὈΟσμ. [0 ἰ8 ἃ ΤΟΙΛΑΙΚΔΌΪΟ [δος ἰδὲ [Π0 

ὭΘΡΤΟ ἱπίδηϊ ΘΟΠ108 ἰηἴο ἴΠ6 Ὑγου] ὰ ῬΗΙΤΈ, ΟἿΪΥ ὙΠῸ 8 γο ον 8} προ, δηὰ {παῖ ἰδ Ὀθοοπιο8 
ῬΓΟΡΤΟΒΒΙΥΘΙΥ ἀβγκοῦ, ππ0}} (86 ἰοηι ἄδγ, ΘΠ ἰδ 18 ΡΟΥΙΘΟΏΥ ὈΪΔοκ, ΟἸ1Π6, ἴἷ ογαρα ἃ 
'Γεοιηθαοῖοο, ὕομ. 1, Ρ. 6δ. Ῥαγίβ, 1830. 



Απά ἰδὲ Νιαΐιγο 906, Τὐίηρφϑ. 691] 

δἶνα, 85 ἰῃ αυΐηδα δηὰ ϑϑηῆθραὶ, 86 ραν ἃτῈ ῬοΡίθοὐυ Ὀἷδοκ; ἩΒΘΙΘ 1688 Ἔχοθδ- 
δἶνϑ, 88 ἰῃ ΑἸ γββιπἷδ, ὑπ 6 ῬθοΟρ]8 8.6 1688 Ὀ͵δοκ ; ὙΒΟΓΘ 10 18 ΤΩΟΓῸ ΘΙ ρογαΐθ, 88 ἴῃ 
ΒΑΥΌΑΥΥ δα Ασδθία, ΠΟΥ ἈΓῸ ὈΓΟΎΓΩ ; 8ηἃ ὙΠΘΓΘ τι }], 88 ἱπ ΕΌΣΟΡΘ δῃᾷᾶ ἴῃ 1,658 
Αβἷα, [6 } διὸ δι." [ἢ ἔὐσγῖδμοσ οοστορογδίίοη οὗ [86 ᾿ηῆτθηοα οὗ οἰ πηδίθ οα 189 
Βυϊηδη οορ]οχίο, Ὑ76 ΣΩΔῪ ΣΟΊ ΔΥὶ, ἰμαῦ [ΠΘΓ6 ἷ8 ἃ οΟΙοΩΥ οὗ ὅονγβ, γο Βανθ ὈδΘἢ 
δβοιιοἀ δ Οοοδίη οὐ ἴ6 ΜαὶδΌδΡ οοδδὲ οπι 8 ὙΘΥῪ τοιλοΐθ ρουὶοα, οὗὨ Ὑϑῖο ἢ {86} 
μαᾶνα ἰοδὺ {86 Τηθ ΠΟ Σγ. ὙΒΟΟΡ ΟΥΙ ΚΙ ΏΔΙῪ ἃ ΤΑῚ ῬΘΟρΙῈ ἔγοτλ Ῥαϊθδϑίϊηθ, δπὰ ἤτοτι 
1 Ποἷγ σαδβύοτηβ ὈΥΘΒΟΥΥ ΠΡ {μοι βοῖ νο8 ΠΤ ΧΘΑ, ΠΘΥ͂ 86 ΠΟῪ ὈΘΟΟΙΩΘ 88 Ὀἰδοῖς 88 {86 
οὐδοῦ Μαϊδθαγίδηδθ, ἢ ΔΓΘ ΒΟΔΓΟΟΙΥ 8. δμδὰθ Πρδίον πὴ (6 πορτοοβ οὗ αυΐηθα, 
Βεηΐη, οσΣ ΑὩροῖὶβ. Αὐ Οεγίομ, αἷδο, ἔμ Ῥοσίῃρυοθδβα, τ8ο βοιυ]οὰ ἰῃογα ΟὨ]Υ ἃ ἔξ 
οοηΐυνΙ68 δρῸ, ἃγΓ6 Ὀθοοῖὴθ δέασλεν ἰθδῃ ἴΠ6 Ὠδίϊνοθθ: δῃᾶὰ ἰμ6 Ῥογίασυοδβο, ΒΟ 
βϑυοα ὩρὰΣ ἴπ6 Μαπάϊηροσθ, δρουϊ ἴγοθ Βυπαγοά πεῷ δίῃοο, αἰ 80 1116 τοῖα 
ἀμ οπὰ 88 ἰο 6 08]16ἃ παργόεϑ, Ἡ ΒΊΟΝ {Β6Ὺ τοβθηΐ 85 ἃ Ὠἰσῇ ἱπαϊρηϊγ. 

Τὴ βμογί, ὑο δάορι 1:6 πιθιηογα ] 6 οΟποϊυβίοῃ οὗ ὑπ6 ἱπάοίαιϊρσαθ!θ ῬΒΙ]ΟΒΟΡ ΒΟΥ 
ΔΌονο οἰϊεὰ (τμο ἀοαπορὰ ἰδ δῇἦδγ ἃ τυϊπυΐθ πα ΌΪΥ ἔγοτι ἃ στοαὶ πυμο 6Γ οἵ (86 
Ὀεδβὲ δἰὐαϑίθα ορβεσυδίζοῃβ) : --- " ΕὙΌΤΩ ΘΥΘΡῪ ΟἰΣΟυχηθίδηοθ ὈΓΟΟΥ͂ πιΔῪ Ὀ6 οὈίαἰηοά, 
ἐπδὲ τοδηκίηα δ πο οοπιροδοὰ ΟΥ̓ δρθοῖθβ θβϑθῃ 18}}γ αἰ οτοηῦ ἴσοτ οδοῖ ΟἴΠΟΥ : 
ἐδαῖ, οῃ. 18:6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, ἴΏ6Γ6 γγ8 ΟΥἿ βίη} }γ Ὀαὺ ΟὨ6 ἱπαάϊν  ἀυ] ἐροοΐθβ οὗ τηϑῃ, πβίς, 
δον Ὀοίηρ του ρα δηὰ ἀἰβυδοα οὐογ ὑμ6 ἪΠΟΙ6 βυτίδοθ οὗ 86 δδυίῃ, υπάοσπθηὶ 
ΨΔΓΪΟΌΒ Οἤδηροϑ, ἴσου [86 ἰηῆπθηοθ οὗ οἰϊπιαῖο, ἔτοσι ἴδ 6 ἀϊ βΈΓθηοα οὗἁ ἴοοὰ δηὰ 1ῃ6 
πιοῖε οὔ Ἰἰνίηρ, ἔτοπι δορί ἀθπιῖοαὶ ἀϊβογάθσβ, 88. αἰβὸ ἔσοσὰ {86 ἱπίοσταϊχίυσο, νατὶ θα αὐ 
ἐπ ηίζιπι, ΟΥ̓ Ἰπαἱνί ἀπαἷθ ΤτλοΓΘ ΟΥ [658 Τϑβοι ὉΠ Ὡρ Θϑοἷ ΟἾΒΟΥ ; ὑμαὺ [8686 4] ἰϑγδι ἱοπ8 
ὝΓΓΟ δὲ ἢτϑ 1688 οοῃβί ἀγα 6, δηὰ οομδηρα ἰὸ ἱπάϊνι ἀυ}8:; {παὺ δἰουσ σά, ΤΓοτα 
186 οσοηὐϊηυθα δοϊϊοη οὗὨ 186 δΌοΟνΘ οϑιιδοθ Ῥθοου Πρ ΤΏΟΤΘ σΘΠΘΟΓΑΪΙ, ΤΠΟΤῸ Β6ΉΒΙΌ]6, 
84 τότ ἢχοϑα, (δον ἰοσιωθὰ γαγιθίθ οὗ (86 ΒρΘοΪθ8 ; δῃὰ ἰδαὺ {8686 νδυϊοιϊθϑ ἢανθ 
Ὀδοη δῃηά 53}}} ἀσγὸὸ ρογροίυδίθα ἔγομπι ρθηθγαίϊοη ἴο ΘΠ ΟΓΔΙΊΟΙ, ἴῃ [6 ΒΆΠ16 ἸΏΔΏΠΟΙ 
88 οογίαίη ἀϊθογάοσϑ δηᾶ σογίδϊῃ στρ δ ϑϊθ8 688 ἔγοϊῃ Ῥδγϑῃίβ ἴ0 {δοῖὶν ΟὨ]άγϑη."} 
Αμροης 8}} ἴα ἀϊνεγβιβοα {068 τὸ δὲ δηάονγοὰ τ] ΤΘΆΒΟΙ δηἃ ΒρΘΘΟΝ, “ ΜΘ 
οοηἰοιαρίαῖθ {π6 βᾶπιθ ἰπίθγῃαὶ ἔθεἰηρβ, ἀρρείθηςϊεϑ, ΔΥ̓ΘΓΒΙΟΏΒ; {86 δδπι6 ἰηπατὰ 
σον οἴ ηΒ, 86 β8πι6 86 η11]π|6 8 ΟΥἁὨ ΒΒ] οἰ ΙοΠ ἴο ἰπυ βὶ Ὁ]6 ῬΡΟΎΤΟΥΒ, 8πα ΤΟ ΟΥ 
1688 (Ὁ ἀονοϊοροά --- οὗ ἀπδοδουηίβθ]θπ 88 ΟΥ̓ ΣΟΘΡΟΙΒΙ ὈΣΠΥ͂ ἴ0 ὩΏΒΘΘΠ ΔΥΘΗΡΌΥΒ 
ΟΥ̓ στο δηα ἀρθηΐ8 οὗὨ τοιγὶ θυ ϊινα 7 8ι166, ἔγοπι σθοθα ὑσὶ θη] τηθ σδηποῦ θύθῃ 
ὉΥ ἀοδῖς οβδοαρθ. γε ἤπά δνουυνβογα (86 βᾶπι6 βιιβοθρ Ὁ] γ, Ὁμουρἢ ποῦ αἰνγαγϑ 
ἴῃ {88 βᾶτη6 ἄδρτοο οὗὨ ἐγ ΓΠ 688 ΟΥ̓ ΔΤΊΡΘΠ688 ΟΥ̓ οὗ πῃ ργονοθιηθηΐ, οὗὨ δ πιἰ εἰσ ὑπ 6 
οὐ ἰναιΐοι οὐὗὨ ὑπ686 υπίνογβαὶ ἐπαἀοπτηθηΐδ, ΟΥ̓ ΟὈρθηϊηρ [86 6γ68 ΟΥ̓ (6 πιϊηὰ ἴο 86 
ΤΛΟΓῈ Οἶθασ διὰ Ἰυμπλϊπουβ νἱθθ ὙΙΟΒ ΟἸ ΓΙ β 8} } 7 ἀπ 701 48, οὐἁὨ Ὀδοομηΐηρ πιου]ἀοὰ 
ἴο [Πα ᾿πβυϊ αὐ! 08 οὗὨ το] σίου δηὰ ον 8 116: ἴῃ δ νοζὰ [86 βαῆα ἱππσδσα στηρηΐαὶ 
Ὠδίυγο 18 [0 Ὀ6 ΤΕρορπϊβοα ἴῃ 4}1 186 τϑοςββ οὗ θη. θη γἯγλ σΟΙρᾶγα (δ8 ἐμοὶ 
πὶ [Π6 οὈδογυδίϊοηϑ, τίου αν μογοίοίοσγα Ὀθθὴ {Ὸ}]}Υ οβία Ὁ] 86, 88 ἴο {86 δροοϊῆο 
᾿ηϑυϊηοῖθ δηα βαρδγαῖθ ρῃγβϑίοαὶ θη ἀονηλθηῖβ οὗ 811} (6 ἀϊδιίίποι ἰγῖ 068 ΟΥ̓ βοηιἰοπὶ 
Ὀοίηρβ ἴῃ 186 ππίνουδα, 6 ἅγ6 Θη 16 ἴο ἄταν σοη θη }Υ [Π6 ΘΟποΙ βίοι, (δμαὺ 4}] 
Βυμηϑη Υ8068 ΓΘ Οὗ ΟΠ6 Βροοίθβϑ δῃα ομδὰ ζφγἶγ." 35 ΤῸ [μῖ8 οοποϊυβίοη ἀγϑννῃ 
ἴγοπι ῬΒΥΒΙΟΙΟΡΥ 6 ΤΊΔΥ δἀἃ {86 Θογγοθογαίνα ἔμοίβ, {μαῦὺ ῬἈΠ]ΟΙΟΡῪ βθονβ, ὑμαὺ 
ΒΟΥ 15. 8. ΓΟΙΔΔΓΚΔΌΪῈ Δ Υ Ὀοίποθη (μ6 πογᾶβ οὗ ἀϊδγοης ἰδησυασοβ; (Πι8 
Ἰπαϊοδίϊηρ᾽ δαὶ 41} ἘΡΕὔΕμΟ 88 ΟΥΟἾΠΔΙΪΥ ΟΠ :" δηᾶ (μοῦ “10 Β88 Ὀδθῃ βῇοτῃ Ὁ 
Βα  ΠΟΠ 5. τ ΒΟ ὉΠ νΟΥΒΑΙΥ Του 8}}, (παῖ θοῦ 18 δὴ θη ν ἴῃ ἴπ6 Ὀο] 6 οὗ αἱ] 
Πδ[ΪΟΠ8 ἴῃ Θυθηΐβ, ΜΠ]οἢ ΒΔρρθηθα 0 {μοῖν δποθδίουβ ἴῃ [86 θαυ] εν Ῥετίοαβ οὐ [μ6 
στ Υ] δ ΒΙΒΙΟΓΥ : ΒΌοἢ, 0. Ἰηβίβῃοθ, 88 {86 ἀδ]υζχο δηὰ {86 οὔθτγϊησ οἵ βδου ἔσθ ἴο 
Ῥγορίεδ6 ἴδ Πεῖγ ; Ὑ8116 δυο ἰγδαϊ 0 η 8} ἀρυθοπλθηῖθ Ἀγ6 αὐζοῦῖγ ᾿σγοοοηοῖ ]80]6 
μὰ ἢ [86 ἀοοίτίηα οΟὗὁὨ {86 αἰ γ ΓΒ ΟΥ̓ οὗὨ οΥἹρίη8.᾽ ὃ 

δ. ἜΠο ρϑορ!ηρ οὗἨἉ ἁΑτηοσῖοαᾶ δηα οὗ βϑύθγαὶ 18]8η418, ἴὴ τ ΠΙΟΝ τὴ]8- 
οἰϊονουβ ἰουτοβίσίδὶ δ πλ818 8.6 ἰουπα, μα8 δ'8δο Ὀθθὴ ὑτγροα 88 δῃ οὉ- 

1 Βυῆοπ Ναι. Ηϊβ,. γο]. ἱ, Ὁ. 291. 
3 Ὧγ. ῬυΠΟΠΑΓγ 8 Ναίασαὶ Η:δίουυ οὗ Μδϑη, Ῥρ. 545, 546. δεοοηὰ οὐϊήοη; τ ΐ ἢ Ἰροδ ϊδθ 

σοὨ δἰ ἢΒ ἃ ΨΘΙῪ [Ὁ]1 ἀϊδευβδίοῃ οὐ [Π|6 ὉΠΙΥ͂ οὐ ἴπ6 Βυτηδη τᾶοο. Βαΐ {Π6 τηοδῦ σοι ργθἢ η- 
εἶν σσοστῖ οὐ {πὶ8 ἱπιρογίδης βυδ]θοῖ 18 γ. Θιω8 ὈΠΙ͂ οὗ 16 Ηπτηδη ἤδοθβ ῥσονθὰ ἴο 
Ρ6 1π6 Ποείιγίηο οἵὗἩ βογίρίυγο, Πδδδοπ, δηὰ βοίθηςθ, (ἰὐϊεδοῖει, 1851.) 

8 (δι ]6 8 Ῥβαὶ (Π6 ΑΡοβιῖο, Ρ. 105. 



5692 . ΑἸϊοσοά Ουπέγααϊοξίοηβ ἰο Ῥλδοεορῆν 

Ἰοσῦοη αὐαϊπϑὺ {Π6 ἀΠΙ νου βα ἰγ οὗ [πΠ6 ἀ6]υρ6, Δα ΘΟΠΒΘΑΌΘΏΥ ἀραὶ πϑέ 
16 οὐ ΡΥ οὗ 116 Μοβϑῖο ῃἰβίοσγ. Ἂν 

ΑΝΘΥΓΕΒ. --- Μοάδτη σεορταρῃῖοα] ἀἰβοονουῖθβ δα τομουθᾶ (86 πγοῖρμῦ ΟΥ̓ ἐδ 
οὈ͵]δοίίοθ. Τῆδ βίγαϊιβ ψ Βιο ἀϊν!ὰα ΝοΥβ Απηθγῖοα ἕτοιμα ΤΆΓΔΥΥ, ΓΘ 50 ΠΘΤΤΟΥ͂ 
88 ἴ0 ΔΙ ἃ ΨΘΥΥ͂ ΘΕΒΥ͂ ρᾶ888σ6 ἴτοπλ 0Π6 σοΟΠΠοηΐ (0 {π6 ΟΥΒΟΣ ; πᾶ ἰζ 15 ποῖ ᾿πὶ- 
οΟββί 016 {παῦ {Π6Υ τϊῦ ὄνθὴ ἤᾶνο Ὀθθη απ ρα ΟΥ̓ Δη δ Βπηι8, τὶ ἢ [ἢ 6 οΘουλ ὈΣηοὰ 

ἸηΠυΘηο6 οΥ̓ ἐϊπι6 ἀπὰ {86 γγᾶνθβ μΔ8 ἀθπ)ο } 8η6 ἃ, ΤὉδα τϑβοιλθίδποα ουπαὰ Ὀδένγθθη 
16 ἱπδαθιΔη(8 ΟΥ̓ (Π6 Ορροδί(δ 5.465 οὐ ἱμδὶ ραβϑᾶρθ δῃὰ {μοῦ ὑῃοὶν} 668 δίπύθ δπά 
τυάα ᾿χπόγϑηςα οὗ 86 δγῖβ, ργονβα ἰβϑῆ) ἰο ἢᾶνα δα ὁη6 οομημοη Οτσίη.ἢ 8.0 ΚΖ} 
εοην! ηοοα τψ8 Μ. Βιυβόη οὐ (818 ἔλοῖ, Ἰοης Ὀθίοτγο 186 ἰαϑι δηαᾶ πηοβῦ ᾿πιρογίδηϊ ἀϊ9- 
ΘΟ ΘΓΙ68 οἡ [86 80} ) οὐ ἢ, ὑμδὺ Β6 ἀθο γ 8 6 [148 “πο ἀουδί, ἱπάοροπάθηγ ΟἿ Ἔν οΥ 
ἐμθο]ορίοαὶ οοηῃδβίἀογαίίοι, {8αὴ (86 οτἱρίῃ οὗἨ [868 ΑἸηουίσδηβ 18 {86 βαπ6 1 ΟἿΓ 
ΟΥΉ.ἢ 

ΤὨΘ ραγίβ οὗ (88 ποτ νγου]ὰ ὑβίοι ἀγὸ ἀἸβ) οἰ πϑᾶ ἔγοταη {ῃ 8 οἴ βεσβ, δπὰ ψβὶς ἢ μαναὰ 
Ὀδθη γοργοβθηϊοα ὈΥ͂ ἱρπογάηοθ δπᾶ ᾿πβάθ] ν 88 ναϑῦ σοη ποηΐβ, ἀγα ὈΥ 186 τηοϑβέ 
Τοοθηῦ δηα σομηρίοΐα γΟΘΘΆγΟ 68 τοἀιορα ἴο ἃ ἔδν ᾿ποοηβ ἀΟΓΔΌΪ6 ἰδ δηὰβ ὁ; νγβοβο 
᾿ΠΠΔὈΪ Δ η18. Μ6ΓΘ, ἴῃ 84}} ργΟ Δ Ό Πγ, σοηνογοα ἴἰὸ (8 6} ργοδβοηΐ βου ]οηθηῖβ ἔγουα 
1513 }.8 ὅ δβα͵δοϑῃΐ ἴο {86 οοπιϊηοηῦ οὗ Αβία, ἔγοπι νυ βὶοἢ οοη ἰποηΐ 8}} [86 ᾿ἸΏ ΒΕ ᾽ ἔβη 
ΟΥ̓ 186 πὸ που]ὰ (οχοσρύϊηρ ὑπ Εδβαυϊπηοδυχ δπά ἃ ἴδ οἴβοῦ Ατηθυίσδῃ ἐσ θεα 
{πδὺ ἀγ6 δου] ἀθη}γ ἀδβοθπαθα ἔγοτα 86 ἀτγθθηϊδη 678) μᾶγα πιϊρταιθά, ΝῸΌΓ σϑῃ τὶ 
δχοῖίθ ΒΌΓΡΥΪΒα, (μδὲ γ,ἶὁ ἈΓῈ υπβοαυδιίηὐθα τι} Π6 οἱγσιπιδίαποεδ οἵ ᾿μοῖν πηιϊσταῖίοη, 
ὙΠ ἢ Ὅ7 ΟΟΠΒΙ ΟΡ (Παὺ {818 ονθηῦ ῬΓΟΌΔΌΪ ΠαρΡρϑηθα δ πὸ στοαί ἀϊβϑίβηοα ἔσο ἐμ6 
{ἰπ|86 ἘΠ ΘῊ ΟἿΣ ΟὟ δηοοβίογθ βοὺ οαῦ ἔγοιι {8.6 δ8πὶ6 ΓΘΡΊΟΏΒ, ὑ0 ρΡ6Ορ]α {86 τεβίθσῃ 
γον], ὉΥ δὴ ορροϑίϊα γουΐθβ.5 

6. Το ἀρφοϊαγαοη οὐ Μοβθβ ἴῃ οιΐ, '. 10. (δὲ οὐ μεαᾶ τη ]Ε- 
Ρ]οα {16 1Βγδϑ 168 48 {ΠπῸ δίαγ8 9565}. λεαυφη Κ07 πε ἑμάο, 88 Ὀθοη ΤἹ]- 
ου]6, Ὀδοαιδβα ἴο {Π6 ΔρΡγθῃθηβίοη οὗ {Π6 οδ)]δθοίοσ “186 βύσθοσ οὗ 
{π6 πίαγϑ 18 ἱηδηϊία." 

1,οἢ τ8, Βοτουθῦ, σοηβίον {18 80 0]6 οι, ΠΟΙ͂ ΤΠΔΗΥ ἴῃ ΠΌΠΙΌΘΡ 16 86 δβἴ8τϑ 
ἩΙΟὮ ἈΡΡΘΩΓ ἰο ἴΠ6 πακρᾶ ογθ ΕῸΡ [ἴζ 18 {πὲ ὙΠΟ ΔΡΡΘΆΓΒ ἴο ἴπ6 παϊκοὰ Ἔγα 
ὙΓΠΊΟΒ 18 [0 σὌΨΟΓΗ 0.8 ἴῃ ΤΟΡΙ γἱπρ ἴ0 {818 ΟὈ]͵ οἰΐοη : ἔογ Οα ὁγτουρὴλὲ Αὖγαλαπι 7ονίΑ 
αὖνοαά, ---- (αὶ 18, ουΐ οΟΥ͂ ἄἀοοΥβ, απά δαί ᾿ϊπι ἰοοΐ ἰοισαγἀδ ἤδαυεη (δῃ. χν. ὅ.), ποΐ 
ΠῚ ἃ [6] βοορο, Ὀυὺ τ ῖτἢ [18 πακοα ογθ8. Νον, ἰοῦ {86 οὈ)δοίοΥ ρὸ ἔογί ἰωΐο 86 
ΟΏΘΩ 8ἷγ, βδηὰ Ἰοοῖκ ὑρ ἴῃ 186 Ὀτὶρῃίοϑε δπὰ τηοδὺ ΓἈσου γα ηἰρὶνξ, δπηὰ σοιιηῦ ἐδ 
δίαιβ. Νοῖ ποσὰ (᾿δῃ 80]0 βϑἴδγε οσδῃ 6 Β66ῃ ἈΥ͂ {πΠ6 πακοά δυὸ ἴπ Ὀρ(Ὦ {Π6 πογίβοση 
Δηα βου γῸ ΒΟΙΙΒΡΒΘΓΟΒ ; Ὀὰὺ δ {86 {ἴπ|6 Δ] υαἀοα ἰο, {ππ6 1Βγδ6} 1168, ἱπάθροι θη εν 
οὗ ποΐλθῃ δηὰ ομ] υθη, 6 ΓΘ το γ6 ἤδη βὶχ δυιμάγοα ἐΒβουδαηᾶ. ϑϑρροβα, Βουγανοθυ, 
ἯΘ ΟΥ̓ΘῺ ΔἸ]ονν, ἔγοτῃ (π6 ἰδία ἀἰβοονοῦῖθϑ πηδὰθ Ὀγ δὲν ἤηι. Ηοσβοοὶ δὰ οἴμοσδ τ πὰ 

1 ΤΏ Ἐδαιίπησδχ σοβοι 06 {Π 6 ]Γ ποῖ θΟῦΓΒ οἡ 16 που - γοϑί ΟΧΊΤΟΤ ΠΥ οὗ ΕμΤΟΡΟ; δᾶ 
1Π|6 ΒΆΣ.6 Χϑβοι} ὈΪλπ 66 18 4150 (θὰ πὰ (0 δι δ5᾽ϑῖ Ὀδίτσθοη (Π6 ἐπ δη(5 οὗ ἴΠ6 πογίἢτϑβϑὶ οὗ 
Αϑῖἷαᾳ, δᾶ Ὀοΐῃ τῃ6 ΑἸηουοδῃ8 ΟΡροβίίθ ἴο ἴΠοπ, δηἃ 41} [Π6 ΟΥΒΟΥ ΑΥ̓ΔΟΥΔΠ8, ἐχοορί τ οϑα 
ἴονν {τ ῦ68 νν ϊοἢ, τορ θοῦ τ ἢ τῆς ἘΒαι πησδιιχ, δρροαῦ ἴο ἢᾶνο ἀοβοθηδεα ίσοτῃ ἴῃ6 ατεθ- 
Ἰαπάοσβ. Ἐοογίβοπ Β ΗΪΒΙΟΥΥ οὐὗἩ Απηογῖςδ, νοὶ. 1ἷ. ρῃ. 45---49. 

3 ΤΏοβο οὗ Οδρίδϊηβ (οοὺῖκ δπὰ Κίηρ. ΤῊ Ἰδαίου πα δὴ ὁρρουίππὶγ οὗ βοείπρ, αἑ ἐλε 
δαη!6 πιοπιοπῖ, ἴΠ6 ὁοαϑι8 ΟὗὁἨ Αδϑἰὰ δπὰ Ατηοσῖςϑ, ΟὟΟΟΚ δηὰ Εὶηρ ΒΒ γογαροβ, γο]. 11}, Ρ. 2344. 

5 Βυβοπ᾽Β Ναεῖ, Η!8ῖ, νο], ἱ. Ρ. 229. 
4 Νεν Ηο]Ἰδηά, του ρ ἢ ὙΟΥΥ ΟΠ Β᾽ ἀΟΓΔΌΪΘ 1π 5126, 18 ποΐ δἱ 411 8ὸ ἱῃ 118 ρορυϊδοη. Ιδ 

ὙΔ8, ΠΟΎΤΘΥΘΓΙ, ΚΉΠΟΥ Ὶ ἰπ ρΡαγὶ Ὀεΐοτο [6 οἴΠΠΟΥ 18]4η 48 ἀΌονο γοΐοστοα ἴο. 
δ ΤΠ ἱῃδαὶΔηῖ8 οὗ [Π666 1814 48 ἃῦὸ βιιρροβοά (ὁ ἤαν Ὀθοη 41} ἀογίγοα Ποστὰ ἰδ6 

Μαΐδυα. ὅ66 ἴπο Ιηϊτοἀαοίίοη ἴο ΟΟΟΚ δηὰ Κὶηρβ ογαροβ, νο], ἱ, ΡΡ. χχὶ.---ἰχχῖ, 4ἴο., 
δηὰ 4180 ὈρΡ. 116---202. 

4 Ὧγ. Ενοὶοῖ μ᾿ Β Βαιηρίοη 1.βοίγοβ, Ρ. 282. Ἠοβροοιίηρ ὑπο ρμοορ]πρ οἵ Νουίῃ Απιογίςα, 
106 ΤΟΥ ΤΩΔΥῪ ΘΟΠΒ0Π}Π [ἢ 6 ΤΟΒΘΆΓΟΠ68 οὗὨἨ Ὠγ. ἘΟΘοΓίδοη, ἱπ Πὶβ Η βίοτΥ οὐὁ Απηετίςβ, νοὶ. ἢ, 
ῬΡ. 25---49., δηᾷ της ΑἸνοό ΟἸανίροτγο, ἴῃ 8 Ηἰϑίουυ οὔ Μοχίοο, ἱγαποϊαϊοα ὃν Μτυ. Ου]]οπ, 
γ0]. ἐδ, ἀἰββογιδίίοη . ΤΏΘΥΘ ΓΟ. 4180 ΒΟΠΊ6 νϑ]ι 80 }]6 Ὠϊη 8 οὐ ἴῃ6 οτρίη οὔ τῃ6 Νοπῇ 
Ατηουίοδη [πἀΐδη8, ἴθ “Α Ὠϊβοοιγβο οἡ {ῃ6 Ἐοϊ σίου οὐὨἨ τ6 Ιπάϊαη Ττίροβ οὔ Νογιῇ 
Απιοτίοα, ἀεϊνεγοὰ Ὀοΐοτο 186 Νὺν Ὑοῦκ [{Πἰδιουῖοαὶ ϑοοίοίγ, ὉῚ βαιηθοὶ Εδγτηδὺ δασνίε, 
1.0." Νὸν Ὑοσκ, 1820. ὅνο. 



“πὰ ἔπε Ναῖμγε ὁ Τ}λίηρϑδ. ὅ93 

ἀοϊοβοοραβ, τις πδνθ πιαση!εὰ δεύνγοθη ἰπϊγγ-νο δπὰ ὑμ ιν γ-δὶχ Γπουβδηᾷ {{π|68, 
(μαι τΒογα πᾶν ὅ6 βενθηίγ-ῆνθ μ}}]}]Π]0 8 οὗἁὨ βίδγβ νἱϑὶ Ὁ]6 δῪ {86 δὰ οὐὗἨ βυθοῦ! ἱπβίγυ- 
μηδ ηἴ8, γί οἢ 15 6}16 Βἰσοβῦ σα] συ ]διίοη ον Σ᾽ τηϑάδ ; γοῦ 51}}} {π6 αἰνίηα πογὰ βίδηβ 
᾿Π γΆ ἢ γ ἴταθ. Μαίβον βαγβ (ἰ. 17.) (δῦ [86 σεοηθγαϊίοηβ ἴσοθι ΑΌγϑηδαι ἰοὸ ΟἸγὶδὺ 
ψ6γ οτίγιίνο. ΝῸΝ νὸ δηὰ αἱ [Π6 βδοοηά οϑηϑυ8, ὑμάϊΐ (6 Βρῃύϊπρ τθ δι ηρ' 
ἐμὸ Ηοῦτονσ διουαηίοα ἰο 600,000 ; δηὰ δ6 [5τ 6} 1068, ὯΟ Ὦδγθ ΠΘΟΥΘΣῚ σΘ486α [0 
Ὀο ἃ ἀϊδίϊποῦ ρβϑορὶθ, Βανθ 80 τ} 0116, {μαι [ἢ 186 ἀσσταραῦθ πυ 6 Ὁ οὗὁὨ μοπὶ ψ80Ὸ 
δνοῦ ᾿ἰνοα οου]Ἱὰ 6 δϑοογίαϊηϑα, ἰὑ πουϊὰ Ὀ6 ἑουπὰ {ΔΓ ἰο ὀχοθοὰ [86 ὩυοΣ οὗ 8}} 
ἔα ἄχοὰ ϑἴδυβ (δὴ ἰοροίμογ. 

7. Τα βρϑακίηρ οἵ Βαίδδιη᾽ Β 36ὲ88. (Νιπταῦ. ΧΧΙ 28.) μα8 Ὀθθὴ ἃ 
Βίδῃσιησ 768, ἴο Ἰηξαοἰ5 ἸΏ δἰπιοϑὺ ΘΥ̓ΘΤΎ ἃρ6. 

ΤΡ [86 888 μδα ορϑηδὰ Βοὺ οσῃῇ του δμὰ τοργονβα (86 ταϑἢ ργορίιοί, νὰ πλὶρῦ 
ν6}} Ὀ6 δϑιοηΐϊβῃοα. Μαιμλοπίθϑ δηὰ οἴδμουϑ ἤδνυα ᾿πλδρί πο δας ἐδ πιδίου Ὑγ83 
ἐγαηδβδεοῖρα ἴῃ ἃ νἱβίοη. Βιαυΐ ἴὸ ἰΒ ον! ἀδηῦ, ἵγοῦλ 86 ψΏΟΪα ἴθποῦ οὗ ἰῃ6 Παγυϑϊοη, 88 
Ὑγ6}} 8 ἔγοπι (Π6 ἀφοϊαγϑίίοη οὐ δὴ ἰῃϑρίγεα σον (2 Ῥοεΐ. ἰὶ. 14---16.}. τ1π8ὺ ἰδ 18. ἴο 
ὍὈ6 υπαοχβίοοα 88 ἃ ᾿ἰογαὶ πδγγδῖνο οὗ ἃ γϑαᾶὶ ἰτδηββοίίϊΐοη. Τη6 888, ἰἴΐ 88 Ὀθθῃ 
ΟὈβεγνϑα, γγ88 δηϑὈ]οα (0 αὐΐον ϑο ἢ δῃα βυοἢ βοιηάβ, ῬΓΟΌΔΌΪΥ 88 ρᾶσγοίβ ἀο, ἐσέξλ- 
οι υπαογβίδπαϊηρ (μδηὶ: δη, τ Βαύθνου πιδῪ Ὀ6 βαϊα οὗ 86 οοπβίσγυοιοη οὗ [86 Δ88᾽ 
του ἢ, δηὰ οὗ [86 ἰοησιια δπα 78 ν0718 ὈΘΙΠΩ 80 ΤὈΓΠ]Θα 88 ὕο Ὀ6 υηῇὺ [ὉΓΣ βρεακίηρ, γοῖ 
8η δἀεαιιαία σϑδ6 ͵θ αβϑίσηθα 10Υ 0818 τγοηάογία! εβδοῦ, ΓΓ 10 15 ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ δα, τῃαὲ 
ἐλὸ Σονα οροπορά ἐδ τοοιμὰ ᾧΥἹ ἐλε αδά. ὙὉα τηῖγαοϊὶθ ψγ͵δὲ8 ΟΥ̓ ὯῸ τηθϑη8 ὨΘΘα]688 ΟΥ 
Βροτἤυοι!β: 10 88 ὙΘΤῪ ΡΥΟΡΟΣ 0 σοηγνῖποθ Βεΐδαπι ὑμὰὺ {π6 του δπᾶ ἰοηριθ 
ἬΘΓΘ ὑπ αογ οὐ᾽β ἀἰγοοίίοη, δηὰ ὑπαῦ ἴΠ6 βαῖηδ ἀἰνίπα βρόντον τ οι σϑυβοα 86 ἀυπι Ὁ 
888 0 ΒρΡΘΆΪ ΘΟΠΊΓΑΓΥ [0 18 παίαγα, οου]ὰ πλᾶκὸ Ὠΐπὶ, ἴῃ Πἰκ6 ΤΏΘΉΠΟΙ, αὔθ ν Ὁ] βδίηρΒ 
ΘΟΠΌΓΒΓΥ ἴο δἷ8 ἱπο !Ἰπδιοη. ΤΠ ἴδοῦ 15 88 σοῃβοηδηΐ ἴ0 ΤΟΆΒΟΠ 88 ΔΩΥ ΟὮΘΥ Θχίγδου- 
ΑἸ ΏΔΕΥ͂ ΟρΘγδϊίοη ; [ὍΣ 4} ταῖγ8 0168 8.6 δἰ ἴκθ, δῃα θαυ] ἀθιηδηα ΟἿΓ αβϑϑηῖ, [ἢ ρσο- 
ῬοΥΙν δἰἰθϑιθα. ῬὍΤῆδ ρὶνίηρ οὗ ἀδγιουϊδίοι ἴο ἃ Ὀσαΐα 15 ὴὩ0 πιορα ἴο {86 Ποῖ τΠδῃ 
ῖ86 πλλκίηρσ ΟΥ̓ 186 ὈϊΪ πὰ ἴο 566 οὐ ἰδ ἀθαῦ ἴο θᾶ. Απᾶ {Π6 σορυΐϊθα Ὀδβθῆθδβ οὗ 
ἐπα ἱπϑισαπιοηί οὗ νοι οἀ τγ88 ρἰθαβοα ἴο πηδῖκο 86, διῃμοιηῦϑ ἸΠΘΓΘΙΥ ἴο [818, ὑδαὺ 
(8 {π6 δροβίϊα οὔβεγνϑϑ ΟἹ δῃούμου οὐσδϑὶο) Οοα λαίλ σλοδθπ ἐλ Κοοϊιδὴ ἰλίπρε οὗ 
λα ιυογϊὰ ἰο σου ομπα ἐλδ ισΐδο. (1 Οον. 1. 27.) ὙθοΓο 88, ἐβογοίογο, ἃ βμθβϑ ἰῃ {86 
Ἰηϑ ΓΘ ηὐ υδοα ; [0 Γ (6 τηογα νὶΪ6 [86 πι6 88 Ὅ6Γ6, ἴπ6 αὐιον ἸΘῪ ἡ γ6 ἴο οΘοηΐουηᾶ 
186 πητὶσύθουβ ὑσορδοί. 

8. 1ὶ ὯΔ28 ὈΘΟη αἰὐγτηοα {ἐμαὶ {π6 οἰτουϊηδίδησα οὗ ἴ(ἢ6 βυῃ δῃηὰᾶ 
ΤΩΟΟῚ ΒΔ Πα Ἰηρ' 85{}}}, Ἡ ΒΙΟῺ 18 Τθοοσαθά ἴῃ Φοβῆυδ Χ. 12., 18 ΘΟΒΙΓΑΥΎ ἴο 
ΡΒΠοΒβορἢν. 

“ΤῸ 18 ΡΠ Δ] ὕο δα γ ὑδαῦ (86 δὰ σου ποὺ βίαμα 801}} Ὀθοδιιβα ἰ0 ἀο68 ποὶ πηονα ; 
ἴον [86 ΙΒίΟΓΥ ΒρΘΆΚ8 δοοογάϊηρ ἴο0 ἴ86 1688 ΟΥ̓ 186 ἃσα, δπὰ νγ8 Ἰηϊεπαδὰ ἴο γεοογὰ 
ΒΤ ΪΥ [86 ΔρΡρθάσγϑησο ἴ0 {86 Θγ6, ἴ0 νι βίος (86 ἰδησιαρα οὗ τηθῃ, το ῖῦμου ρῃϊ]οβο- 
ῬΉΘΥΒ ΟΥ ῬΘΑΒΔΠίβ, 18. 80}}} σοῃέοτιηθα ἰῃ σομηοη οοηγθγβδιίίοη. Ἰ Βοί μον {Π6 οἴἶεοὶ 
Ὑ83 ῃγοδυσοα ὈΥ ἃ βιρογηδίυγαὶ τοίγβοιίοη, οὐ τ μοί υ [86 τηοϊίοῃ ΟΥ̓ 116 φαυὰ 
Ἀτουπα 118 αχὶδ 88 ϑυϑροηαθα, νὰ (0 ποῦ ροϑβ688 {Π16 τη 688 Οὗ ἀοίογηηΐηρ." 5. [ἢ 
ΟἾΎΠΟΡ οΆ86 ὕβαῦθ ὙΙΜ8Β ἃ ΠΙΙΓΆΟΪΘ: Δηαἃ 88 8 Πλῖτϑοϊα (86 βδδογοὰ ᾿ἰβύουϊδη ΘΧΡΥΘβΒΪῪ 
ΤΟΪαΐθβ (818 ουθηΐ. [0 18, [πογϑίουβ, ἐπ ροβϑὶ Ὁ] 6 ἴο δοσουηῦ ἴον ἰδ ὁ ρ ]οβορμῖσαὶ 
ῬυΪμορ 68. 

ι Ὁ γ. Α. ΟἸαγκοβ (οι ἴΆΓΥ, οὐ ΤΏ δαῖ, ἱ. 10. 
: Αἢ ἱπρθηίοιβ ΕΥ̓ΘΠΟΒ ΡῬΠΙΟΒΟΡΠΟΥ, η0 ἢ48 οοπβδογαιθὰ ἢἷ8β φϑοϊορίοδὶ σοβθασοῆοβ ἴυ 

(Π6 οἰποϊἀαἰοη δηὰ ἀείθπος οὗ [86 βαβογβᾶ νοϊασῃθ, ἢ88 ἐπ ἀθανουγοα ἴὸ δῆον ἴῃδὲ τς ἀοπ}]0 
ἀαΥ ἰῃ ῬαΑΪ]οβιπθ, οδαβεὰ ΒΥ [8.6 τηΐγβοϊα σο]διθα ἰπ Φοβῇ. χ., τῶιδε αν ργοάδυσοα ἃ ἀοι]ο 
μἷρῆν ἴθ Ευτορθ. Ηδ σοπβί ουβ ἐμαὶ ἴη6 ἀουῦ]α πἰρηϊ, 80 ἐγ απ ΠΕ πιοπεϊοποα ὈΥ τ 6 
Τμαιϊη ροορῖβ, ἀη σοηποοῖοα νῈ 86 Ὀἱ ἢ οὗ Ησαυ ο8, νν5 1 Θ ἢ 168] τυ ῖ}} (Ὠΐδ Τ γα 16, νὴ 
ἷ8 1ηπ8 60] ]ΔΙΘΓΑΙΠΥ͂ σοηγτηδα ΟΥ̓ [Π6 ὑεϑ01 ΠΠΟῚῪ οὗἉ δποίϊοηϊ ργοΐδῃο τγλοσθ. ΟΠδυρατὰ, Ἐ)]ό- 
ΤΩΘΏΆ. 46 Οἐοϊοφίο, ΡὈ. 321---827. Ῥαιΐβ, 1833. 8γο. 

8. Ὧγ. ὨῖοκΚ᾿Β 1θοΐατοβ οἢ ΤΠΘΟΪΟΡΎΥ, νοὶ]. 1. Ρ. 178. Ὑὴα σαδάοσ, ἢο 18 ἀοϑίγουβ οὗ τοδὰ- 
ἴῃς τὰς ἀἰβογοηϊ ορὶπίοπβ οὗἁ Ἰθαγηθα ὕγθῃ, οὔ 16 βαδήοςς οὗἉ 818 τιίγβοϊο, ἰδ γοέδσσεαὰ ἴοὸ Μυ. 
Ἡον οι Β ποῖα οπ Φοβῆ, χ. 12. ((ὐοιππιοηΐῖ. ο 186 ΒΙΊΌ]6, γνο]. ,.), διὰ ἴο δὴ οἰ χίμδὶ δηὰᾶ 
Εἰδθογαῖθ ποία οἵ Ὦσ. Α. ΟἸδγκα οἡ [8:8 βϑῖηθ ρ858806. 

ΥΟΙ, 1. φῷ 



δὅ94 ΑΠ]εροα Οοπέγαάίςξίονς ἐο Ῥλιϊοδορὴν 

Τα οὈ]οοῦ ΟΥ̓ ἐπὲ8 Τηγ 8616 νγδβ οὐ 86 τιοβί ἱπιροτίδηϊ δη ᾿πιργδδῖνο ἢδίαγο. ΤΏ6 
Βη δηᾶ {πα πιοοῦ, ἴμ6 ὕτγο ρυ μοῖρα] σοᾶβ οὔ μα ἰἀοἰκίγουβ Βοαίμθη Ὡδίίου δ, Ὑγετθ 
Θοπη Δ ηἀ64 ἴο γιο]α τηϊγδου οι οπδάϊθησα ἴο {86 οἰ! οὗ Βουναηὺ οὗ 186 ἴσια σοῦ : δπὰ 
ἈΠΟΙΘΌΥ οοπίγθαΐα ἴο {86 πιοτὸ οβδοίαα] οοπαυοϑὶ οὗἁὨ {μοὶσ οὐ ΟΥΒΏΙΡροσ. ἵΥΠΒ 
τοβρθοῦ ἰο {86 ΟὈ͵ ΘοἰἸοἢ 5 ἴο 186 ῬγΟΌΔΌΙΪΕΥ οὗὨ [818 τοῖγβο]θ, τ ΒΟ οτὶρί παῖδ ἢ ἃ σοῃ» 
βιἀθγδίϊοη οὗ 118 Βα ρροβεά δοῃβθαυθῇοαβ, ἢ ἰβ }ι8ι}]γ ΟὈϑογνθα ὈῪ ΒΙββορ ΥΡ δίβοῃ, 
ἐπι [86 “τδοῦπα οὗ [86 ἀπίνογβο 18 πὶ (86 Βαπα οἵ αοὰ : δα σ8ῃ βίορ {δ πιοέΐοη οὗ 
ΔΗΥ͂ Ῥδγί, Οὐ οὗἉἨἁ 186 σι μοΐα, τυ ἢ} 1688 ὑγου Ὁ] 6 {Π80 ΘΙ ΠΟΓ ΟΥ̓ 08 68} δῖορ ἃ ψυϑδίς 7 
Ἧον δοβυγά, {6 πη, ἀτὸ 186 γοαβοηΐηρβ οὗ (ἢοβϑα πβϑῇ ὑγῦο ὈΘΙΊΘΥ 6 ἴῃ [86 αχ βύθισε οὗ 
8ῃ οπιηἱρούθηξ αὐα, γαῖ 6 ΠΥ [86 ῬοΒβΙ ΠΥ οὐἁὨ {86 Θχϑγίϊοι οἱἁ δἷβ βότϑν ἴθ οἵβεσ 
ὝΔΥΒ ἰδδη (086 ΜΕΙΟΝ Δγ6 Κπόντῃ (0 ὑμοὶν ᾿ταἰ εα Ἔχρογίθηοο "ἢ 

9. Τῇ Ὀοδυ Ὁ] Ροθίϊοα] Ῥαββαρο ἴῃ πᾶσοδ8 ν. 20. ἴ88 θθθῃ βρ- 
Τα ϊΒ6 ἃ 85 ἃ ““ΒΡΘΟΙ68 οὗ “6 188} ταηΐ δηα Ὠγρουθο]6.Ἶ 

Α ἰοιηροβὲ στηϑοίϊῃσ {86 ΘΗΘΙΥ πη {86 ἕδοα αἰβοοιηιοα ἰποπὶ: δηᾶ {π6 ἰοστοπξ 
ἘΚ Ίϑοη νγᾶ8 80 βδυ ἀἄθη]γ βυν]]ο ἃ ὈΥ 1Π6 γτδῖῃ (τὶ οἢ σοιητηο ΟΡἱ πίοη δϑογι θ6α ἴο 186 
Ῥίδῃμοιβ) 88 [0 ΒΘΟΡ ΔΎΘΔΥ 06 στοδίονυ. ραγί οὗ Ιβογ 8 Β ΔΓΩΥ 1ἢ [18 ργΓοοὶριδίδ 
βιρηι. Ηδθῃσα {86 ρορῦδββ 681} 16 (86 ,γδὲ οΥ [186 ργίποο οὗ ᾿οσγθηΐβ. ΤῺ σβοΐο ἐ5 
ΘΧοοραϊηρΥ Ῥορίϊοδὶ, ποῦν δία παϊηρ [6 σοηβυγα οὗἩὨ [Π6 Ορροβϑοῦβ οὗ σονοϊβεϊου, 
τ Πο86 ἤθα Κ ΓΘ Ομαγδοίου 8604 ἢοΐ ΤΏΟΓΘ ὈΥ ψδηΐ ΟὗὨ ἰδϑίθ (μδη ὈΥ͂ πὰ] Ἰρποσγάποα 
Βηα τηλ] ρηϊγ οὗὨ ἀϊδροδιιοῃ. 

10. ΤΟ δυτροῦ οὗἉ οαι]6 βαουιβοθα αὖ {πὸ ἀδαϊοδίϊοπ οὗ ϑοϊοσῃ οι δ 
ΤΟΙ} ]6, μ88 Ὀθθη οδ]θοϊθαἃ ἰοὸ 88 ᾿πογθ 0} ]6, γὶΖ. οὔθ δυπατοα δπά 
Ἐν ὨΤΥ ὑπουβαπά Βῆθορ, ἀπ ὑτνο δηα ὑνθηΐν ὑποιιβαηα οχϑη, (1 Κῖπρϑ 
ψὰ]. 68.) : 

Τὸ {818 ᾿ξ τΔῪ 6 γορ ἰοά, ἄτι, [Πδὺ 411 (8686 σοσαὸ ποῖ οἤδυοαᾶ ἴῃ οὔθ ἄδγ, τοσοῦ 1688 
Ο Ο6 εαἰΐδγ. 8 Ἀ υϑὴν τηϑοίϊπρ οομεἰπυθἃ ουγίθθη ἀαγ8, νἱΖ. βαυθὴ αὖ 186 ἴδαωβέ 
οὗ ἈΔΌΘΓΏΔΟἾ68, πα βενθη δὖ {86 ἔδαϑὶ οὗ ἀθαάϊοδίίοῃ (1 Εἰ Ὡρ8 ν]}]. 66.) ; δηὰ Ὀθεδϑιυβ8 
{86 ὈγΆΖΘη ΔἰἐΔΡ γ͵1ὼ8 ἴ00 11{0160 10 τϑοοῖνθ {86 Ὀαγηῦ-οἴδυῖπρβ, ϑοϊομιοη, ὈΥ͂ βρθεῖαὶ 
Ῥδυτηϊβϑίου ἔγουι (ἀοα, λαϊοισοα ἐλ πιϊ ας ο΄ δ οοαγέ, ᾿Δὺ 18, ΟΥἀοτθα ΟἿΟΣ δἰ ἰδ γ8 
ἴο θ6 ογοοῖθα ἴῃ {μ6 οουγί οὗὨ ἐπ ργἱθβίβ, δῃᾷ ρϑῦμδρβ ἰῃ Οἴβοὺ ρῥἴδοθβ, νος ἢ ποτα 
ἴο βεῦνα οπίῳ ἀυγὶηρ {μαΐ βοϊδιηῖγ, τ θη βοἢ 8 γαϑῦ ΠΌΤΔΌΘΥ οὗἁ βδοῦ ῖσοβ νγὰδ ἴο 
Ὀδ6 οἴετοά. Απά, δβϑοοῃάϊγ, Ὁ 18 ΕΥ̓͂ ΠΟ τηθϑηβ ἱπιργο 8 Ὁ]6 ὑμαὺ {ὰογ ῸΓῈ 8οπηα 
ποΙρἢ Ου ΓΙ Πρ ῥτίποθβ, ὙΒῸ ραϊὰ οϊοπιοη ὑμοὶς γι αΐθ πῃ οι! ]16, δηὰ το ταῖν μὲ 
ΒΌΡΡΙΥ υἱοῦ πι8 ὉΓ (86 ΘΧΊΓΔΟΓΑΙΏΔΥΥ βδουῖδοα δῦουθ τστοΐοστοα ἴο. 83.566 δὴ ἰηβίβησθ 
οἵ (818 Κἰπὰ ἴῃ 2 Κῖηρβ ᾿1). 4. 
ΤῊ ρτοδῦ ΠΌΘΟΥ οὗἩ Ὀθαϑίβ ἀδιἷγ σοαιϊγοᾶ ἰὼ ϑοϊοπιοπβ Κιίοβαη (1 Εἰηρ ἴν. 23.) 

ΜΠ] ὉΥ͂ πὸ πηθϑη8 Ὀδ6 ἔοιιπὰ ἱπογϑαϊῦ]6, ΒΘ τγ76 ΘΟΙΆΡΑΓΕ Ὁ τ (ἢ [86 δοοουηΐδ οὗ [86 
ἀδῖὶγ οοπβυτηρίίϊοη ΟΥ̓ οΥ᾿θ πα] οουγίβ ἴῃ τη Γη {1π|68, ἀπ {Π6 ργοάϊχιουβ Παμαθον οὗ 
Βουψϑηΐδ οὗ δὴ Αϑβίδίὶας ὑργίηῆθο. Τῆυβ, ΤΆΓΟΥ, ἴῃ 818 ἀεβουιρίοι οὗἨ 186 βογαρίίο, 
δα, (δαὶ ὅνο δυπαγοα βῆθορ δῃὰ ᾿διμθ γοσ ἀδ}}γ τοαυϊγοὰ ζῸΣ ἴΠ6 Ῥδσβϑοῦβ Ὀ6"» 
Ἰοπρίηρ ἴο [86 οουγὺ οΥὗἨΌΒ6 βυϊΐδῃη.2 

11, [{ 16 υτροὰ {παῦ ([Π6 ἰγδαβαγοθ, τβθη!Ποηθα ἱπ 1 ΟἜτοη. χχὶχ. 
4- ἢ, 85 διηδεβοα Ὀγ Πανιά Ὸγ (86 ρυγροβα οὗ δθοῦηρ ἃ ἴθιῃρ!β, δ.Θ 
ἱπογθά!}]6 ; δηα (ῃδῦ [Ὁ τγγᾶβ τα ροββι Ὁ]6 {Πα Βα οου]ὰ Ποο]]θοῦ κὐοἢ ἃ βιιπι, 
νΠΙοἢ Β68 θθοη οοτηρυ θα Ὀγ Μ. 16 ΟἸεοτο αὖ εἱρῃῦ Βυπάγοα τὰ ]]]1Οὴ 8 
ϑἰου] ηρσ, Δπα τ ΒΟ 18 ἱπουρἢῦ ἴο ΘΧΟΘοα 811] (86 ρο]α οὗἁ 411 (86 ῥχΐποθα 
ΠΟῪ ὉΡΟῚ Θαγί Ρυΐὺ ἰοροίμου. 

Βυΐ ἴζ '8 Ῥοββί 016 ὑμαύ {86 ΓΘ δ Ὀ6 8 ΘΟΥΤΌΡΙ!]ΟΩ ἴῃ ἴδ6 ΠΌΤΩΙ ΒΟΥΒ ; Ὑ6 86 ποῖ 50 
γ7γ6 }} δοαπδὶπίοὰ 18 {86 νποὶρ 8 τηθηιοηθά, 85 ἴο Ὀ6 80 ]6 ἴ0 δϑοογίδίῃ τὴ ῥγθοὶ- 
δίου ἔμ Βϑη οοιμραγαίδνα νδῖυθ οὐὁἩ (86 ργϑοΐίουϑ τηθίδὶβ, ΠΟΥ Ὑδδὺ ΓΟΘΟΌΣΟΘΒ [ὉΣ 

1} 'ῬΤονπβοη δ Αὐγϑηροιηθηῖβ οὗ (πΠ6 ΟΙὰ Τοδίδιηοηῖ, νο], ἱ, Ρ, 468. ποία. 
8 Βαγάογ᾽  Ογϑηίε! 1ἀτοζαίατα, γο]. 1, Ῥ. 399. 



“πὰ ἐἰλε Ναίιτο 9.Γ,) Τλίπσϑο. ὅ95 

ΟὈϊαϊπΐηρ ἴμαπὶ (πον 1οβὲ} ἐθθτα γοτα δ ἰδαὲ ἰΐπι6. Βοβίἀθα, ᾿ξ 8 ργοῦε]8 ἐπδὲ 
{16 ἰαἰοηῖ, πιοηἰοηρὰ ἴῃ {ἢ 6 8 δῦογβ οἰϊθα, τγυᾶ8 {86 ϑυτῖδο ἰβ]θηῦ ; δοοογάϊπρ 
ἴο πΏ]ΟΒ {86 διηουηῦ οΟἰ]οοίοα Ὀγ αν που]ὰ θ6 7,087,7911.} Απὰ ἴῃ δὴ ἀρὸ ᾿ἴκα 
τδδὲ ἴῃ προ Πάν ὰ Πνοὰ, τ βοη Κίηρβ ἀπα ργίποθβ Τοῦ δοουβίοπιθα ἴο Ββοαγὰ ἂρ ναδὲ 
αυδηι (68 οὗἉ ροϊὰ δηὰ εἶν ον (88 οὔἱθηΐὶ τροπαγομβ 811}}} ἀ0) ἰδ 'ἰβ ὈΥ ὯῸ ΠιΘΆΠΒ 'πὶ- 
δρῶ ναϑὴς (Βαὺ Πανὶ ὰ δηὰ μῖβ ῥγίμοθβ, ἴῃ ὑμοῖγ βυθοθββῦι! τῦᾶτβ ἢ} τῃ6 ῬΒ] δ ϊη 68, 

ΟΔΌΪ 68, δπὰ Απιδ! εἰκῖνοβ, δῃὰ τὶ ἴ[Π6 Κίηρβ οὗἩ Ζοθαδι, ϑγγία, δηὰ Εϊάομι, υαϊσας 
ΟΟ]]θοὶ ροϊὰ δηὰ δἰἶνογ ἴο [μ6 ἀῦονο διηοιηΐ, 

12. Το οἰγουτηβίβποθ οὗ ΕΠ} ]8} Ὀοὶηρ [δὰ ὈΥ τάνθηθ (1 ΕΚίηρβ 
ΧΥΪ,, 4.) Π48 ϑχοϊνβα (86 ργοΐβδῃθ βοοῦβ οὐ ἀηθ 6 ΘΒ, 38 δὴ Ἰπογ θά! 16 
τπΐηρ ; δῃά (Ποὺ αν αἰθιηωρίοα ἴο μ6 νυ γ ἴῃ ἐμοὶν Ἰπααϊτῖθα ΠΘΏΟΘ 
{π686 πποίθϑη Ὀῖγάβ οου]Ἱα Βανο ρσοουγοά ἰοοά ἴον (ῃς, ργορῃοί, 

0 [8286 θδθῃ αδἰοιιρίοα (ο ρεί τἱὰ οὗ {818 πιΐῖγβοὶθ, ὈΥ δϑβεσιἰηρ {πᾶ0 [86 Ῥτορβοῖ 
Ὑ85 ποὺ δὶ ὈΥ τάνϑηβ, Ὀυῦ ὈΥ {πΠ6 ΟΥ̓ οΥ ΒΔ ΙΔ 8 οὗ ΟΥ̓, ἃ δῖω4}} ἰοτσῃ ἴῃ 
1116 νἹοῖηγ οὗ ΒΕΙΒβμδη. Βιυῦ {86 ΤΟ] ονείηρ δυραπιοηΐδ μι }}} δον ἰμδὺ τμ6 τοςοϊνοα 
Ἰη ογργοιδίϊοι ἰβ οογτθοῖ : -- Τὸ ἴ8 ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ δια ὑμαὶ ΕἼ}]88 ἀγαπὰ οΥΓ ἐλθ ὅὁτγοοὰ 
Ομ γΒ. (1 Κίηρθ χνῇϊ. 6.) “ Ηδᾶ βίγδηρεσβ Ὀγουρμῖ Βίπι ἰοοὰ, {π6} ταὶ σῦ ἀ8 ν6]} 
Βᾶνϑ ΤΣ ΙΒη6α Βιτὰ τὴ} πεδίον ἢ δηᾶ ὑμὺ8 1 ποιὰ ποὺ Βᾶνθ ὈθΘἢ ὩΘΟΘΒΒΆΓΥ [ὉΓ Βἰπὶ 
ἴο δδᾶνθ σοιρονθα σι βθη [86 Ὀγοοῖς ν88 ἀγίϑα ἃρΡρ. Αγαΐη, Αμβδὺ (νὸ δὰ βοηϊ τηθ8- 
ΒΘΏΡΘΙΒ ἱῃ Ρυγβιὺ οὗὨἨ {π6 ρσορμϑὺ διποηρ 186 πεὶρῃθουγίηρ Κιπράομιβ δηὰ πδιϊοῃδ) 
ἴΟΟΧ δῇ οαἱ οὗ ἴβϑη δαὶ [ΠΥ ΟΓα ᾿ἱρπογδηΐ οἵ {86 ρίδοοθ οὗ .ΐ8 οοποθδϊμιθηΐ ΕΣ 
Κίηρβ χνὶϊϊ. 10.); δῃηὰ βοῆγα 956 ουὔῦ οὗ ἃ {χῦ6, γΥ8 ΤΏΔῪ ΒΌρΡΡροΒα ἰδ ργοῦδυϊο, σουϊὰ 
Βανα ἀεἰίνογθα δηλ ὑρ, Βοοίηρ ἰμαὺ [867 οου]Ἱὰ γσαϊη ποιίηρ ΟΥ̓ ἢϊ8 σοῃοθδ]ηθηΐ, 
δὰ διδα ΘνΕΣΥ {μὶπρ᾽ ἰο ἔδαν οτα ἀούθοϊοη. ΠΡ Τα σοπια ἴο γογραὶ οὐ ἐἰοίβι, τα βηά 
{πὺ {86 πογὰ ἷβ Ὀγθοίβθι Υ [86 βϑμθ τ] δδῖ, ΒΟ ἰδ πιοϑῖ ῬΟΌΡΕΙΙΣ τοηδογοὰ 
ὙΒΎΘῺ ἴῃ 66η. νἱ}. 7. το ΝΌΔΗ βοπὰβ ἃ Ὀἰγὰ οαἱ οὗἨ [μ6 δΥκ.᾽" 86 ΑἸταῖ συγ, 
ἀου θυ 688, οουἹὰ αν οδυϑοὰ ἐοοὰ ἴο αν Ὀθθὴ οοῃνογοὰ ἰοὸ ΕἸ 178} ἰῃ ΔΠΥ ΟἿΠΟΡ 
ἯΓΥ, Ὀυϊ Β6 οἰοβα ἴο βθηά ἰδ ὈΥῪ ἴμο686 γαρβοίουβ ὑυἱγὰὰβ ἔ0γ {86 ρσταδίον 1] υβιγαῦοη οὗ 
δὶ8. δοβοϊ αἵ δοιησηδηὰ ΟΥ̓Ρ 811 ογθαΐυγοβ, δηὰ αἰβὸ ἴο ψίνα υ8 }}} ουϊάθησα Βαϊ ΒΘ 
'5 ΔΌΪ6 ὕο ΒΌΘΟΟΌΥ Δη4 ῬΥΌΒΟΣΥΘ, ὈΥ ἴπ6 παοδί ἱπηργοῦ 8 Ὁ]6 τπηθᾶπδ, 411 ἰμοβο τβὸ ρμαΐ 
ἐδοῖν ἐγυδύ ἴῃ Ὠὶπι. 6 ΠΟΘ ρῸ Π0 ἔιγΓΒον ἰ0 Ἰπαυΐγα πβδποθ [86 ΓΆνθῃθ δα {μὲ5 
ἰοοᾶ ; ἰὑ ἰΒ ΘῃουὮ Σ τὸ ὈοΙθνο ἐἰμαὺ ὑΒογ Ὀτουρμὺ [Ὁ ἰο ΕἸ) ἢ ; ἴ0γ τῃ6 τὰ τηυδὲ 
δον, [μδὲ ΤΠ6Ὺ δοίθα Ὦγ ἀϊνίπο ἀϊγοοίοη, δπὰ ἐμαὶ {μ6 ἑροὰ ν88 οὔ (οὐ Β ῥργονϊ ἀΐηρ. 

18. ΤΟΥ 18 πο οοπ γδαϊοϊίοη Ὀοίντοοη Φοῦ Χχνὶ. 7. δηὰ Ῥβαδὶ]. χχῖν. 2. 
δα οἷν. ὅ. 

Ϊπ ἴπ6 ἤγει- οἱοὰ Φοῦ βαγϑ (μαὶ σοά εἰλ ἰλο οαγίλ ὡροὶ ποίλίπρ ; διὰ 
ἴη Ῥβα]. χχῖν. 2. 1 ἰβ βαϊὰ {πδὺ Φοβονδ λαίλ Κὶ ἐλ εαγίὰ Ὡροὶ ἐλὸ δεαδ, απᾶ 
επἰαδίἑδλεά ἐΐ πλήν φῇ θαι δηὰ ἴῃ Ῥβδὶ. οἷν. ὅ. [δὲ Βα δαί ἑαϊά ἐλε ζοιυπάαξίοπε Οὗ 
ἐλε εαγίλ ἰλαΐ ἰΐ 5 ποί δ γενπουεά δυεγ. ΑἸ! ὙΒ ΟΣ ΘΧΡΙΘδΒΊΟΠΒ 816 ρ}1]0- 
ΒΟρΒί ΔΙ οογτθοῖ ; [0γ [86 ἐουπάδίίοη οὗ ἃ ρΡοπάυ]οιυβ δον οδῃ δ6 Βοίδίηρ Ὀυΐ ἐδ 
ΟΘὨῖΓΘ, ὍΡΟΏ ὙΠ ΒΙΟἢ 81} (86 ραγίϑ ἰθδῃ δῃὰ δῦ βυρρογίβα Ὁγ ἴὐ ; δηὰ {86 νγδίθγβ 60ῃ- 
Εἰπυ!ν Ποπίηρ ἸΒτοῦσῃ [μ6 Ὀονγοὶθ πα οομοδν 68 οὗ {86 οαγίμ, ἔγοσι (μ6 ἀορίδα 
οὗ [Π6 868, ὈΥ ἃ οσοπδίδηϊ δουγβο δηὰ οἰγουϊαίίοη, οοηδιί 6 δὴ ΔΌγ88 ἴῃ {Π6 ἰοτοῦ- 
τηοϑῖ οἵ ἴ[}6 φαγί. 4“ ἐλὸ γἵθϑγε γμη ἱπίο ἐλὲ δεα; ψεὶ ἰλθ 8δα ἐδ ποί γιωὠΐ: ωὠηίο 
ἐλο τοπι ιολόηοε ἰλὲ τίσεγε ουπιε, ἐλέίλεν (δεν τείιγη ἀραϊΐη. (οοἾ65. ἰ. 7.) 80 
ἴδδι, τ ὃ Ῥγοργίειγν οὐἁὨ βρϑϑοῖ, [86 ἰδστδαυθοῦβ ρῇοῦδ ἰ8 βαϊὰ (0 μδηρ ὑροῃ 
ποίησ, δὰ τῃ6 ἀρ ἴο Ὀ6 ϑυπάἀρὰ ἀροπ [86 8688, δῃα Θβί δ] δ θα ἀροὰ ἴμ6 βοοάβ, 
δ (Ἐδ4]. οχχχυὶ. 6.) ἰο δθ δέγοίολεά οἷ αδοῦυε ἰλδ ιοαΐε7.8.2 

14, Τθο ἀπίοογπ Ὁ (Ε61Μ), ἀοβουι θα ἴῃ «οὉ χχχῖχ. 9. δηὰ δ] υδθαᾶ 

1 ΤΏ τοδᾶάοσ νὉ1}} δπὰ βοῖιο εἰδδογαῖθ δηὰ ἱπίογοθίίης οδ συ]δεοηϑ οἡ [Π6 δα δ᾽εοΐ, ἴῃ τ. 
Βτονη δ Απθαυϊεῖοβ οὗ 186 618, γο]. ἱ. ΡΡ. 149.----1ὅ38. 

3 Μγοῖβ᾽β Ηυϊδεδῃ Ἐδβδὺ οἱ ἴ86 ΕΠ] οἵὗὁἩ Αἰἱεταρίβ ἴο τεργοθοπὶ [πὸ Μίγδοϊοβ τεοοτάεὰ 
ἴῃ βοτίρίυγο δὲ Εθἴδοιδ ὑχγοἀποοά ἴῃ ἔδο οτάϊπασγ Οοῦγθο οὗ Νδίασο, Ρ. 958. Οδιιργίαρο, 
1881. ϑγνο. 

8. Ζοηκὶη᾽ δ ΒόΔδΟΏΔΌΐοηοδ5 οὗ ἰδο ΟὨ γι διΐδη δ] χίοη, γοϊ. 1ἰ. Ρ. 286. 
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δ9θ ΑΠϊοροα (οπέγααϊοξοπς ἕο Ῥλιϊοδορῆψ. 

ἴο ᾿π Β6ΥΘΓΆ] ΟἾΠΟΥ ρϑββαρθθ οὗ ϑδουιρίασο, 1ἴ8. {86 ΘοΙσηοη ΓὨΪ ΠΟΟΘΣΟβ, 
γ᾿ ΒΊΟΝ 15 πόυγη, ἴῃ Ατάρια, ΌὈΥ {π6 Ὥδιηθ οὗἁ γσεῖπι πηίο {818 σΔγΥ. 

18. ΤΏ οἰγοιμηϑίαποα οὗ Φοπδῇ Ὀδίηρ ἴῃ τΠ6 Ὀ6]Ϊγ οὗὨ 8 εσλαΐο 
(ϑοπϑῇ 1. 17. ; Μαῖίι. χὶϊ. 40.) μα8 ὕδθϑὴ δῇηγιηθα ἴο Ὀ6 δοῃμίγαγυΥ ἴο σηδίίος 
οἵ ἔδοϊ; 88 {88 τῃγχοαῦ οὗ ἃ 8816, 10 18. γν6}} Κηοννη, 18 Θαρ80]6 οὗ 86- 
ταὶ ηρ; [0116 τόσο ὑμδπῃ {Ππ6 δῦ οὗ 8ῃ ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ τηδὴ ; ἀπα {Π686 ἤδῃ 
ΔΓΘ Π6ΡΘΓ ἑουπᾷ ἴῃ ἰδ 6 Μοαϊξογγαμθδῃ 368. 

Βυὺ Βοοδαγὶ μ88 Ἰοῃρ βίποα ρτονϑὰ 18δὺ ἃ στοαὶ ἤβῃ οὗ {Π6 δλαγὰ Κιπᾶά 15 όσα ἴω- 
ἰοηἀοα. ΤῈ 8 ἃ ν16}} δἰὐβϑίθα ἔβοὶ ὑμδῦ πὭϑηγ οὗὨἨ (Π6 Ββαῦὶκκ δρϑοΐθϑ 86 ποῦ οἷἱυ αἵ 
ΒΌΘΙ 8 81Ζ6 δῃηα ἴοσιῃ 88 ἰὸ 6 δ0]6, πὶ μοιυῦ ΔΩ Πηΐγδο]6, 0 ΒΎΔΙΙΟΥ ἃ σϑ τυδοίο, 
Ὀυΐ 4180 (με τχϑπ ᾶγο Ὀδοη ἔουηα δηζγα ἴῃ ὑποὶγ βίοι ἢ8 ; 8η4, βίῃσο 1 ἰπ 8 ἔδες 
Ἧ76}1 Κπονση ἴο Ρ᾿γϑιοϊοσίϑίδ, ὑπαὺ (86 βίοιηϑοι 85 ὯῸ ῬΟΥΥΘΡ νοῦ δυ υϑίδῃοοβ οπαποά 
(ἢ νἱτ4]10γ, 018 οἰΓΟι πιβίδησα νι 1}} δοσοῦὴρ ἢ ρᾶγί ἴον [86 τι Γβου ]ου5 ΡΥ ΘΒΟγυ δΌοΒ 
οὔ {86 ργορδοὶ Φοηδὰ ἴῃ [86 ὈΘΙ]Υ ΟΥ̓ βίοσαβοι οὗ [88 στοδὺ Άδῃ, ἴῃ ἢ 6 νγ88 ἴὺζ 
ἴδμγοθ ἀδγ8 δῃηὰ ἴδγθο Ὠἱρηίθ. Βοοβασχί 19 ἔγῦΠ Ὁ ΟΥ̓͂ ορίηίοπ, {μαὺ μ6 Ρϑγέϊσυ]ας 
Βρθοΐθβ οὗ ββασκ πῃ ϊοῖ βυγα! ονσεα ὑπ6 ργορθθυ ΦοηΔ} 88 (86 δριαΐμα σαγολαγίας οἵ 
Ὑδ106 δ ΑΥὶς, ΤῸΣ 18 νΟΓΔΟΙΟΥ ὑοττηθα ἐωαπιΐα ὈΥ δοπλθ ἠδ γΑ} 88, δπὰ τ ΐοἢ 18 ἃ δεῖνα 
οὗὨ ὑπὸ 8688 ἰη δοὺ οἰ πιαῦθϑ, τῇδ γα 11 18 [Π6 ΤΘΥΤῸΡ ΟὗἁἨ παν ραίογβ: Μτ. δ ὙΥΊ ΟΣ 
[86 ἀδγ αἴἴνεν ἃ νἱοϊθηξ βύογῃι, δβχδεῖυ ἴῃ {88 88η16 ρογίΐοη οὗὨ {88 β68 ὑβοσα ἔδια δδϊρ 
σὰ δοπδα οα θοαγὰ ϑηοουηίογαα {86 ἰδπιροβῦ, ΟὐὈβουυθα βθύδγαὶ νΟῪ “" 
58:68" βρογίϊηρ δοουῦ [86 Β8ῖΡ, βοπιθιοῦ σῇ σὴ οου]ὰ ποῖ Ὀ6 1688 [μὴ ΒΙΧΕΥ ἔδες ἴα 
ἘΉΚΙ διὰ ΔΡρΟΑΓΘα 88 Ἰοῃρ 88 ὑμ:6 ν6886] 1861 οὐ Ὀοαγὰ οὗἩ πϑϊοι Β6 νγϑβ δι" 
ΑΥϊκοα, 

ΤῊδ Ῥγθοθάϊηρ τὸ {ῃ6 ῥδβϑασθθὲ οὗ δουιρίυγο, σπιο ἢ αν Ῥδθη 
ῬΥΪΠΟΙΡΑΙΎ οχοθρίθα δρσαϊηβί, 88 Ὀθὶηρ' ΘΟὨΓΓΑΓΥ ὕἤ0 ὈἢΠ]ΟΒΟΡΩΥ δα 186 
παίαγα οὗ [Βῖησπ; δηᾶ γοί, ἤθη 411 86 οἰτουτηβίδποοβ οὗ {πϑτ 8γ6 
ῬΓΟΡΟΥΪΥ οοπδιἀογοα, [μογο 18 ποίμιηρ ἴῃ {πὰ Μ ΒΙΟὮ ΤΩΔῪ ποῖ Ὀ6 80- 
οουπίθα ἴον, δπά ᾿πἰουργοίθα, οὐ [86 ῥυιπμο ρ]68 οὗ τηοάθγῃ ρΡὨ]οβορῆνυ. 

1 Βοοδαγιὶ Ορογα, ἴοι. 111, 60]. 742. εἰ δῆ. ΒΟΟΒΑΥ 8 ΟΡ πίοῃ Ὧ88 Ὀ66η δἀοριίοα Ὀγ Ἀ, 
Ῥαυκμυγεῖ (ατθοῖς 1,οχίοομῃ, δγίοϊα Κητος), δη ἃ 'ἴ8 ΠΟῪ ζΘΏΟΓΑΙΪΥ τοοοϊγοα, ὅ66 4180 ϑσι ραΓο 
᾿Ππδιγαϊθα ὉῪ Ναίυγαὶ Ηἱἰβίοσγ, ὅς. ἘΕἸΧΡΟΒΙΚΟΥΥ ΓΠά6Χ, Ρ. 52. ἀπὰ 106 ΕὙΑρτηο δ δηπμοχεᾶ 
ἴο ἴη6 αυδτῖο οἀϊμίοη οὗἨ Οἰδίπου β Ὠ ΟΠ] ΟΠ ΓΎ, Νο. οχὶν. Ρ. 103. Βίβιορ Φευῦ, ουσόνοτ, 
ἮδΔ5 υγροὰ ΒΟΥΘΓΆΙ σοηδβι ἀθγαῦοηβ ( ἰο ἢ ΛΘ [00 Ἰοηρ [0 ἰηϑοσιίοῃ ἤθγο, δηᾶ τ[ἢ6 ἔογοο οὗ 
ἩΔΙΟὮ Ὁ που] ἱπηραῖὶγ [0 αὐτί ἀρ), ἴο βῆονν τ1ῃδὺ ἰῦ ΡΓΟΌΔΌΪΥ Μγὰ8 ἃ ῬΠ4]8, ἱπῖο {Π6 σδυ ΠΥ 
οὗ ψὮΟΒ6 τηοῦ ἢ Φοηδἢ τγα8β ἵακοη. (δαογοὰ Γἰϊογαίαγο, Ρρ. 178---180.) ὙΤὴθ οὈδογυδσίομε 
πΠἸοἢ δα ἢδ5 δἀἀπορὰ ἴγοιῃ ἴΠ6 τπιϑίοΓαὶ ΠΙΒΌΟΥΥ οὗὨἨ 16 σγΠ816 ἃ. σοπῆσγιμημρα ΟΥ̓ ἴἤ:6 Θδῃζοῖ- 
Ῥτβίηρ; 8η ἃ δχρογίοποθά ᾿}416- ἄἥβμου, Οδρίδίη ΘΟΟΓΘΒΌΥ : ὙΠῸ βίδιεβ, [δ᾽ ΒΘ 16 χηουϊὰ 
οὔ ὃς Βαίώπα Μγειιοείμϑ, οΥ Οτοδὶ (οπηπιοὴ ΥΥ Βα]6, 18 ὀρθῇ, “1 ργθβθῃϊβ ἃ σϑνὶ εν 85 ἰασροὸ 
88 8. ΤΟΟΠῚ, Δηα σΒΆΡ80]6 οὗ σοῃ δἰ Πρ ἃ τοτο,δηϊ 881}᾽8 70}}γ- Ὀοδὺ ὅ1}} οὗ πιθη, θοὶηρ δὶχ οἊ 
οἰχῶν δος ψ]άθ, ἴθ οὐ ἔννεϊνο ἔθος πἰσὰ (ἰπ ἰγοπῦ), δπὰ ἥξθοθῃ οὐ βἰχίθοῃ ἔδβεϊ Ἰοηρ." 
(ϑεογθβογ Β Αοοοπηΐ οὗ [86 Ατοῖῖς Βερίοῃβ, νο]. ἱ. Ὁ. 466.) ΤῊ ΟἿΪΥ ον᾽οσοπ ἰμΒδὲ σϑὴ θ6 
οἴεγοα ἴο τ. Φ6 00᾽ 8 ορἰπίοῃ 18, δύ [ΓΘ 8 πΠῸ δυϊμοθηιςῖο ἰηβίθημοθ οὐ σοοοσὰ οὗ 8166 
Ὀοΐηρ ἰουπαὰ ἰῃ [86 Μοαϊνογγαδηθϑη ἔθβ. 

5 Ἴγανεὶδ ἰη 186 ΗΟΙΥ [δηὰ, δο. ἰμἱγὰ οἀϊίοη, γο]. 1. ΡΡ. 14, 16. Ἰωπάοη, 188]. 



ὅθ᾽ 

Νο. ΙΧ. 

ΟΝ ΤῊΗΒ ΟΟΝΤΕΒΑΡΙΟΤΙΟΝΒ ΤῸ ΜΟΒΑΙΙΤΥ, ΒΑΙΒΕΙΥ ΑἸΤΙΈΘΕ. ΤῸ 

ἘΧΊΒΤ ΙΝ ΤῊΗΕΒ ΒΟΒΙΡΤΌΞΒΕΒ. 

Γ[Ποενγο ἰο ἱπ ραρεε 8399. απ 404. ευρνὰ.] 

ΝΟΤΥΙΤΗΒΤΑΝΌΟΙΝΟ [Ὁ 18 ρἜΒΘΙΙΠΥ δἀπλι6α {πα΄ [π6 ἩΟΪΥ ϑουιρίυτοθ 
Ὀγϑδῖῃθ ἃ βρὶτιξ οὗ 186 ρυγοδβὲ δηᾶὰ πιοϑὺ αἰ δίνουν Ὀθπθνοϊθπῦ τηογὰ- 
Ἰγ ; γοῦ ἴῆοτα δ.Θ Βο)θ ρϑβϑβαρθθ ὙὙὨϊοῦ ἤδνθ Ὀ6Θη Τοργθβθηΐθα 88 
δἰ νΙπρ σουῃίθηθϑῃσθ ἴο ἱπλπλογϑ ΕΥ̓ ἃπα ογαοϊγ. Βα {Π686, ψΏΘΕ 
αἰν οχδιηϊηθᾶ, νψ}}} 6 ἔουηά ρῥογίθου! Υ ̓ἴῃ αῃΐβοη τ ἢ 186 ραγοβῦ ρτῖπ- 

ΟἸΡΪ68. οὗἁὨἨ τηοσα] γ. ΤῈ τάς ἀπεσοηοθ ΒΟ. βυ 81ϑί8β θαθίσγθοῃ 
δησϊοηῦ Δη(ἶ τη οΓ ΤΩΘΔΏΠΘΥΒ, 1 (ΑἸΓΪΥ ΘΟΠΒΙΔοΓρα, τνου]ὰ δομθ Ὀ6 8 
ἐν δι αν ΤΟΡΙΥ ἴο {86 ᾿πάθοθῃοθδ, ἩὙΏΙΟΒ ἈΓΘ δββοσίθα ἰοὸ δχιδὲ ἴῃ [Π9 

1016. 
ΕὙΣΙΒοΥ, [ῃ6 Θμαγδοίουβ δπὰ οομπάποϊ οὗ τἤθῃ, σ βοῖλ γγχὸ ἢπᾶ ἴῃ 41} 

Οἴοσ στϑϑρθοῖβ δοιηηθηϑα ἴῃ {Π6 δουιρίιγθθ, Δ.ΓΘ 1ἢ ΒΟΙΏΘ Γαβρϑοίβ 
ἔδυ γ ; Ὀθαῦ {π6886 816, 18 ΒΟὮ ᾿πβίδῃοθϑ, ὈΥ̓ ΠΟ 688 ΡΓΟΡΟΒϑά [ὉΓ ΟἿΣ 
Ἰτηϊ ἰδ ίοη, δη4, ΘΟμβοαυθηίγ, ρῖνθ ΠΟ βαπούϊοη τ μδύθνϑυ ἴο ᾿τωπλ ΟΓΆ ΠΥ : 
[ῸΓ Βούθσδὶ οὗ [θ86 ἔδι}}8 γα δἰ τ Ὁ ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ ΘΟΠαοδΙηη6α, ΟΥ̓ ἈΓΘ 
ὈΓΙΘΗ͂Υ το]αιθα οΥ τηθηϊοηθά 48 τηδίίον οὗ ἔδοῦ, ψιςπουῦ Δ ΠΥ ἰηὐτηδίϊοι 
ὑπαὶ [ΠΥ δγὰ δἰ πο. ἴο Ὀ6 σοτητηθηοα οὐ ᾿ηϊ αἰθ6α, Τὴ βαογοα τσὶ ῦθτθ, 
Ποινον Υ, ἈΓΘ ΟἿΪΥ ΔΒ ΓΘ Ὁ ]6 ἴοσ ἔλοίβ, ποὺ ἔοσ [Π6 πλογΆ 1 γ οὗ δοίϊοηϑ. 
10 18 ἔγαθ (μαῦ {86 “6188 Ηἰβίουυ 18 βίϑ θᾶ τ ῖτἢ Ὀ]οοα δηᾶ ὀχ] εν ; 
Ὀυΐ 80 18 {π6 Βἰβίουυ οὗ 411 οἴ μοῦ πδίϊοηβ, (οδ6 ΘΠ ΓΟ ΟΪ 68, ΠΏ Π4}1518, 
ΟΥ̓ ΟΥΠΟΥ ΠἰβύουιδηΒ δα ἢοὺ οϑηβυγθα [ῸΓ ὑμ6 }] ὈΔΓΘ παγγαίϊοη οὗ {Π6 
οΥη65 οὗὨἨ [Π6 ᾿ἸπαϊνΙ 818 ΟΥ ΠΡΠΡΠΟῚ δηα ψιουΐ {Π6 Δα! οη4] ΟἹΓ- 
σαπηβίδηοθ οὗἨ Ὀοϊηρ το ονθά Ὀγ δυο ἰδίου 68 οὗ γ6 Ρἱ ον δηα υἱγίιιθ 
ἃ8 Ὡθουηα ἴῃ {πΠ6 ϑϑογτρίαγοβ. Βαυΐ 1Ὁ 18 πΟΥΙΠΥ οὗἁἨ τϑιλλγκ, {παὐ 189 
ΠΊΟΓΑΪ ομδγδοίον οὗ {86 «6 δ πο γὙ88 ΟΥ̓ ΠΟ Πη68Π8 80 ὉΠΙΪΟΙΤΗΪΥ͂ 
Ἀδὰ 48 [06 τηοάθγῃ δηΐδροῃϊιβίβ οὐ ἀϊνίηθ σϑυθίδίίοα μανθ ρῥγοίθπαθα. 
Ιὴ βοῃηθ ἃρ68 {Πι6 1} τη ογα}8 Τ6Γ6 τη 0} ρυΓΟΥ, δηᾶ {Πα ῖν ὈΙΘΟΥ ΤΊΟΓΟ [Ὁ - 
νϑηΐ, {πῃ δ οἴμοσβι ϑυοι νγαὰβ 86 σϑηθγαίίοη σοῦ τὺ δηίογοα 
δηδδη ἢ οβῆυδ, πα βυιο ἢ Α͵8οὸ 186 ρϑῃθγαίοηβ μδὺ ᾿ἰνοὰ ἀπγίησ 
1Π6 τοῖρῃβ οὗὨ {πιοῖγν τηοβῦ ΡΊ ουϑ ἸποπμΔΙῸ 8. [Ὁ 18, ΤΠΟΥΘΟΥΘΥ, ο 6 60Π}- 
ΒΙἀ6γθά, μαῖ 16 γιόγε παττϑαίϊοη οὐὗὁἨ 8}γ δοίϊοῃ, βιιοἢ 88 τ Βηᾶ ἴῃ {Π0 
ΟΙὰ ἀπά Νὸνν Ταεβίαμμθηίβ, πὴ ρ}168 ποιοῦ {Π6 Δρργοθαοι ΟΣ (86 
ΘΘΩΒΏΓΘ Οὗ 10, Ὀὰῦ ΟὨΪΥ ἀφοίαγοθ {παῦ βιο ἢ 4 ὑμῖπο τγ88 ἄοῃθ, δα ἱπ 
ΒΟ, ἃ ΤΩΔΏΠΘΥ; δηᾶ {86 ποῖ σομποθλϊηρ οὗὨ [8686 δοίϊομβ βῇῆονβ [ἢ 6 
ΒΙΠῚ Ρ]ΙΟΙ ΕΥ̓͂ δηα ᾿ρΑγ Δ} 1ὺ οὗ (86 βδοσθα Ὑυυ!ογΒ, 0 ΒΡΆΓΘ ὯῸ ὈΘΥΒΟΣ 
ὙΠΟΙΏΒΟΘΥ ΟΣ, ποῦ ουθ ΜΘ {Π 6. ὑμοτηβοῖγ 88 ΑΥΘ ΘΟΠΟΘΙΏΘΩ, ---ἸΒουρὶ 
16 {πῖηρ᾽ τα]αϊθα βῃουὰ γτράἀουῃα ἴο {π6ὶῦ ἀἴβρτδοο ; --- 88 ἴῃ [86 6886 
οἵ Νοδβ ἀγυῃκοηηθθθ (θη. ἰχ. 21.):; Φ84000 8 ἀβοοινίπρ οὗὨ 1βδδῷ 

ααὃ 



δ98 Ουηπίγααϊοίίοπε ἕω ὅϊοτγαϊιέν ζαϊξεῖν 

(ὅϑη. σχχυὶ!.}); Ῥούογ᾽β ἀβηΐαὶ οὗ Οτιδὺ (Μαϊί, χχνὶ. 69--- 7ὅ. ἀπη {πε 
ῬΆΓΔ116] ρβββαρϑδ οἵ {π6 οὐμϑὺ θυδῃρβ] 818); δ} αἰβριιῦθ νι Ῥέεῖεγ 
(6!. 11. 11--14.)}; δῃά Ῥαιυ])β ὀχοιβα οὗ Ἀϊ]η}86} (οίβ χχῖ, δ... 

ΤΠ ΤΟ] ονίηρ ἀγα [Π6 ῥυἱηοῖραὶ ραβθαροδ τ οἢ δανα ὈΘοη Ομαγροᾶ στ] Ὀοΐπο οοη- 
ἰὐδαϊοῦϊοηβ ἴο ΣΩΟΥΘΙΠΥ ; Ὀυῦ τι μον 1016 ργοίοχῦ, ὑ86 ἐμὴ μὲ ΜΠ Ὀ6 διδθίο 
[0 πάρα, ὉΥ 1786 οαπάϊά Ἔχδμηπδίϊοη ἀπ οοπῃδίἀθγαίίοη οὗ ἴδ6 τοπιδϊηδσ οὗ τὰ» 
Βϑοϊϊοῃ. ᾿ 

1. Οοαδἷξ σοπιπιαπαῖ ἰο Αγαλαηι, ἐο βαογίζοε 1εαας (ἀοη. χαΙϊ.} λας 
δεοπ τεργοβοπίοα αϑ α σοπιπιαηά ἰο σοπιπιὶξ πιμγ εν ἴπ ἐξ8 πιοδί λογτεα ζόγα, 
απά, οοηϑβεφμοπέϊμ, αϑ ἱποοπδιβέοηέ τοϊξἧ, ἐἶι6 λοϊϊπ688 9}, Οοα ἐὸ σέυσε. 

Βυὺ {818 Θοτηπιθῃα ΤΔῪ 6 δα ἰϑίδοιουγ υἱπμαϊοαίθα, οἰἴμοῦ ὈΥ σοραγαϊπρ' ἴὲ δὲ ες 
δγτα 1168] δοϊϊου 3, οΥΓ (βου {818 ΘΟὨ5Ι ἀΘΥΔ 0}.} ὈΥ τβοϊνίησ 1 Ἰηΐο ἐπα ἀἴνῖπε 
δονθγοϊ σι οὐον (86 ᾿ἰν68 οΥ̓ Β'8 ογθαΐιαγοβ. ΕῸγ, 86 ϑυργειαα ἰψμοτὰ θὰ (σῖτος οἵ 
118 88 ἃ σὶδῦ ἴο ἰαίκα ἰῦ αὐσᾶυ, δπαὰ ἴο σοιημηδηᾶ 1 0 Ὀ6 ΚΘ ΔΔΥ, τγθθονε 
δηὰ ἴῃ ὙΒδίβοουθν ΠΔΠΏΘΥ δ6 ρίθαδο8. ΤῸ Οδγ ἃ δυτηδῃ υἱοίίπι ἴο Ὠΐπι, τι ποὰὲ ΕΝ 
ΟΧΡΓΟδ8 γΔΡτβηῦ, σου] ἃ Ὀ6 ἰο0 δοϊηπιῖῦ τυτ 6 Ὁ; Ὀαΐ ἴο ἀο 80 ὈΥ͂ Ηἷ8 Θοτηπιαπα σου] ὰ 
6 δὴ δοὶ οἵ οροάϊθηςο. 4.8 {86 ΑἸ ΒΟΥ [88 ἃ σρῦ (0 Θοτημηδπηᾶ, 80 ᾿ἷ8 ρμογίδοιουν 
Ἰαδὰ υϑ ἴο ἱπέδγ, ἑμαῦ Β6 νὺ0}}} οοτωιιδηα ποιμίηρ Ὀαὺ τὴβδΐ 18 σσοσίῃγ οὐ δἰ πιο ὉΤῈ 
ἀοθίσῃ οἵἩ ἀοὰ, Βονονοσ, 88 ἰ0 ργοῦθ ΑὈγαμαπι, ἴῃ γὰθν ὑμαὺ δ18 ἔδ!ι, ἴονο, δυὰ 
οὐδάϊθμοθ ταὶ ἢῦ 06 τηδηϊοβῦ, δπὰ κου, ἴῃ ἰδοὺ, μαὺ ΒΘ βῃου)]ὰ οὔτ Ὁρ 5886. 

2. «]αοο᾽Ἐ υοιο ((δῃ. χχανἹ]. 20---22.} 8 αδδογίεα ἰο δὲ φμὲέε σοπαϊ- 
ἐϊοπαΐ, απὰ αδ ἐπιρίγίπο ἰμαΐ ἐξῇ ἀΐδ Οοα τοομίαά οἰοίδε απά βεεαά λέπε, ἀε 
τοοζ ξογυς ἢϊηι. 

ΤῊΪ8 Τοργοβοηίδεοη ἰβ ποῦ τθοσα πη͵υδ, (ὩΔη [86 ΤΩΔΠΏΘΡ ἰπ το 1ὺ 18 διαςο Κ5ὶ 
ἰπάθοθηῦ. Ιη ογάεγ [μδὺ 0118 πιδίὕ8᾽ πᾶν Ὀ6 γεραγάθα ἴῃ [8 ῬΓΟρΡΟΡ σὰ, δ ταιισὲ [δ 
οοηϑίαογοᾷ, (μαῦ, ἱπιχιοα δία Ὀδίοσγθ {86 δοοουηΐ τ οὶ 18 ρίνθη 8 οἵ Δ οο᾽5 νόον, 
Ἧ 8Γ6 ἰῃίοστηρα οὗ ἃ υἱδβίοῃ τὶς Β6 δὰ πῇ θη βοιηρ οαῦ οη ἷδ ἸουΓΏΟΥ ἴο Ῥδβάδη- 

1 Ἑτοπλ [Π]8 οἰγουτϊηδίδποο ἀοα 848 ὈΘΘῊ Σοργοϑοηϊθα Ὁ 1618, 88 ἀἰβεϊηστι δ ηρ δὶς 
ἔδλνυουτὶϊο Φδοοῦ, ΌὉΥ 8 βγβίθηχ οὗ γγαμά ἀπά ἰἰδ5; ὈὰὉ [86 Το] ον; οοηδίἀογαξίοιδ, Ὁ Βῖδμορ 
ἩόοτΏΘ, ΤΩΔΥ͂ αϑϑίδ᾽ 18 10 ἔοστω 8 τίρῃν Ἰυαάριηθηὶ οΥ̓ [18 ταδείοσ. 

“15, 6 Ῥσοροβίοη οὗ ἀθοοί νίηρ Ιδδᾶς οὐ παιθα ποὶ τὶ Φδοοῦ, Βαϊ τὴ ἘΘΌΘςΟΔ. 
Φδοοῦ τοπηοηβίγαιθα ἀραίηβὶ ἰΐ, 88 ἰ ΚΟΥ ἴο Ὀτγίηρ ἃ οαγβο ροὴ ΐπ), Καῖ. Ὁ ἴδῃ ἃ Ὀ]εβαίπρ; 
ΠΟΥ οι] μ6 σοηϑθηῦ [0 Ρογίοστῃ ἷ8 ραγί, 11}} 80 οηρσαροὰ [0 86 4}} 16 ὈΪαταθ οἱ Ἠογϑεὶ 
--- Οὐ πιὸ 6 [ΠΥ ΟΌΓΒΘ, ΤΩΥ̓ ΒΟ ; ΟὨΪΥ͂ ΟΌΘΥ͂ ΤΩΥ͂ νοὶςθ6.ὕ 

“ 2ὰ)γ. Ετοχ (ἢ 5 ΒΡΘΘΟὮ, δῃηᾶ ἔγοπι [Π|6 ΘΓ ΘΒ. Π688 8ΔΠ ἃ 8ο] οἰ 46 ἀϊδοογοτοᾶ ὈΥ ΕΘ ΟΣ, 
ἐξ τῆδυ ποῖ ὉπίδιτἹ]Υ Ὀ6 ρτοβαπιοὰ, [μδ΄ 816 ῃδΔα ΒΟΙῚΘ Βρθοίδὶ γθδβοη [ῸΣ τ δὲὶ 886 αἱὰ ; ἐδιδί 
Ιδαδς γ788 δῦοιιϊζ ἴο ἴ8Κ 8 ΤΟΙ ΒῖοΡ 'π 8 σοποοτη οὗ ζτοδῖ τηοιηθηΐ, ν ΐοΒ ουρῶξ ἴο δὲ 
Ῥτγονθηϊοά, δπα οομ]ὰ Ὀ6 ργονοπιθά ὈΥ͂ ΠΟ οΟἴδΓ πι68}8. 

“ ϑά]γ. Το τοου πᾶ οὗ ΠΘΌΘΟοσδΒ Ἰυ ἀρτηοηϊ δθοτλΒ ΟΥἹ ἀΘΏΓΠΥ [Ὁ ἢδνα ὈΘΘΏ 
ΔΙΙοοα ὈΥ [κ880, δἱ [6 οσοποϊαβίοη οὗὨ [6 πιδίῖοσ. ΕῸΣ ᾿πουῦρὰ ἢ6 δὰ Ὀ]οΒβοα δβοοῖ, ἰη- 
ἰοηαίπρ ἴο Ὁ1688 Εϑαι, γοῖ, 88 1 γϑοο ]οοῦϊης δἰπηβοὶ(, ἢ6 σοηῆγπιοαᾶ δηὰ ταῦ θεὰ τπδὲ Ὀὲ6πε- 
ἱπρ ἰῃ [06 διγοηροδὶ [οΥπι8 : “ὙΥ88, δπα ἢθ 888}} 06 ὈΪ] 886. 8111 ΤΆΣ ΓΠΟΓ ---- δὲ δεαπἀϊηρ Ὠἰπι 
ΔΥΓΑΥ͂, 6 ἀρδίη τοροδίθα ἴῃ6 Ὀαπραϊοτίοπ, ἱπ [86 πηοβῦ βοϊθπηη πὰ δου Πρ ΤΔΠΠΟΓ : ὁ αοὐ 
σίνο ἴθ6 [86 Ὀ]εβδίης; οὗ ΑὈγϑἤδπι 1᾿ [Ὁ 18 Βαγὰ ἴο δβϑὶρῃι ΔΩΥ͂ ΟἾΠΟΥ γρθϑοη, ΨὮΥ, ἰἴ δὸ ἀἱϊς- 
Ῥοβϑᾶ, ὑροῃ ἀϊδοουοσίηρ ἴ[Π6 ἔγαπιά, μ6 τοῖν ποῦ αν τουογεθα [Π6 ῥγοσθεάΐησ. Νδυ, 7 
186 Κη πιοοῖίπρ οὗἨ [86 ὈΤΟΙΠΟΙΒ δίθοσγαγάβ, ομ6 διιουϊα Ὀ6 ἱποιηθἀ ἢο θυρροθβε, ἴδὲ ἔδδα 
Ὠἰπηδοὶ  ἀοαιϊοβοθα αἱ Ἰθηρ ἢ ἴῃ [86 ΡὈχΤΟΡτΙ ΟΕ οὗὁἨ ναὶ Πα Ὀφοπα ἀοηδ᾿ 

“ 4Ή]Υ. ΓΓ Βα ἢ τοῦ [86 σλ56, [8886 γ7χ88 ΟὨἿΪΥ ἀθοοίνοα ᾿ηἴο ψἢδὲ γ͵88 τεῦ, πὰ δὲ δὶπι- 
861 δοκηον]οαροα ἴο 6 80 ἴη 16 οοποϊαδίοι. ὙΠῸ ἀθοορίοη τν88 1 1086 οὔθ ὑτϑοξίδοά 
ὈΥ ΡΒΥΒ᾽οἰΔἢ8 ῸΓ ἴΠ6 ὈοποΗ͂ϊ οὗὨἨ [86 1. ραυϊθηΐϊβ; δῃἃ οδδαΐδίβ τι ἀροϊἀθ ἀροῦ ἴδ ἴῃ τὸ 
ΒΒΙΏΘ ΤΏΔΏΠΟΙ, Τθὸ οἴ!ποο οὗ Ψ8000 158 σογίδ  ΗῪ δἰ]ονὶαἱοά, ᾿ξ ποῖ δηΥΟΪΥ ἰα Κοὴ οὔ, ὈΥ 
16 οἰγοιπιδίδηςο οὗ Εδθδοοδ ρἰοάρίὶπρ ΠογΒαΙΓ τὸ ὈθαΡ (86 απο ; 88 ἴῃ6 οοπάποϊ οὗ Βε- 
Ὀέσοδ Βεθ 8 5086 ἀἃ ὈῪ [Πδὶ οὗὨ βδ8ο γα γἱπρ πὰ σοπῆτταίηρ ἴο Φδοοῦ (π6 Ὀϊοαδῖησ οεἱ- 
Εἰπα!ν ἱπίθπαἀοα ἴογ Εβδαα. ὕύροη (μ6 νοΐ, ᾿ξ ΠΟΓΘ ΟΓΘ ΔῊΥ οὔδηςο, ἰδ 5 ΟἿΘ ἔδεε 
πιῖρῆν θ6 ἰογρίνοη ; δηᾶ 1 Οοά, που διαπάϊπρ, οΘοπεϊπυιθα ἴο Ὁ]688 δοθοῦν, ἢ6 ἀἱὰ ἔογαῖνο 
ἵ, δηα δα ΓΟΔΒΟΉΒ [ὉΓ 50 ἀοίηγν." Βρ. Ηογποβ ΟΓΚΒ, νοὶ]. νἱ. ὑρ. 477, 478. 

2 ΤΗΐδ ἰ86 Βρ. θα το 5 πιοάθ οἵἉ δοϊ νἱὴς ἴμδ6 ἀΠ Ποῦ. ᾿ 



ΑΠ]εσεά ἐο οπὶδὲ ἵπ ἐδ ϑογρξιγ 68. ὅ99 

Αὐδη, τ θη αοα τεποιγοᾶ ἰο Εἷπι (δ 6 ῬΓΟΙἶ868 τηδᾶθ (ο ΑὈγϑμδηὶ σοησογηΐηρ {86 
αἰνίηρ οὗ ὑπ ἰαπὰ οΥ̓ ὕδηδδὴ ἴο εἶ ροϑίου γ, δπὰ {μδΐ ἴῃ 818 δ66α 4}} παίϊοῃβ οὗ (ἢθ 
ΘΆΓ(Ν δδουϊα Ὀ6 ὈΪο5θ86α : δἱ [6 βδηιδ {1Π}6 Αϑϑαγίησ τα, ἰδδὺ ἢὨ6 γομ]ὰ Ὀ6 τ 1} Ὠ1ηι ἱπ 
81 ρ᾽δοὺβ νι Π6 . π6 δῃου]ὰ Κο, δὰ του] Ὀτίηρ μιὰ ἀραὶη ἰηῦο ὑμαῦ ἰδηὰ, (12---1 δ.) 
1 σοπβοαῦθηςα οὗ [{|8 ν]ϑίοη, 46 0Ὁ τη84 6 8 νον ὑμ6 ποχῦ τηογηΐηρ ; {88 ἀδβίρῃ οὔ 
τν ὨΙΟἢ 788, [0 ΟΧΡΓΘ88 ὕ86 8θῆὴ86 δ Δα οὗὨ [Π6 ἀϊνίηθ σοοάηθ88, ἐὐαμι οοηδάθδηςθ ἴῃ 
(οὐ β σταοίουβ ργοϊθοϊίοῃ, δπὰ ἰο ἄθοϊασβ [18 βοϊθιῃ σϑϑοϊυἱίοη, ὑμαὺ 1 οἀ πουϊὰά 
Ὀ6 Ὑὑἱ|κἢ Βἷπι δῃηα Κϑαρ εἷπι πῃ 8 ψαν, δηὰ που]ἱὰ ρῖνθ Εἰπλ δγεαά ἰο δα ἀπὰ γναϊπιθπξ 
ἔο νεΐ οἡ (πθϊο βμονβ (06 πιοἀογβίίοη οὗὨ ἢΐ8 (168168), 80 {μδὺ ἢ6 ββου]ὰ οοίηβ ἀρδίῃ 
ο ιΐ8 ΓΔ Π 6 γ᾽ 8 ἤουδβ6 πῃ ρθϑ8οθ, [6 πουϊὰ δἰ δ Β18 Σα ΤῺ τω 6 8ΔΠ ΟΡΘῚ δηὰ ρυ]ῖς 
δΔοκπον]οαρτηοηῦ οὗ δἷ8 σταίπἀθ δηὰ ἀδνοίίοη ἴο ἴμ6 ],ογὰ 88 δἷβ : που ]ὰ δβοῖ 
Βρασύ ὑμαῦ ρ͵δοθ, 6 γ 6 ὅδ δὰ ἀρροϑδγϑὰ (ο Ὠΐπι, ἴο 818 υγουβῃϊρ : δῃὴ που]ὰ ἀδνοὶθ 
το Ηἰδ8 βεγυῖςα ἴδ ὑδηῖ οὗἉ }} (λ6 δι Ὀδίβῃοθ ψσΒῖο ἀοἀ θμου!ὰ ρσῖνα εἷπι. Νον βυθἢ 
8. σοῃόποι 88 (μΐ8, ᾿Ιηβὑοδά οὔ Ὀείηρ ππριουϑγ ἰηὐογοβίθα δηὰ ὀγανιηρ (8 ΒΟΙΔΘ ΟρΡΡΟΒοσ8 
οὗ ταονοϊϑιίοη ἢδνα δϑϑοτίθα), νι }}} Ἀρρθαγ ἴο ΘΥΘΓῪ Οὔ 80 χά σ68 οδηἸ]γ δηὰ ἰηι- 
ῬΔΓΓ ΔΙ, 4 στοαὶ ἀὐρυϊηθηὶ οὗ [86 5: Πρ} 10} δηα σοοάπθ88 οὗὨ 78000᾽8 Βϑαγῖ, δῃὰ οἵ ἃ 
Ῥίουβ δῃὰ τν}}}-ἀἰβροβαὰ πηϊπὰ : (βουσὶ Ἀπαου 6 ΪΎ 10 ἈρΡΡΘΔΓΒ δυϑυτα ἴο {086 ΒΟ 
δἰἤγη --- δι πονγονοῦ {Π6Ὺ σδηπποῦ του --- ὐδαῦ [86 ΑἸ ὺγ 068 ἢοῦ ΘΟΒΟΘΤΏ 
ΔΙ Πα861 τὰ Ἰπάϊν᾽λ}8 οὗ {Π6 ὨυμηαΠ ΓδΟΘ. 

8. 7Ὰε οὗὐ)οοίίοη, ἐλαὲ Οοα᾽ οοπιπιαπαϊπρ ὁ ἐλι6 ]ογαοἰτΐε5 (ΕἸΧΟΑ. 11]. 
22., χὶϊ. 36.) ἐο δογγοιο ἔγοπι ἐδε Ἐσυρίϊαπε ιολαὲ ἐΐεν πευεν ἱπίοπαθα ἴο 
γοϑίοτγε, ἐς ποί οπῖψ απ αοὲ Ὁ} Ἰη)ιιδεϊοο, διέ ξαυοίγα ἐλεῖζ, 16 οὈνιδίθα ὈΥ͂ 
τϑπἀοτίηρσ (86 Ηεθτον νοὺρ θὲ ἐφ᾽ (ΒΗ. αΠ,), αϑλεά οὐ ἀεπιανάεα, ἀρταθ- 
ΔΌ]Ὺ ἴο 118 ΡΓΌΡΟΓ δηᾷ ᾿1ἴ6 γα] τηϑδηϊηρ ᾽, ΒΙΟὮ 18 σίνθη [0 10 1π 411 [86 
διηοιθηξ γουβίοηβ, 88 Μ6]1 88 ἴῃ ΘΥΘΓΥ͂ ἸπΠο ΘΓ ἰγϑῃβ]δίζοη, οἹ7᾽ οιθη 62- 
οορέοα. 

4͵ Τῆε λαγαοπίπο 9. λαγαο)Ὅ"ε λεαγέ (Εἰχοά. ἴν. 21]., ἰχ. 16.) λα8 δέξῃ 
α ριξε δυιτοο 97 πιαϊίσπαπέ οαυὶϊ εοἵέδ ἐΐδ αὐἀυσγβατὶεβ 9 ἐλ6 Βιδίο; 
βοτμο 97 τοῆοηι λαῦο ποί ἠοοίἑαίοα ἐο αβέίγηι ἐλαέ ἐλ δἴπσίο οὐλαρίον ἐδ 5ιι}}}- 
οἱοπὲ ἐο ἀοδένου ἐδθ αμἐλοπέϊοϊέν 9.7 τὴθ πέτα ϑοεγίρέμγεβ, ιολὲῖο οἰΐόῦϑ8, 
ΠΊΟΥῈ εἰεσοπεϊν ἀπά βρεοϊοιδοῖψ, αϑεογί ἐλαξ α 7μ8έὲ Οαοα οομά ποΐ ρμεπὲδὴ ἐδδ 
Ἐγσυρέϊαπ πιοπατοῖ ζ0᾽ α λαγήάποδα 9 ἤεατέ ὁ τολϊοῖ ὧδ λϊπιδοί ισας 
ουἱάοηείν ἐδ6 σαιι86. ΤῊΪΒ 18 {π6 οὈ)δούϊοῃι ἴῃ 8]} 118 ἔογσγοο:.: [μϑῦ 8 
ΠΟΥ͂ 866 ΠΟῪ 11{{|6 ουῃἀδίιοῃ (ΠΘΓ6 18 ἔῸΓ 1ὖ. 

ΕΥ̓ΤΏΘΩ τὸ πο τὴ ἢ δὴ ἀββου ἢ ΔΡΡΑΓΘΏΥ ΘΟΠΙΓΑΓΥ [0 8}} {π6 ἰγαϊ δὰ ΘΑ Υ 
ἴῃ {πὸ πον], ἰῦ 18 θαῦ δοπηπιοη 181166 ὕο ΔΩΥ͂ ἩΓΙΓΘΓ, Βαγηδη ΟΣ ἀϊψίπθ, ἰ0 Βρροβ8 
(δαὶ τ τηϊβίακα 8᾽8 τηϑδηΐπο. δηὰ ὑπδὺ {Π6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῺ ΘΙρΡΙΟΥΘα (0 ΘΟΠΥΘΥ κὖ 8 
ΘΕΡΔΌΪ6 οὗ δὴ ἰηϊετργοίδιίοη ΑἸ οσοηῖ ἔγομι (μαῦ τΥ ἢ ἸΟἢ ΤηΔΥ αἱ βγϑῦ ργθβθηΐ 186}, Ὑγ78 
οδπηοῖ, [ῸΓ ἃ τηοπηθηϊ, ἱπλασίπο ἰμαὺ ἀοα ΒΘογ Υ πῆ παθηοθδ ἃ πιδη᾽ 8 Ὑ|}}, ΟΥ Βιιρροδίθ 
ΔΩΥ ΜὶοΚοα δια Ὀογη σοϑοϊμἴοη [0 818 πη, δὰ (μη ῬυἾ8868 ἷπὶ ἔΣ ἢ. ὙὴΘ ΔΓ6 
{πογοίοσο ἴο οοπβίάδτ, ὈγῚ τμδὶ ΟἴΒΟΙ πηθδη8, ποῦ ἱποοιρδὶ 6 τὶ υ ἢ ἢΪ8 παίυσα διὰ 
αὐΐγ! 68, Ὦ6 ἸΏΔΥ Ὀδ 8814, ἴῃ ἃ οογίδίη β6η86, δηα νι πουῦῦ Ἱπιρτγορυϊ θυ, 0 Βατάθη ἃ 
ἸΏΔῊ Β βοατί. ὙΠΟΥΘ 86 ΠΏΔΗΥ ὙΔΥΒ ὈΥ ὙΒΙΟΝ 6 ΤΩΔΥῪ ΟΟποοῖνα (818 οἴἶδοῦ ἰοὸ Ὀ6 
ντουρδῦ, πὶ βοΐ ταπηΐπρ ἰπίο (86 ΔΟβαγά!ν δπὰ ἱπηρί εν ἄρον τωθηϊοπθά. ὍΒΘ 
Βραῦῦ ἸΏΔῪ 6 παγήίδπθα ὈΥ ἴΠ086 γα σν ΤΟΒρΙίΕ8, τηΐΓΒ 6168, δὰ τηθσοΐθβ, ἱπίθπᾶθα ἴο 
δβοΐϊθη ἰδ; ἴῸγ 16 ΠΥ ἄο ποῖ βοΐοπ ἰδ (86 ψ}}} Ββαγάβῃ 1}.--- ὀὀ οὐ 18 ξοπιδύϊπιθβ βαϊα τὸ 
80 ἐμ80 νυν μῖο ἢ μ6 ῥδγπ 8 ἴο θ6 ἀοπα ὈΥ͂ οἴβοτβ, ἴῃ {88 ὙΔΥ οὗἉ ἡυάρταθῃί δπα ριη]8ἢ- 
τηθηὗ : 88 Ψ Π6η ΒΒ ροορίο τοὐθοίθα δἷβ οσσῃ τ θουβ ᾿ανγ8, 86 18 βα! ἃ [0 ἢδνθ " φίνοῃ 
(Β6πι᾿ (6 ἰάἀοϊαίτουβ ΟὨ68 οὗ (6 ν Βοαίβθη ποι σα θοιΓ8, “ὁ βίατΐο8 ὑμὰΐ σατο ποῦ 
φουα.᾿---ΤῊΘ Βοαῦῦ ΤΔῪ Ὀ6 παγἀθποᾶ ὉΥ ᾿ἷ8 πὶ πανανίηρ (μαὺ στδοα ἰδ Β88 ἰοηρ᾽ τὸ- 
βἰβύθ ; τη ΤΩΔΥ Ὀ6 χίνθῃ ὮΡ ἴο 8 ΣΟρΓΟ αἴθ μλΐπὰ ; 88 [Π6ΥῪ εὐνα Ὠοΐ 866 ὙΒ6η ΨΒΘΥ͂ 

ΕΙΣ ἰδ (86 νΕΓΥ νγογὰ πβοᾶ ἴῃ Ῥβαὶ, ἰϊ. 8. διξωῪ, (δηλαι). Αβκ 97 πιο, απὰ 1 οἱ! σίυο ἔδδα 
ἐλο ἀεαίλοη Κ᾽ (λὶπο ἱπλοττίαηοο, ἀκα (Ὺι6 κιογτιοδί ρατία 97 ἐὖι6 φατεὴ γὸν ἰὴ ροβεεεεῖοπ. 'ΤῊΘ 
νΕΓῸ 18 το παογοὰ ἀεπιαπάογα, 88}8}} ἀοπιαπά, ὉῪ ΒΔΌδΙ Οαθθη. 1.8 ΒΙΌ]Θ. . . ..... Ὁ δΥΘα 
Ἰ᾿ΉδΡγου θα τέμαγά, ἴοπι. ἱΐ, Ρ. 18. 
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Ῥοββθαβϑᾶ {πὸ ΔΟΌΠΥ οὗἉ δἰρεῦ, (μ6 π86 ΟΥ̓ ἱβαὺ ΓἈΟΌΪΥ πηδῪ Ὀκ ἰαΐκθη ποτ ἐξεοῖε, πεν 
1Π6Υ πῖδὺ θ6 δϑαηἀοηθᾷ (0 Ὀἰ᾿πάπεθ6. Βιιὶ }} {818 [8 Τιλ!οίαὶ, πὰ βαρροβεθ ῥσουΐοω 
γοΪ ΑΓ τ] ΚΟάη688, τ ΒΙΟἢ ὖ 8 ἠσβίσηοα (0 Ῥαπ88..}} 

ΕΟΡΙΔΘΥ, ΠΟ Ῥϑυύβοῦ 0 ὁδηα!α]γ ῬΟΓυΒ68. 16 ΒΙΒΌΟΥΥ οὗ [86 ἐγαπββοίξοιϑ ᾿νε 
ῬΒΑΓΔΟΝ, ὁδῃ ἋΠΘΗΥ ὑμαὺ τ μαῦ {Πἰὲ ΑἸπΙ σὺν αἰὰ ἰο ῬΒΑΓΔΟΝ δπὰ με Εργρίείασια μὰ ἃ 
ἰοπάβπου ἴο βοΐϊϑῃ γαῦθοῦ ὑμαη ἴῸ Βαγάθη Ηἷβ μϑασγῦ; ΟἰἶΔΙΥ 88 1 'τνυᾶδ πιοῖ πιῇ 
δίζου ἢ6 δᾶ βθθὴ {πμ6 πιγϑοΐὶοβ, δπὰ δον (Π6 μίασιαοβ μδὰ οϑαδϑά, ἴμδὶ ἄς Ἀαγαεπεεῖ 
λϊνιποῖ ἀπὰ νου]Ἱὰ ποῖ βιδθν 086 [9Γ86}1068 ὕ0 ἀορασί. Τὸ {πγοδίθηθα ρίαστεθθ ὑσεστε 
ΒΙΒρΡΘηΔοα οη ἃ οοηἀϊίοη τ ἢ ἡ ΒΊΟἢ ἢ 6 τοίδ6α (ο Θοτηρὶγ, δηὰ ἴΠθη ΟἿ γϑτὸ {νὸν 
Ἰπβιοίοὰ, 10 ἴθ, τηογθουθῦ, ν7γ6}} Καόνση ὑμαὺ ἩΘΌΓΟΥ νογὺβ ἱπ ὑμ6 ΗἸΡΆΣ οοηυρδθοα 
ΒΙση  ἴο ρογηιὶέ οὐ ἴο 876. ἴο Ὀ6 ἄοῃθ, 885 ΜὙ6}} 848 ἴο σαμδ ἴ ὑ6 ἀοῃα: εἶρβν 
ΠΟΙ ΠΡ ΠΊΟΓΘ 15 πιθϑηΐ, ἔπδη ἴο ἰθᾶνα ἃ ἤδη ἴο {μα Ὀθηΐ δηα [θθάθπου οὗ μῖβ οπνῇ 
αἰϑροβιιίίοη. Τῆυβ ῬΒΑΥΔΟΪΝ 'ψὲ8 οἷ, δπὰ ἢθ ἰβ βαϊὰ ἴο να πιδβᾶδ 15 οὐσ ϑατί 
βία Ὀθοση δραϊηθὲὶ ἀοα. ΗΕ δίπποα ψοΐ πιοῦσα απ λαγαδηθα πι8 ἡδαγί. ΤῊΣ ῥγορεσ 
τοπάἀογίην, ἱμπογοίυγα, οὗ Εχοά, ἵν. 21. ἰβ --- 7 τοὐδὲ μογτιῖέ ἀἰδ ἀδαγέ ἐο δε δὸ λαγείεπεοά 
ἰλαΐ ἠδ ιυἱϊ! ποὲ ἰοὶ ἐΐλδ μεορίθ ρσο. 80 ἴῃ Εχοά. ἰχ. 12. 1Ὁ ουὐρῆῦ ἴο Ὀ6 ἰγβηἸδιθε, Κεΐ 
ἐλ Τίολν διηεγοά ἐλ ἀδανί ΚΓ Ῥῥαγαοὶ ἰο ὃδ6 80 λαγαδποα ἐλαΐ ἂἀὲ ἀεατζχεπρα ποΐ ἰο 
ἔλοπι. Απὰ ἃ ἴὭογα 1 όγὰὶ τοηδοσίηρσ οὗ Εχοά. ἰχ. 1δὅ, 16. σου ϊὰ γοιονο ἐπ ἀϊβοσο- 
ΔΏΟΥ ἩΙΟὮ 866 Π}8 δῦ ργεβϑηῦ ἴο δχῖϑὺ ἰῇ ΟἿΣ Θομλμο ὙΘΓΒΙΟΏ, ἩΓΠΪΟΝ ΤΠ 5 ΓΒ 118 : --- 
ΟἿ ποῖῦ 7 υυἱἷ εἰγοίοὐ οὐ πιν λαπα απα 5ηιΐ ἰΐεε ισίξδ ροδέϊϊονοο; ἀπά ἰλυε «λαζέ δὲ 

ουΐ Ο᾽ 7,σπι ἰδ ἐατίλ. ἀπά ἵπ ὑογῳ ἀφοά 707 ἐλὶδ οδυιδα λαῦθ 1 γαϊδο ἐΐλδο πρ, 7οτγ' ἰο 
βἄοιο ἴῃ ἐΐλδθ πὶ Ῥοιορ; απᾶ ἐπαΐ πὶ παλπς τῖαν δὲ ἀεοίαγεοα ἑλτγοὰρ λοι αἰ ἐλε εατγίλ. 
Ιη 6 οΥἹρΊ ΠΑ] ἐπευτεν, 106 νΘ.ὉΒ 816 ἰῃ {16 μαδέ ὕθῃβα δια ποῦ ἰ 6 ἥιέωγδ, ἃ5 οἷν 
αὐνΠοτίβθα νϑυδίοῃ ᾿ΠΠΡΥΟΡΟΥΪΥ ἜΧΡΓΘ8868 Β6η), ὈΥ Μ ΒΙΟΝ ΤΏΘ8Π8 Δ) ΔρΡρηστεπὸ σο; γα» 
ἀϊοιίοη 18 ργοἀυσοᾷ ; [Ὁ ποῖῖμοῦ ῬΏΔΓΔΟΝ ΠΟΥ [18 ρθορ]α σγοτὸ ὁπεϊέέεη τυἐὰ Ῥεδίϊεποε, 
ΠῸΟΡ ψα8 Βα ὈΥ Δ Κιπα οὗ πιοτίδ  ν σμέ Ο 7γυπι ἐλὲ εαγιλ. ὙΠ6 Βγϑι- Ὀογι, [{ ἴα 
ἔγιιθ, 6 ΓΘ 8] η ὈΥ͂ ἃ ἀδβίγογϊηρ᾽ Δηρεῖ, πὰ ὕΒαγδοίι Βἰτηβοὶ ἢ νσὰβ ἀγοσηθᾶ ἰὴ ἐπε δὰ 
δοδ: δυῦ ΤΥ 18 ΠΟ Γϑίδγθηοα Ὑδδΐθυου (0 {Π686 ᾿πμαρστηθηΐδ ἴθ ὑΠ|6 πῦο ΨΟΥΒ65 ἱπ 
υϑϑίϊοη. [[{ Π6 πογὰβ "6 ὑγϑηβ᾽αθα 88 86 Ὺ οὐρδὲ, ἰῃ {Π6 διιθ}ιηοῖῦνα τηοοά, οΣ ἴα 
6 ᾿ϑϑὺ ἰπϑίθδά οὗ 86 ἡμέμγο, )}8 βϑοιηϊης σοπίγδαϊοίοη ἴο Ἀοΐῖβ, 88 σοὶ! 35 41} 

ΔΙ Πρ. Υ, νν}}} Ὀ6 ἀνοϊἀοα : “ ΣῸν ὑγ ποῖσ 1 μΜῚὰὉ ΒΤΒΈΕΤΟΒΕΡ οὔτ (ἸἰΐαγΆ}}γ λαά ετεῖ 
͵)ονιλ)πῖν λαπά, απὰ δα πηιίίεη (ἦλδ6 απὰ ἐδν μοορίδ ισΐέλ ἐλ ρεϑέϊοποο, οι, ΒΗΟῦΣ Ὁ Ε5Τ 
ἨΑΥΒ ΒΕΕΝ σι Ο7} 7ΥΓοπὶ ἐλθ οαγίλ. ΜΒαεΐ ΠΛῊΝ ΟΝ ἐλὶδ πυογῷ αοοοιπέ λαῦε ἴ οαμδεαά ἐλεε 
ἔο βύββιβτ, ἐλαί ἴ πιϊψὴξ οαπιδα ἰδδθ ἰο 866 πιῳ Ῥοισοῦ ; απ ἐλαΐ πῖν ἈΑΜῈ πιίϊρλέ δὲ ἀε- 
εἷαγοῦ ἑλγοισλοιι αἰΐ ἐλ φαγί, ΟΥ ἴπ αἱϊ ἰλὶς ἰαπα.," " 

ΤοὰΒ αοεὶ ρανο (85 Ἰμηρίουβ Κίηρ ἴο Κπον ἐδαὺ 1Ὁ τγᾶϑ ἴἢ ΘΟΠΒΟαΏΘΩΟΒ οὗ Ἐ]8 65ρΡ6- 
οἶδὶ ργονίάδποα, ἐμαὶ ὈΟΪὰ Βα δηὰ 8 ρθορὶα δὰ ἤοῦ Ὀθθὴ δἰγοδὰγ ἀεσβίσγογϑοα ὈΥῪ 
τηθὰη8 Οὗ [86 ὑπ π Ρίασιι8: Ὀυΐ ἰδὲ (οἀ ᾿δὰ ργοβογνυϑὰ ᾿ἶπὶ 10. (18 ὙΘΥΥ ῬΏΓΡΟΒΟ, 
ἐμαὺ Βα πιϊρῶς ἄνα ἃ ἐγ μο Ορρογία πὶ οὗἁἨ ββοσίης ῬΈΔΓΔΟΣ Ηἰ8 ρόνασ ἰὴ δα τὸ - 
"δἰ ης εἰ ζατα, Δηα οὗ πηδηϊ δϑιϊηρ {πΠαὺ Ηρ, Φοδονδῆ, τγὰβ [86 ΜΟΝῊ ἰγαο Οοά, ἴοες 
{86 (111 οοηνϊοίίοη οὗ 86 ΗΘΌγονϑ δὰ Ερυρύϊδηβ.ὃ 

Τ,Ἀ5}}γ, οι» δι ογβθα ὑγαπβιδίίΐοη οὗ Εἰχοά. υἱΐ. 18. (απα ἀε [{παὺ 8, αοἀ] λαγάεπεὰ 
Ῥλαγαολ' 5 λεαγῶ ἴδ ἱποογγϑοῖ, [Ὁ ουρὰῦ ἴο βανα Ὀθθῆ, ΑΝῸ γΞῈ ΗΕΔΕΤ ΟΥἩἨ ΡΗΛΑΒΔΟΝ 
ΑΒ ΒΑΒΌΕΝΕΡ, 88 ἰδ ΟΥσὶπαὶ ἰ8 στοά θγθα ὈΥ 4}} [ἢ6 δποίθηΐ νϑυβίοηβ, σι μουΐϊ 6Χ- 
οορίίοη, διὰ Ὀγ (86 πιοβῦ )υιαϊοἴουβ τησάθγη ὑγδηβίδιΐοπβ. 'ΓΏΘ βαπὶ|6 ῬὮΓΑΒΘ 18 ΘοΥ- 
τ συν ὑγϑῃβ δι α ̓ῃ ΟἿΌΣ δι Βογίβοα νοϑγβίομ, ἰπ Εχοά. ΥἹἱ]. 22... ν"ϊ], 19... δῃὰ ἰχ. 7. 

ΤῊ οδ]οοίοηδ, {πογοίογο, τ ῖοἢ {π6 Τορροποπηίβ οἵ {μ6 Β1016 ἢανθ 
ταϊβοά ἀραϊηδῦ 1Ὁ ἔγομλ {Ππ6 ραββαρϑβ νγγχ8 πᾶνε Ὀ6Θἢ ΘΟΙΒΙ ἀουηρ,, ᾶγα (Π 8 
Ῥγονϑᾶ ἰο 6 αὐνοῦν ἀοδβαϊζιϊο οὗ ἔουηάἀδίίοη, 

} Βρ. ογηο᾽κ 1ίΐογβ οἡ πη 846] }{Υ, 1{ἰ. χίν. ΟἽ τ, νοἱ. νἱ. Ρ. 481.) 
5 Αἰπβνοσ, Ηουνίχϑηις, Τ)λαῖΠ6, ϑομοῖῖ ἀπὰ ὙΠ ΏΖΟΥ οἡ Ἐχοά, ἴχ, 15, 16. ὕδδοη 

ἐγ ἢδ]αἴεδ ἰμθηὶ ἴῃ [ὴ6 ρΡϑδῇ [086 '---- Μαῖ8 οἾδδὲ ΡΟ οοἶβ, 486 6 (δὶ Θομβοσυό βοΟῸΥ ἴ6 Σῃομτϑ 
τὰ Ριυιϊΐδδαποθ, οἵ δήπ φυ Ὅῃ οἷζθ ΠΙοὴ ΠΟῸΠ] 80} ἰουίθ ἰδ ἴθῖτὸ ; δὶ ἴῃ ζ' ἐ]δνθϑ ϑῆσογθ 
σοι ΓΟ ΠΊΟΠ ΡΘΌΡΙ6 ΡΟΌΓ Π6 ΡΔ88 16 ΓΟΠνΟΥΘΓ." ΒῚὈ]6, ἰοπι. ἱϊ. Ρ. 156. Ιὲ 18 στ οὐὨ γοπιασς 
τπαὲ τὴῆο Βοριυδχίηι ατοοὶς νοσγβίοη οἵ ἴθ Ῥϑηϊαίθποἢ ΤΠ ΘΥΒ ἴΠ680 ὕΝῸ ὙΘΥΒ6Β δι}: } 0}: 0- 
εἰνοῖγ. ὙΠ οᾶδ86 οὗἩἨ ῬΏΔΥΔΟΪ, ἰ8 ΓᾺ}}ῪΥ σοπϑίἀογοὰ Ὁ Μτ. ΤΎΤΟΡΘΏΔΥ ἴῃ ἢἰ8. “Ὠἰβδογίδῖοπα 
οἡ Βοπηθ Ῥατγὶβ οὔ ἴῃ ΟἹὰ διὰ Νενν Τοδιβπιθηῖ,, δος. Ὠ158. 'ν. ὑΡ. 838---ὅ4.; δηὰ ἐπ 8) κ. 
(τανοβ᾿β ΠὨβοοίγδοθ οἡ (α]ν  πἰβις Ῥγθαἀδβιϊπδιίοη, Ρρ. 295--904, 

5. τ, Α. ΟἸδαικὸ οὐ Εχοά, ἰχ. 18. 
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ὅ. Αγαΐη, υἱδίἐΐπφ {6 δἷπϑ 9 ἐλ6 ξαίλεγϑ ὠροη ἐλεῖν οὐλέϊάγοπ (Εἰχοᾶ, 
ΧΧ. δ.) λας δεεη σλαγοεά αϑ ἴη)ιδίϊοο. 

Βυῦ {μῖ6 οὈΐοοίίοη ὑπ ὑ νοράν 106 πιοιηοηῦ 76 8.6 οοῃγνίῃοοα ἐμαῦ {Π6 τονγεγὰ δηά 
Ῥαμπϑατηθηΐ ᾿θΘγα ᾿ῃἰοπαθα, ἀγα σοπῆμοα ἴο ἴμ6 ουϊνδΓα οἰΓΟΙΠΙδύβη 65 ΟὗἨ ῥῬγοβροσγ 
Δηὰ αἰδίγοβϑϑ ἰῇ ἴΠ6 »γοδλοτιέ 11{8 ; Ὀδοδιιβα 1 (88 τγὰ8 {86 6886) δύ ἢ ἃ βαποίίοῃ ὝΘΓΘ 
ΠΘΟΘΒΒΑΓΡΥ͂ ἴῃ [86 Ῥαγθ οι αν" δυβίθη ὉῪ Ὑδιοῖ ἀοα [Βουρῆϊ Νϊ το σονόγη {86 96 ϊ8 8 
ῬθΟρΪο, 1 18 ανϊἀθηῖ, ὑμαῦ ΔΠῪ ἱποαυλ  Υ 88 ἴο ἱπαϊνί 418, σου ἃ 6 σογίδὨΪγ δπὰ 
ΘΆΒΙΥ τοιηθαϊθὰ ἴῃ ἃ αΐυγα [6 (88 ἴῃ 06 ῬαγυοαἶΔΓ ᾿Ἰηδίβηοοϑ σοοογα θα ἴῃ ΝΠ. 
χνὶ. 27--- 88. δηὰ Φοκῆ. νἱ!. 24, 25.) ; 80 ὑπαὶ δδοῦ βδβοι [ἃ γϑοοῖνα μὶβ ἅπαὶ τονασγὰ 
ΘΧΆΟΟΥ δοοογάϊηρ ἴο 88 ἴγιι6 Δρρθδγϑποθ ἴῃ {πὲ βὶρὶῦ οὗἩ ἀοά, δηὰ ὑμ8 “ἴα Φυάρα 
ΟΥ̓ 81] ιῃ6 φαγιὰ ἀο τὴν." [0 18 ΟὨΪΥ ψΒΘη Θἢ ΓΘ ΘΟΡΥ δῃὰ ργονο οὐ [6 ΟΥἾτη68 
οὗἁ {μοὶν νὶσκοα ρεγθηιθ, ἴπᾶὶ [ΠΥ ἄγαν ἀον ἀρορ ὑμοῖὶν μοδᾶβ γοἀου δ οἃ νϑη- 
θϑδηοο : 80 ἰδεῖ (6 ἱπῃοοθηΐ πσῦθ7 Βυ ον [Ὁ ἰδ6 σιυϊγ, Ἔἐχοθρῦ ἴῃ βυοι ὑθιηρογαὶ 
ΘΔ ΔΙ {168 88 ὨΘΟΘΒΒΑΡΙΪγ ΓΘΒ.]ῦ ἔτοτῃ ΠΕΣ ραγθη θ᾽ ΟΥῚπι68. Α8, σῃθη (86 ΡΥΟΒΊΡΔΟΥ͂ 
ΟΥ̓ ὁπ ροπογβίίοη ἰηνοῖνοβ ἴη6 ποχῦ 'π Ῥονεγίυ, οὐ 86 Κα. Οἱ {6 ΟΟΠΙΓΒΓΥ͂, 80 
Ῥοῃθνοϊθηῦ 18 τ6 οὐ οὗ ϑγϑϑὶ, ὑμαὺ 86 δπιϊμθηΐ ΡΙΘΙΥ ΟΥ̓ ὁῃ6 πηϑῃ 18 δοιηθίϊηνοϑ 
Του γοα τ 1} ὉΪ6βϑίηρβ οὐ ὑδμουδαπαβ οὗ ἢἷ8 ἀδβοθπαδηδ. ΤῊ τγῶ8 (ἢ 6 οα86 π ἢ 
ΑὈγδμδηὶ δηὰᾶ 15 ἀδεοθμάδηῖϑ. Ὑοἱ (μ8 18 {86 (ἀοή σγβοτα ἀοἰϑίβ γθργαϑθηὶ 838 ογαοὶ 
δηὰ νἱπἀϊοίϊνο.: 

6. ΤΟ Ἔχ γραῦοη οὗ {πΠ6 Οὐδηπδδηῖίοβ Ὁ. {Π6 «678, Δοοογάϊηρ ἴο [Π6 
ἀἰνμο οομητηδηά, 18 ὑγροα 88 δὴ δοὺ οὗ {86 στθαΐθϑθῃ οὐ γ δπα ἴπ- 
7αδίϊοα ; Ὀυΐ {18 οὈ]οοίίοι [818 ἰο 6 στουπα ἤθη 1ὑ 15 Θοῃβιἀογρα, 
τηδί 

ΤΙΘ νυ κοάποββ οὗ {86 Οὐδ ῃμδϑη 68 “ γγ88 80 ργϑδαὺ 88 ἴ0 ἀββοῦνα 800 ἢ}: ΘΧΘΠΙΡΪΑΓΎ 
ὈΠἰΒὨμηθηὐ ἔγομι ἀοα 85 πρρσῃῦ ῥσοῦθ 8 ὙΑγμηρ (0 Οἴδοῦ πδίοθβ. Ηδ ἷσῃὶ ἢ8 

750}} ἀοβίγου ἴμοπι ὈΥ (μ6 βιπογὰ οὐ 1Π6 19Υ86}1068 ἃ8 ὉῪ ἴδια Π6, Ῥθβι!]Ἔ ποθ, ΟΥ ΒΥ 
ΟΥΒΟΥ Ἰυάρτιοηί. Ηδ σανα [μ}} ργοοῦ ὈΥ ταϊγβοὶθβ ὑμαὶ πα δ σοπημ β8]οηθα {86 
18γ86}1068 ἫΝ (818 ὙΘΥΥ͂ ΡΌΓρΟΒΘ ; δηᾺ ὑπ 6}Ὁ Ὀαϊπρ' {Ππ18 σΟπλμλἰβδοηΘα δά (δ6 δίσοπροδβὺ 
ΟΠ ΘΠΟΥ ἴο ἱπλργαβ8 ὑΒοιη τ δὴ ΔΌΒοσγΘηοο οὗ Ἰάοἰ ιν γ.᾽3 

Ἴ. 7Τῆὴ6 παγγαΐΐζυο οΓΓ ἐδε ἀεαΐδ 0} ἐάθ τοδεῖὶς, Κογαΐ, Ζαίλαπ, απά 
Αδίγαπι, ἀπά ἐϊιοῖγ" αϑϑοο᾽αΐο8, εοπίαϊποά πὰ Νυμλῦ. χυϊ. 28---ὃὅ. λας ηιοΐ 
εοἰἐδ ρεσιῖϊαν ἐγοαἐπιδηΐ ὕγοηι δοπιὸ Οἰεγπιαπ ογτέϊοδ. 

Ομ οἷἶδϑ8 888 βυργροδίοα (μΠδὺ Μο868 ργοῦΔ ὈΪΥ σδυδοᾶ (Π6 ἰοηΐϑ οΥ̓͂ (86 το 68 ἰο ὃ 
τἰπεγηιϊηθά ; ἀπ 85 [6 πον δὲ ψθδὺ ΒΟῸΓ οὗ [86 ἀδν ὑμ6 πιῖηθ πσου]Ἱὰ Ὀ6 βργιυηρ, 80 
Βα οουἱά ρτράϊοῦ πβθη ἴ86 το 68 σου]ὰ Ὀ6 ιν! ον δα ἂρ ἴῃ {86 θατί! ἢ ΕΠΟΏΒΟΓῊ 18 
βοιηονν μδὺ ΠΟΥ οχροσὺ ᾿ἴῃ [ἷ8 Ἔχρδπδίίοη. Ηδ αἰϊοιαρίβ ἴο βδον δαὶ Μοβοβ ογάογοᾶ 
116 τϑῦοὶϑ ἴο Ὀ6 δεγιίοα αἰσο, νεὶτὶ 4}} ἐμὲ ἀρροσγίδί θα ἴο 86πὶ. Α8 ἴο 186 ὕττὸ Βυης- 
ἄἀτγοᾶ δηὰ ΠΗ͂ τηθη ἀν ἰμημθα ΌὈΥ ἔγα, 6 {81} |κ8 (μα (Π6Ὺ ΟΓῸ γί βἰαίη, δπὰ μη 
τῃοἷν Ὀοά 68 σοηβυχηθα ὈΥ γα : δηὰ (18 Ὁ. (86 ογάογβ οἵ Μοβθϑ. 

Το ἀὔρυδ δραϊηϑῦ σοη) οί Γ68 οὗ βυ ἢ ἃ πδίυσο που]ὰ ᾿Ἰηἀοθοαὰ Ὀ6 ἰδοῦν ἴῃ γαίῃ. Τὶ 
8 ποὺ ροβϑ1 0 ]6 [ὉΣ ΔΩΥ ΟΠ6 80 Τοαὰβ {86 παυσδίοη οὐ Μόοβϑϑ σϑδὶν ἴ0 βυρροβα ἐδαὲ 
ἴι6 ττιύον ἀἰὰ ποῦ τοραγὰ (Ὡ6 δνθηῦ ἴῃ αυθϑίίοη 88 σταϊγδου]ουβ. τὶ ον π6 οὈ͵θοῖ οἴ 
ΔῊ ᾿πίουρυοίου [8 ο χρ δίῃ {ἢ 6 τηθΑ πη οὐ {6 δυΐδοῦ πβοτὰ Ὠ6 Ὁπαρσίαδκοϑ ἴο ἰπίθγ- 
Ργοῦ, ἘΠ αιοϑίίοι --- ὙΒΘΙΒΘΙ ΒΟ δὴ ουθηΐ 88 ἰ8 τοϊδίθα ἴῃ Ναυη. χυὶ. 28---8ὅ, 
18 ΡΟββι ὉΪ6 ΟΥὁ γα 1016 ὃ --α ΤΏΔῪ 6 Ταϊθοα ὈΥ̓͂ ΟΥΕ168 ΟΥ δοορίϊοδ, 8Πἃ πιδὺ Ὀ6 Δηδυνογοα 
Ὁ ἴδοι ἰπ [86 πορδίϊνο ; ὈὰΣ ἰδο86 Ὑπὸ δ ϊονα ἐμαὶ τῃ6 Οτμδῖοσ οὗ {86 που] μδ8 
ἢ δῦ 81} υἴπιθ8 ἀπά ογ ἢἷβ οοπίγοὶ, δπὰ {μαὺ 186 ΔΒΓ οὗ [16 δδογεὰ γοϊυτηθ ΓΘ του Ε 

᾿ Ὧτ. Οτανοββ 1δοΐασοβ οἡ ἴδ Ῥαηίδίθπος, Ῥασί 11]. 1βοῖ, 8. βοοῖ, 3. (͵οτῖαε, νοΐ. ἰἱ, 
ῬΡ. 2380--- 2856.) 8.66 δἷδο Μιοῆβε 18 5 ΟΠ ΠΑ γ65 οἡ ἴἢ6 Ταννϑ οὗ ΜοδεΒ, νο]. 1. ὑρ. 45--- 
47, Αγχο οὗ [πη 8 θ} 1 γ, ἰῃ δῆβνγοῦ ἴὸ ἴ06 Ασα οὗ δ ββοῃ, Ὁ. 52. 

3 Οογαγα᾿β [πβιἰτυΐο8 οὗ ΒΙΡ]1.81 Οτιτἰοίδπι, Ρ. 445. ὙΏΟ οχιγραιίίοη οὗ [Π6 Οδπδβη 68 
8 ςοπβί ἀβγϑᾶ πῃ ἴΠ6 Αρε οἵ [πῆ 46} γ, 1 δΊδννοῦ ἴο [6 Αρὸ οἵ οδδοη, ΡΡ. 26---3}].; αἰδὸο ὉῪ 
Ιοτὰ Α. Ηδσγυου ἴῃ .18 ϑϑύτθοῃβ οὐ ἴδ86 Ιπδρὶγαϊίοη οὗ ἴμ6 ΗΟΪΥ δΒοσίρίαγο, ρΡ. 67, 68. 
(Οκιπυρο, 1856) ; δηᾷ τηοβί {}}γ Ὁγ Ὧγ. ατσανοβ ἰη μα Ἰοίαγοϑ οἡ 186 ΕὌΌΣ ἐν ΒΟΟΚΒ 
οἵ τὸ Ῥοηϊείοιος, Ῥατ κἰϊ. 1οος. 1. (ΟΥΚΔ, νοὸ]. 1... ὑΡ. 204---225.} 
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602 Ονηἐγασϊοξίοτδ ο ογαζέέν ζαϊδοῖν 

οὗ 211 ογοάϊῃ, Μν}}} ποῖ 6 δηχίουιϑ ἴο δχαρίαϊη ἅνταν ἴμ6 οὐνίοιϑ τηοδηϊηρ οὗ ἴδε 
ον ρ ΓΘ, ΟΡ ἴο ἔγϑα ὑμϑηβοῖνοθ ἔγουχ [86 ΟὈ] σίου ἴο Ὀοἰΐονα 'ῃ ΟσΟ ΤΤΘΏΟΘΒ οὗ 
ΒΌρΡΟΓΠπδίαυγαὶ Κἰὶπά, Τὸ ψΟΠΘΘΓ ΟΥ ἴο Βοοῖ δὖ {Π18 (80 πδι64) ογοάμζέν, 186 οὶ αἰΠϊ- 
αι, ; θαῦ ἴο ἀῦριθ [ἃ ἀονῃ τι στουπάθ οὗ γϑαϑοηίηρ {μαΐ ψ}}} δοιὰ 186 δεὶ αἵ 
οαγοία!, οχυθηβῖνθ, δ βοΌ 6" ἰηγδβιειρδίοη, 18 06 ἃ ἀϊβογοηῦ (8. 

8. 77: ξουογὶέψ Γ᾽ Μοδε8 τη ογαάογίπρ ἐδθ εαέογηιϊπαΐίοπ 9. ἐδε ϊΩΣ. 
απῖΐες (Νυταῦ. καχὶ.) σαπ οπῖψ δὲ 7ιδέροα ὃψ ἐδ σοπιπιαπά. ἽἍλὲξ ἕλε 
λιβίογψ αϑ8βογΐ8 : διέ ἐλαὲ αδεεγίίοη (1ϊ ̓ δ8 ὈΘΘῺ 1ηβἰϑί64) ἐς σοπέγασεείεή 
ὃν ἐδ παξμγ ΟΥ ἐλ σαξ56, ὄδοαιι8ὁ ἐξ 5 αδλογγοηέ ἤγοηι ἐδε 7)εὶν ἕο γεφειῖτγε 
ἐλὲ ἀεείγιμοίίοπ 9. ἠΐξδ ογθαζμγοβ, απαὶ ἨιΟΤ οβροοϊαίίῳ ο γεφιμῖν δ ἐΐεπι ἴο 
ἀδφείγον ὁπ6 αἀποίδιογ, 

ΤῊ]8 15 ἴμ6 οὐὈ]δοίίοη ἴῃ 411 18 βιτηρίῃ ; ΟἿΪΥῪ ἴῃ 88 ᾿ἰμδέδποθ ἔθογα 15 5} ἴο 
ῬῈ Θαυδὶ οὔθ! ἰπ Βρδυὶπρ 88 ἴῃ ἀδβίγογϊηρ, ὈΘΟϑυδ86, 1116 41} {Π6 τ8 168 τπσετὸ 
ἀοβίγογοα (Ομ! ἄτοη 88 ψ}6}} 88 δά }18), {86 ἔδιμδὶβ οδιϊ άσθη δπὰ υἱγρὶπβ στο 41} τὸ 
6 ϑραγϑᾶ, δ 1Ὁ 8.88 Ὀθθὴ βαϊ, ὉΓ ρχγοβυαὐοη, ΕῸΥ {ΠπΠ6 ᾿Ἰαίύοῦ δϑβουίίοη, Βονγουοσ, 
{ποτα 18 Ὧ0 ἰουπάδιίλοι ΟἰΠΟΡ ἰῃ ἰδοῦ ΟΥ̓ΪΠ ῬγΟΌΔΌΪΙ γ. [ΤῈ οὐἱγ ργονοβ πδὲ {86 

᾿ ΟὈ]οἴΟΥΒ Επαᾶ Ὁ ὨΘΟΘΒΒΑΥΥ [0 οχαρρογαῖθ ἴῃ ογάδῃ ἴο ργοΐπος τῆς ἀοϑιγθὰ οῆδεὶ 
ΡΟ {πον σοδάρθγβ; ἴῸΥ [86 ὈΟΟΚΒ ΟΥ̓ Μοβοθ ΠΟΎΒΘΓΟ Αἰϊονν (μ6 Ι5γδο  θ8 ἴὸ ἀδε- 
Ὀδιοὶ {μοἷν ἔθμλα]α βίανθθ Ηἰ ἰδτὺ ργο 6 δὴ 18γ 6} 106 ον ἤἴγοτλ τσ Υἱπρ ἃ 
οδρίϊνα ψὶτπουὺ ἀοἴαγβ δηὰ ΕΠ: ὉΓΩΔΔ 0168: 8η6 ἢ Πα αἴἴογναταϑβ ἀϊνογεθα δοὺ, 
6 γγῶ8 Ὀοιιπά ἴο βοὺ ἢθὺ δὖὺ ΣΌΘΡΕΥ “ὁ Ὀοσαιδβα 6 δὰ ΠυὈΪοὰ ΠΟΥ." ἐπύρμα χχὶ. 10-- 
14.) ΤΟΥ πόσο, ἴθθη, β' ΡΥ Δ]ονγοα ἴο τοίδϊη [8686 οαρύϊνα8 85 ϑίανοβ, οὐ πμοδείησ 
ἴβεπι ἴῃ (δεῖν ἔδιμ 1168, δηα οι ρίογὶηρ ὑΒ6πὶ 88 ἀοπηοδίϊοβ. ὙΤὨ6 ἀοδίσυσίίοη οὗἁ {86 
οἰδμον Μ|αϊδηΣ ἢ ποθ, 80 6Γ6 ΘΙ ΠΟΥ τρΥσ θα οὐ ἀθϑαιομοά, 18 δΔοοουηέοα ἔοσ, 
ὈΥ τοοο]]θοίϊηρ ὑμδῦ {πο Ὺ δὰ φηθορᾶ (86 Ιβγϑϑ 68 (0 85. 10 ἰ8 ἃ δες ἴοο ν|ὰὲ]] 
Κποσπη ἴο γοαυΐγα δ ΟΠ 8] Ῥσοοῦ ἴῃ (818 ὈΪδοα, (δαῦ ἴῃ {π6 ΘΑ Βοδίμοη π᾿ βιΐοῃβ, 
ὨΌΓΩΠΟΓΒ Οὗ ον οπθη 6γῸ σομβοοζαίθα ἴο Ὀγηἰοδιοη δηὰ ἰδοίαέττ ψοϑέϊ ο 
Ἡ ΠΙΟὮ ἀΓῸ 80}}} ἰο Ὀ6 ἔθππὰ διηοηρ ἐδ 6 ἀ8ῃποϊηρ ρἵν]8 οὗ Εργρί δηᾶ οὗ [πᾶϊᾶ. ϑϑυιοῆ, 
ῬΓΟΌΔΌΪΥ, Θ͵Θ ΤἸΏΔΗΥ Οἵ [6886 ποηθῃ, δηὰ δβιιοῆ, ὑπο ΓΘ) νῊ88 (Β6ῖσ Ραμ ππθηξ. 
Α8 ἴο ἴδ χηδ|68, (ΠΟΥ͂ Ὑγ6ΓῸ ἘΡΓΟΗΙος ἴο ἀοϑιγυοίίοη, ὑπαῦ 186 ἠδοη πἰσηξς Ὀ6 
οχεϊγραίθα, τοῦ τν88 ἱπιροβϑιῦ]6 ῬΏ116 ΔῺΥ οὗὨ [86 τη8]6 ἰ8ϑϑὰ6 ΤΟΓῸ ργοβοσγνυθα, 
“«Ὑγ78116," Βονόνον, “86 Μοβαῖς Οοαθ ργοϑοπίβ δηδοίπιθηΐθ οὗ ρτοδὺ ϑϑνοσι νυ, ἰδ 
τηυϑὺ Ὀ6 ΤΟΙΠΘΙ ΓΕΑ ὑμδὺ 1 γϑ ἄγδνῃ ΓὉΓ ἃ Ῥδορὶθ ου {86 σϑῦζα οὗ οἱν}) δα ἢ : 
δηά, τιμαὶ, π88 {ΓΒ ἃ ἰοὸ (86 ᾿ψοΥ]ὰ βοτὰ οἱ υἱο Ὀοδβὲ δηῃὰ στηοϑὲ ϑυυσίης ᾿σῖη- 
οἷ ρ 68 οὗ τῖϑο ζουθγῃτηθηΐ." 

9. Πὶ ἰβ αϑϑεγέοα ἐπαξ βοηιο 97 ἐλ 7,ουἱξοαϊ ἰαιοβ ἤαυο α πιαπὶζεδέ ἐεπ- 
πον ἐο εογγμρέ απά ἀφο ἐδ ἱπιασίπακίοπ ; απὰ ἐδό τοσιιζαΐζέονδ ἴπ Ἰϑαὶ, 
ΧΧΙΙ. 18---2]. ἡαυε δεοπ ρατγεϊοιϊαγίῳ εσοὰ α8 απ ἰπβίαποο ΟΥ ἐ]ιῖ8 δοτέ. 
ὟΣ σοραγὰ ἰο ὑπ 686 τϑρυ]δίϊοη8, δηα οἴ 6ΓΒ Οὗ ἃ βίαν Κιπᾶ, τγΘ ΤΏΔΥῪ τοταδτὶ 

δεῖ πιβαῦ (6 σοαυΐγο παῖσῃῦ 6 ποοάα! ἴῃ 086 [6 π βιζυδίΐοη οἵ ὑμ6 1βγϑο 65, δπὰ 
γοῦ ἰῦ 18 ποῦ ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ ἰμαΐ 106 δου ἃ ΠΟῪ ΟυγίΟΙ ΒΥ ΟΥ̓ ἱπη ρου ΠΟ ΠΟῪ ΒΟΤῸ (1186 
ἴμεαι. ΤῊΘ ρθυρ]θ οὔ ἴβγββὶ νγογα ἀϊβροβθᾷ (0 Ὀ6 θαϊουϑ οὗ ὑμεὶγ σεῖνεβ, ἀπὰ ἴὸ ἀε- 
ἕδλιαθ {π6πὶ Σου  ΔΩΥ 7υ8ὲ οαυβα, ἐμαὶ ΠΥ τῖρὰῦ Βᾶνα δὴ οχοῦβα [Ὁ ρυϊησ 
θαι ἀνγϑγ., ΓΙ οἢ πσουϊὰ θη ἴο ργοάθοθδ Δ ΠΥ ΡΟ]: Ο τ βο οβ δηα ἀϊδογάθσα. [π 
{818 σα86, ὑβουείογθ, ᾿ὕ νγχᾶϑ ἃ νεῖϑα δῃᾷᾶ ταϑγοὶαϊ ἰπβοιταὐοη, 0 Ῥγονί δ ἃ γθιθαῦ ὉΥ 
ΒΟΝ βογῦ οὗ 1) υποῦ ἢ ὈΥ πο [Π6 ἱπποσοηῦ τηρῶ! Ὀ6 νἱπάϊοαίθα. ϑ'οἢ βῖίρπβ οὗ 
ὑγῖα} ταῖρῦ πονοῦν [Α}} ἴῃ ἐμαῦ οἰἰπιαῖα, ἐπουρὰ (ΠΟΥ τηϊρηῦ ἴῃ βοῖμα οὔμαυθ. ὅ0 ΤᾺΣ 
ἐηαἀερα νγ88 10 ἔγοιῃ Ὀδὶπρ ὑηγουίμγ οἵ αοα ἰο ἰορᾶνα βιοβ (μίηρθ ἀροῦ τοοογά, {παὲ 
10 ΔΥ ΒεΙρηθη ΟἿΥ δαἀπηγαϊίοπ ὈοΓΒ οὗὨ κἰϑ στοαὶ νϊβάοιῃ δπὰ Ὀθηρη ἴῃ δ 15 
τηϑηλροιηθηΐ ΟὗἩ ἐπ ρϑορὶθ, Ὑὴ0ὺ ὝΘΓΘ 80 Θχίγ ΠΟΥ ρον οῦβα, δηὰ 80 δααϊοίρα ἴὸ 
{Π6 Οχίγθιηθϑ οὗ ἰυϑὶ δηὰ Ἰδαίουβυ. [ᾧ, ἱμογϑίοσο, [86 ρδογυβαὶ οὔ [86 ραββᾶσε ἴῃ 
αυθϑίίοῃ 6 χοῖίθ ὑὰ βο μμὴ Τπουρὺθ ἰπ ΔΩΥ͂ ὁη6, [86 ἔδυ] 18 'ῃ ἶσα, δὰ ποῖ ἴῃ {86 
ϑουρίατο. σα ΙΥ ΔΏΥ (μὶπρ δὴ Ὀ6 τηδηἰϊοηοα, οὗὨ νγϊοῖ ἃ "δὰ 86 ΤΏΔΥῪ ποῖ Ὀ6 

1 Βιυλγεβ Ηρῦτονν ΟΠ γοβίοιηδίῃν, ΡΡ. 182, 188. 
3 1βοίυγο5 οὐ ὑ80 Εν θηοο8 οἵ ΟἸ σι βιδηϊγ, ἀθ]νοσοὰ δὲ ἐμ Τϑηΐνοσει ῦ οὗ Υἰγχίοΐδ, 

Ῥ. 385. (Νενν Ὑοτκ, 1853.) 



«ἰϊοσοί ἐο ετἰδὲ ἐπ ἐδο ϑογίρέμγε8, 008 

τηϑᾶο : ἰδῖηρθ [Π6 τηρϑῦ βδογοὰ δηὰ ἀἰνηθ τπΑῪ ἴῃ (819 τοβρϑοῖ Ὀ6 ΒιγδΠρ ΟἿ δουϑοί, 
ΝΟΥ 18 10 ἃ ὈΘΙΟΣ δγραυπιοηῦ ὑμδὺ (6 ϑογὶρίαγαθ τγοσα ποὺ τ δ ΟΥ̓ πρὶ γϑιίοη οὗ 
(ὐοὰ, 880 {[8ϑγὸ ἃσὸ βοὴηθ ραγίβ δη ἃ ραββαᾶρεβ οὗἔἉ 1, ὙγΒΙΟὮ ΤΏΔΥῪ Ὅ6 δὈιδβοα ὈΥ ΡΕΥΒΟΠ5 
ὙΠΟ 816. ἰϑβοϊ νι δὶ ἀϊβροβαά, ὑμ8ῃ ἴτ 15 18ὰῦ 186 ϑὰῃ}: 88 Ὠοῖ ἀροιθ: ̓ ν 188 
ΑἸ Ογ, Ὀθοδβα 108. σοῦ πᾶν Ὀ6 υβοιὶ ὈΥῚ ψῖοΚοα τλθη 88 Δ ΔΌΧΙΪΑΓΥ ἴῃ ροΓ- 
Ῥοιγαϊηρ {Π| ΟΥ̓ Π168 ΜὙΒΙΟΝ ὑΠ6Υ μαννα πιραϊἰαἰθά. 

10. Τῆς “Μοεαῖς ἴαιο (Π)ουῦ, χἸ]].} τολῖοῖι ρμπϑἠοα ἰαοϊαέγῳ ιοἱἑῆ ἡφαίδ, 
λαϑ δεθῃ γοργοβοηέεα αϑ οσγμοῖ απὰ μη͵μδέ, απά σίυϊπο σομπέοπαποο ἕο ρ}ε7- 
ϑεσμίοπ Κ07 τοϊ σίομδ ορίπιοη. 

Βυΐ 10 18 τηδηϊ δὶ ἴο 8ΠΥ ὁΠ6, ψῆο Ὑ{11] ρογιι86 [86 ΟΠ ΔΡΙοΣ ἴῃ αποβιίοη τὴ ἢ δἰίθη- 
ἴοι, τμδὺ (815 Ἰλνν σοι πα ΟὨΪῪ Βαο 18Βγαθ] 068 ἴο Ὀ6 ραϊ (ο ἀδδιμ, 88 δροβιίδιϊβοὰ 
ἴο ἸάοἸαί ΣΎ δᾶ 584}}} οοῃυϊπαθα τπϑιθοσβ οὗἁὨ {86 }]Γ οὐ ΘΟ ΠΙγ. ΑΠπαὰ 88 πο ὶν 
Βονοθγητηθηΐ Μ͵8 ἃ ἑῤλϑοογαον (ἴῃ οἵαν ψνοσαβ, (ἀοα νγ88 (88 Τειαροτγαὶ Κίηρ οὗ [5γδοὶ, 
δηὰ {πο} Κίηρθ 6ΓΘ ΟΠ]ΪΥ ἰιἷθ νί ΘΟ ΓΟΥ8,) ἰΔΟΙΔΙΓῪ τγ88, βίγίοα]γ, (πα Ῥο  ἐἸοα] οτίπηα οὔὨ 
λὶρὰ ἰσεαδοπ, πιο ἰπ ΘΥΘΓῪ βύδι6 8 ῬΌ ΙΒ 0]6 τ 10 ἀθαῖῃ. ΤᾺ 18 Γαγί μου ἴοὸ 6 οὉ- 
βογυϑά, {μδὺ [86 ΙΒγδο [685 ΤΟΥ͂Θ ΠΥΘΟΙ͂ ΘΟΙ ΠῚ 88:06 [0 ΠΊΆΪΚ6 ἯΔΓ ὍΡΟΙ {δοῖγ ποῖρ}- 
ὈΟΌΓΒ, ΟΥ ΘΧΘΙΟΙΒΟ ἈΠΥ͂ ὙἱοΪθ 66 ΤΟΥΓΑΓΒ ΔῺΥ ΟΥ̓ [Π6πὶ, ἢ ΟΥ̓ΔΘΥ ἰο οσπιρεῖ ᾿ἰῃθ ἴο 
νον μὶρ 186 αοα οὗ Ιδγδαὶ, ποῦ ἴο ἴογοβ ὑβθιὶ ἴο 10 Ἔνθὴ δῇγεασ [6 6 οοπαπογοὰ 
(θδυι. χχ. 10.) ; ποῦ σοῦ {ΠῸῪ οηρονογοὰ ἰδυ5 ΤΌΓΟΙΌΪΥ ἴ(ο αἰθὴρ ὕο Γθοουοῦ 
ΔΩ Παίϊγθ [3γϑοὶ ἰδθ, 0 βμου]ᾶ γονοὶῦ ὑο 1ἸΔοἸδίσΥ, δηὰ 50 ἴο β6ι116 ἴῃ ἃ βϑδίβθῃ 
ΘΟυγ. 

11. 776 ἴαιο π εαυΐ. χχὶ. 18---21. λα8 δεοη εἰϊσπιαίϑεα α5 δεῖηρ δοέ 
ἐπλεπιαπ απή ὑγμίαϊ, διμὲ κοϊἐδ, αϑ ἰἰξέϊε 7ιιϑέϊοο ἂς ἀπψ οὐδόν ραγὲ ὁ ἐΐέε 
ΜΜοεαὶο ἐπϑϊἐιεξε8. 

Τῆδ Ραββαρο ἴῃ 4υσδίϊοῃ ἷ8 88 {Ὁ]]ΠΟΥΒ: ---- “ Ζῦ α πιαΉ λαῦε α δἰμδδοτη απά γεδοϊϊεοιδ 
4οη, τολιοὶ τοῦ] ποί οὔδν ἰλο υοἷος ΟΥὙ λὶδ 7αίλον, ποῦ ἐλό υοἷοσα ΟΥ ἀὲδ πιοίλον, ἀπά ἱμαῖ 
ἐὐλεπ ἰλόν ἤατε ολαδίοπεα λΐηι, τοὶ ποί ἦδαγάίοπ υπίο ἐλεηι ; ἰλθπ δλαϊϊ ἀὲθ ζαίλεν σπὰ λὲδ 
“ποίλεν' ἰαν λοϊά οπ λΐηι, απά ὑγὶπρ Ἀἶπι οὐ τοιίο ἰλ6 οἰάετνε ΟΥ̓ ἀΐδ οἱΐν απα ππΐο ἐλθ ρ'αἱθ 
φΓ λὶε ρίαοε; απάὰ ἰλεν δλαϊὶ δὰν μηΐο ἐλ6 οἰάογδ ο7 λὲδ οἰίῳ, ΤΑ οὐν' δον 18 δίμδδογη απὰ 
γοδεϊϊουδ; ὧδ τοὶ! ποΐ οὔδϑῳ οἱ" υοΐσο; ἠδ ἰβ α ρἰωμϊοη ἀπά α ἀγωπλαγά. Απὰ αἱϊ ἔπε 
ῬιθΉ ΟἿ ἰδλο οἱΐῳ δλαϊϊ δίοπε ἀΐπι ιοἱὰ δίοπεεδ, ἐλαΐ ἢ αἰδ." Οὐ {μ18 οἴδιι8θ, 6 δύο ἴὸ 
ἔδκα ποίϊςθ, ἴῃ ὑμ6 ἄγϑβι ρἷδοο, οὐ {118 σμαγδοῖοσ οὐὗἁἨ 186 ου]Ἱρεῖῖ, [Ὁ 18. ἃ. 80η, -- ποὶ 8 
ἀκιρὮοΥ ; --- ἃ δέμιδδογη ἀπὰ γοδοϊϊοι βου, ἃ φούον Δα ἃ ἀγιηλατα ; ---- ἴῃ ἃ πογὰ, δ 
'δλοϑί ργοθισαῖα δια ἀραπἀοηρα οπαγδοίθρ, ϑοοοηά]γυ, 818 ραγθηΐδ τοδὺ γορζονο δηᾶ 
οογίθοῦ μϊπι, γορεαίραίψ, διὰ ἀη0}} ΒΘΓΘ 8 πὸ ἢορ6 οὗ διβθηάιηθηῖ. Τιγάϊγ, ὑδ9 
Ῥδγοηΐβ Ἥ6Γ6 188 οηίψ αἰϊοισοά ργοδεσιμοῦδ; δηὰ ᾿ῦ νὰ8 γσεαπὶγϑα ὑμαὺ ὑΒ6Υ Ββου}  δοίλ 
δοθοῦν ἴῃ Ὀγηρσίπρσ πἰπὶ [0 ἴδ 6 τηδσίϑίγαῦο, {86 ρονγον οὗὨ [ἴδ ἀηὰ ἀθαί ποῖ Ὀείηρ, ἴῃ - 
ἐγυϑίοα ἰο {πΠ6 Ραγθηΐβ, 88 1ὑ δἴτοσγαγ 8 γ88 διηοηρ [ἢ6 αγροκβ δηὰ Βοπιδηδ. [,851]}γ, 
[η6 πιαρβιγαῖθϑ ΘῈ [0 ἰηγαδίιμαίθ [6 οὁ886, ΟΝ τυϑὺ Ὀ6 Δεΐν Ῥγουθά, 80 88 ἴο 
᾿Ἰπάυοθ τθθι ἴο οοπάθημῃ [86 ογΙ πη], πὰ ογάθγ δἷπὶ ἴο Ὀ6 ρΡυΐῦ ἴο ἄδειβ. Ναίαγαὶ 
εἰἴδοιίοη του] αἰπηοϑὺ ΔἸ Υ8 ργανθηῦ [Π6 ργοβθουοῃ ; [Π6 ΓΕαυγΘΩ Ρσοοῦ που]ὰ 
ἄθουχα Αἱ], Ὀπὺ [86 πηοβῦ δἰγοοι οὶ Υ οὐ] παὶ, ἔγου (86 Βαβὶυ τασϑ, Οὐ ἴῃ6 ἀ6]] οταὺθ 
ΤΑΆΪΪο6 ΟΥ̓ ἰβοθθ ἴδ ραγθηΐβ, 0 66 ΟΔΡΔΌΪ]6 οὗ βιιοῦ ἀδβρογαῖθ το κοάῃθβα, 88 
σοι ἱηΐ σ᾽ ἴἤο τη ΓΟ. ὑπ 6 1]. οσσὴ ΘΒ  ἀτθη. 6 ὅἋο ποῖ Γαβαὰ οὗ 8ηγΥ ἰηβίδηςο, ἰῃ [88 
σΠ0]6 6 ν 18}} Εἰϑίογγυ, οὐ [18 ἰατγ Βανὶηρσ Ὀ66 ἢ οΔγτι θα ἰηἴο Ἔχοϑουϊίοη. ΙΕ Βοτανοῦ, 
ΒΌΘΝ 80 ΘΧΤΥΔΟΓΟΪΏΔΓΥ ονθηῦ δὖ ΒΗΥ͂ ὑἴπι6 ΟσουγΓοά, 1 οου]ὰ ποὺ [81] ὑο Θχοῖδα σεηογαὶ 
ποΟΙΙοΟ, δηὰ ἰο ῥγοάυοε ἃ ἄδερ δπὰ ἰδβίϊησ Ἰπηργθββίοῃ οἢ 186 τηϊμ8 οὐὗὨἨ Ὀοϊ ῥδσϑηϊβ 
δηᾶ οἰ]! άγοη. 80 ὑμπαῦ [Π6 δοϊδϑιμῃ θχβουύοη οὗἩ οηθ ἱποογσί σι ]6 οὐ πιΐπα]ὶ σουὰ 6 
ἃ ἴηρϑὺ 88] υἰΑΤῪ ναγπὶηρ 0 ἴθηβ οἵ ἰΒβοιιϑαη 8. ΤΠ6 ὙΘΙῪ Οχἰβϑίθηοα οὐ Βυ0}} ἃ ἰδ 
ποιὰ οοπῆγιη ργθαῖὶυ [06 ΔΕ ΠΟΥ οὗἨ ραγθηΐβ, δῃὰ ρίνα ΘΠΟΥΡῪ ἴο ὑποὶν δἀπιοηὶς 
(ἰ0Π8 ; 88 Ὑ6]] 88 ΤΟΓΟΥ {86 τηϊπ 8 οὗἩὨ γουῃρ ρ υθοη8 δραϊηδῦ νϑγίοιιβ ὑθηιρίδι 0}8, 
δηὰ 50 ργευεηΐ οὐἷἴτωθβ.0 Απαὰ ἰζ σνοι]α σοηβίδηιΥ ὁχοῖία 411 ραγοηΐβ, γθὸ δἰϊοπαρα 
ἴο {86 ἰατν οὗ Μοβοβϑ, ἰο τοβϑισαὶη, σοσσϑοῖ, δηὰ τγαϊοἢ οὐοὺ {μοὶ οὨ] γθο, τ θη 
γουπρ ; ἴο σίνθ {δϑιὴ σοοά ᾿ἱπβιγυοίίοη, 86ὺ [θὰ ἃ ροοᾶ δχϑηῖρῖθ, μα ὈΓΆΥ (ῸΓ ἰμοπὶ 
φιϊμοις σοαβίηρ ; δῃα ἴο Κρ ὑβθῃι 88 ΟἿ 88 ροββὶ θα ουῦ οὗ Ὀϑὰ σοιάρθηγ, δπὰ 
ἤτοπι οομίγϑοίίηρ ὑ84 ΒΑὈΙ8. 
ΤΙ ἰανν, ἐβογοίοσο, 80 ΒΑΡ ΒΔ 685 δηα ὈΘΠ6ΒοΪΑ] ἴῃ ἰἰ8 οροσϑὅὔοηβ, γοὺ 80 ΘΟΠΊΣΑΣΥ 
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(ὁ πυπηδη ῬΟΪἸΟΥ͂, ῥτόυθβ, ἰπβίοδα οὔ ᾿ηναιδαίϊπρ, (με ἀἰνῖπα οτὶρίηαὶ οὗὅἁ ἐπὶ οοᾶς, ἴα 
ὙΊΟΝ, ΔΙΟῺ 6 1Ὁ 18 ἑρυμα! 

12. Ζγοπι ἐλε Ἄοοπαάμοέ 9.Γ, Ἐλιά (Φυᾶρεβ 11. 15---26.), 977, Χαεῖ (ν. 
17---20.), απά ἥοπι Πανὶ 5 αὐἀυΐοο ἐο ϑοίοπιοπ σοποογπῖπο “οαῦ απά 
δλὶπιοῖ (1 ΊηρΒ 11. ὅ, 6. 8.), ἐξ λα ὅεοπ αδεεγίεα ἐλαέ ἐδ ϑογρίπεγος ἐπ- 
ομἰοαΐο αϑϑαδδϊπαξίοη. 

Νοιβίηρ οδῃ Ὀ6 τόσα ἔλ[86 {8 8η (18 δββογίΐοη. ΕῸγσ, ἴπ (86 γβῦ ρΐδοθ, {μι σαϑες 
οὗ Ἐμδυὰ δηὰ ὅ86] 4΄Γ6 β' ΡΥ γοοογθα 88 τηδίοσβ οὗ ἔδοὶ, τ βοιῦ ΔΠῪ οοτηπδηξ ΟΥ 
ΟὈβογυδίίοη τ μδίθυου ἢ 8η6, ὑΠοΓΟΙΌΓΟ, ἔΠ6Ὺ ὨΘΙ ΠΟΥ Δ ὯΟῸΓ ουὐρῶῦ ἴο Ὀ6 ταρτγοβεπίθα 
88 Θποουγϑσίηρ δϑϑδβϑηδίϊου.3 ὙΠ6 Ἄρρτγονδὶ οὗ (86 οοπάποι οὗὨ Φα6ὶ ὈΥ ἴδε ῥὑτὸ- 
Ῥμιοίαββε Πϑθουδ 18 γοϑίγιοίθαὰ 0 [86 δοὺ οὗ ἀοϑίγογϊηρ ἃ ἰγγδηῖ. “ἀοα τοϑὺ Βδνα 
ΘοΟμμ πη βϑιομθα δαοῖ 88 818 δσϑηῦ : δηά Ἰοῖν (οι, 885 ἢ ἀ068 πᾶ οὗἴἶδη 85 ἄοῃο, ἴο 
βοϊβοῦ {μοὶ τηϑί μοάβ οὐ βεσνυιοθ. ϑ ἢ Θχϑιρ 68 ἃγῈ Ὡοὺ ργορουπάρά [ῸΓΥ ᾿πλϊύδείοπ, 
ὉΠ|658 γἋῪ ΜΘΓΟ ρῥἰαοοα ἴῃ ΟἰΓΟΌΠΙΒίΔΠΟ6Β ΟΥ̓́ ΒΓΑ ΑΥΪΥ ΟΧΟΓΔΟΓΟΙΏΑΓΥ ΟἸΔγδοίοσ. 5 γα 
τυυϑῦ Ἰυάσο ΟΥ̓ [Ὧ6 ὀοπάμοῦ οὗ 6846] Ὀγ [86 δο]1ηρ5 οὗ ὕῃοβο, διιοὴς σβοπὶ ἴῃ 6 τὴρδξ 
οὗ ἀνϑηρίπρ ἰ86 Ὀ]οοά οὗ ἃ τοϊαϊδνα ὙΔ8 80 ΒίΓοΏρΡ τοοϊοᾶ, ἐμαὶ ὄονθῃ Μίοϑθοβ Ἴοου]ά 
Ὠοῦ ἴΔΚ8 0 αΑΥ. 6086] νγ»8 8 8}}7, ὈΥ ὈΪϊοοά, οἵ ἴπ6 18γ8 6118} παϊίοη. ὙΒοῖΣ ἐδιθῖ 
ΟΡΡΓΘΒΒΟΥ, 0 Πδα τηϊσΒ ]γ Ορργθβϑβοα {πθῖλ (ῸΡ {86 Βρ866 οὗ ὕννθητΥ ὙΘΆΓΒ, ποῦν 127 
ἀοίδησοϊραα Ὀδίογο ΒΟΓ ; πὰ 6 νγϑ τ ουοσ " ΟὯ6 οὗἨ {Πο86 τ ῇοπὶ [5Γ86] νγδαθ Ὀουπᾶ 
ὈΥ αἰνίηα δοτητηδπα ἰ0 οχίγραίθ. Ῥϑυθδρβ, ἴοο, 886 [610 Ὠ6ΥΒ6 1 Τα] ]6α ἴο ὃς [86 ἴη- 
δίσυμχοηΐ ΟΥὗὨἩ ἀοἄ ἴῃ ποσκίηρ ουὖἱϊ ζοΓ ὑπαὶ ἠδίϊοη ἃ στοδ ἀθ᾽ γογϑησο, ὑν ἔπυ8 Θχῖογ- 
τ δἰ ηρ ΓΠΟΙΣ ΒΟ ΠΘἢ ΟΡΡΓΘΒ8οσ. Αἱ ᾿ϑδβί, [βγδ6ὶ νἱονγοὰ 1Ὁ ἴῃ (15 ρδι; δῃα ἴῃ 
{18 γίονν γα σϑηποῦ ΓΟΡΓΤΟΔΟΣ (86 ΒαΤΟΪη6 τ 1Πδὺ 88 8 οὔΐλθ, Ὑἡ ἃ οἢ ὈΟᾺ ὁπ6 δηὰ 
ἴϑγδ6] [610 [ὁ Ὀ6 8 ἀδοᾶ ρογίοσιηθα ἰῃ δοοογάδῃσθ τῖ [86 τηδηάαίο οὗἩ Ηδανθῃ. 9 
6 δάνϊοα οὗἩ αν ἃ ἴο ϑοϊομμηοῃ, τ ἤθη οἡ [8 ἀ641}-Ὀ6α, ἀριηδηβ 8. ΣΏΟΓΟ 

ἀϊἰδεῖποῖ οσοηδβἀογαιίοη. Απά, ἴῃ τἴῃ6 βτβύ ρ᾽αδθ, ἢ τοσαγὰ ἴο Ψοδῦ, νγγὰ τούγαγὶς 188ὲ 
ΤῸ δἰζρηϊηνο τοϑάοσ οὗ [ῃ6 ΒΙΒίΟΥΥ οἵ Ἰλανίά, ΔΙΌΟΣ 818 δοσδββίοπ ἴο {86 ἔπγοπα οἴ 
Ἰϑνγβαὶ, οδπ Βο}]0 οὐβουνὶπρ ον οἴθη ἰΐ 15 πο οοα ὑμδῇ [86 Βοη8 οὗ Ζοτγι δ οτα ἴοο 
βίγσοπρ ἰὸν αν! : ἴῃ οὐμοῦ πογάβ, (Παῦ {ΠῸΥ δὰ ἴοο το ρόνγοῦ τε ὉΠ 6 ΘΥΠΙΥ ἴον 
Ἀΐπὶ ἴο σϑηΐυγα (0 ρυηθῃ ὑδοῖγ αἰτοοΙΟουΒ ἀΘΘ6α8 ; ΓΘΆΒΟΠΒ ΟΥ̓ δίδία ἀδίε 186 
ῬυπΙβῃπιοηῖ, δηὰ θη ὕποβϑα ΤΘΆ8ῸΠ8 ΜΟΙ ΓΟΙηΟΥΘα, ἰῦ τγἃ8 ὈΓΌΡΟΡ [0 ρΡυηίβη ἃ 
(ἀ6} ΘΓ αῦθ ταυγάὰον δοοογαϊηρ ἴο δ ἜΧΡΓΘΒΒ ἰανσ. αν ἃ 4180 πον ἰδαΐ 8 ἤδη ἔἶκα 
ϑολῦ, το οουϊὰ ὈΤΟΟΙΚ ΠΟ ΒΕ ΡΘΥΙΟΓ, πιὶρϊ Θμάἀδηροῦ ἴῃ6 ραδοα οὗ {86 Κίησάοπι. δ 
ὙΥ88 ΠΟῪ Θηρσασρα ἴο βιιρροτί Αἀοηϊ͵δῇ, Δη4 80 ΔΓ ἴῃ δοίπδὶ το] θη. Βωΐ ἰδ ἰθ ἴο 
ὍὈ4 ΟὈΒΕΓΥΘα {μα (Π6 ΗΘΌΓΣΘΥ πο το ἢ 068 ποῦ δαάν8θ ϑοϊοπιοη ἴο ρυῦ Φοδὺ αὖ- 
δου ἐείψ ἀπὰ ὠποοπαϊοπαϊῳ ὕο ἀθαίῃ ἢ Βα οθαυρθβ ἷπὶ ἰο ἀο ἀσοογαΐπα ἰο ἀὲδ ισἱξάσπι, 
8πι1 (06 διιτὴ οΥἁ δὶ8 δάνϊοθ 18 ἴῃ οἴεδος {815 : --- ““ ΤΒουρῃ γοὺ αν ΩΝ οπρά 
080 {ΠγουρΡἢ ΡΟΙΊΟΥ, 88 1 νγᾶ8 τογβ6} 7 σοι ρο] ] ἃ ἴο ἀο ὈΥ (86 Ἔχί ΠΟΥ οὗ ἰδ 6 ἐἶπιο5, 
8η4 (868 ῥτϑαοπιϊπδηὶ ἱπῆμποποα οὗ (Π6 κοῃβ οὗ Ζουυϊδὰ ; γαῖ, ϑβουϊὰ ΒῈ οβεπή αρφαΐη, 
δοῖ Δοοογαϊηρ ἴο ἀϊδογοίίοῃ, δηὰ [μὴ ῬῈΠΪΒὮ ᾿ἶπι, 48 8 Βοδυγ-ἤθδι θα δηαὰ οοηδιτηοὰ 
ΤΓΔΙΓΟΥ, 10} ἀοδι}." Βθοοπάϊγ, ἢ} σοϑρθοὺ ἴὸ Θπιοὶ, αν Βαα (816 }ν}5 ργο- 
Ὠΐδ6., Ηδ δᾶ ΟἿΪγΥ δησασοά (δαὶ Βα που]ὰ ηοΐ ριι πἰμα ἴο ἀθαῦ οἡ ἴ86 ἀδὺ πῆθῃ 
ΑὈϊδμαὶ δα τϑαυοβίθα ρου ϑϑιοὴ ἴο ἀο 1ἴ (Ἑσοιηρασγα 2 ὅπηι. χῖχ. 28. ψττἢ 1 ΚΊηρσα 
1ϊ, 8.) ; δηᾶ δὲ Ἰοΐν 10 ἴτο ϑοϊομπιοη ἴο ἰγϑαῖ πὶ 88 ἢ6 ἰβουρδι ιδβῖ, ἰῃ γοίδγθηςθ ἴοὸ ἢϊα 
ἔυαΐζυγα οοημάποὶ. Ὠαν!ὰ Κηοτ ὑῃ88 Ὠ6 τῊῶϑ ἢ] π|6ὶ 80}}}, δηὰ πουϊὰ 80 δοὶ 88 ἴο Ὀτὶ 
ου δἰ η86 1} ἀπο ρυηἰβθιηθηῖ. ϑοϊοπλοη δοοογάϊησὶν βοηΐ ἴοσ Βῃϊπχοὶ, ἀπά οοιητηδηὰ 
Βἴτη ἴο γοβδίἀδ 1 Φογυβα θη, δηὰ ποῦ ἰοὸ ἀσραγὶ ὑθθποο, πάθον ραΐϊῃ οὐὗὁἩ ἄθαίῃ οὐ {π6 
ἄδν τθθη 6 ββουϊὰ ρ888 οὐδ {π6 Ὅγοοῖκ Κι άγοη, ἃ σοῃαϊοη ἰοὸ προ ΒὨϊιποὶ 
{ΠΑΠ ΚΟΥ δοοοάοᾶ, (1 Κίηρ ᾿ἰ. 87, 38.) ΤΉΓΘΘ γ68Γ8 δϊογσαγάβ, {Π6 ἰδεῦδν γϑη9- 
Βιοϑ8οα [88 οΘοηνοηοη, δρα ποηΐ ἰοὸ (ἀδίμ (νθγβα 40.), ἃ ϑυδβρίοουβ αὐδγίοσ, ἰῃ σοη- 

ΓΆΡ οὗ ΙπΒ 86} }γ, Ρ. 34. ϑβοοιτβ ΒΘΡΙΥ ἴο Ῥαϊπθβ Αγὸ οὗ Βθδβοῃ, Ρ. 18. 1ωπάοη, 
1820. 12πιο. 

3 ΤῊ οβ868 οἵ Ἐπυὰ δηᾷ οὗ 46] ἀγὸ οοῃδβίἀοσγϑᾶ ἰῃ Τ ΤΟρΡοΠηγ 5 Ὠ᾿ϑθογίβιοηβ, ΡΡ. 138."- 
140.; δηὰ ἰη Τογτὰ Α. Ηθσνου Β βοιπηοηβ Οἡ ἴΠ|6 1πβρίγδιίίοη οὗ ΗοΪΥ ϑδοτίρίαγο, ΡΡ. 69 ---7]. 

8. [,οΙΌΓΟΒ οα ἴπο Εὐνϊάθποοβ οὐὗὁἨ ΟἿΣΙ βε δη ΠΥ, ἀ Θ᾽ νογοὰ αὐ [πὸ ΤὐπινθιβιΥ οὗἩἨ Υ ἱγρί πία, 
Ῥ. 386. 

4 Ῥχοῦ Ἐονίπδοη᾽ β [πἰογργοίδιοιμ οὗ πάζοδβ, ΟΠδρ. ν., ἰὴ (16 Β΄) 41 Ἐξοροκίνογγ, νοὶ, ἰἱ 
Ῥ. 6070. (Απάονοτγ, 1881.) 



«ΑΠϊοσοά ἐο ἐπὶδέ ἴηι ἐδο ϑεγίρωτεϑ. θ0ὅ 

δοαποηοο οὗἉ Ἡδοἷ βοϊοτηο, αἵδε οδαγρίησ Εἶτα τῖτι (86 νἱοϊδίϊοι οὗ δ οδέβ, οοχὰ- 
τηδηοα δἷτα ἰο ὈΘ6 ρυῦ ἰο ἀρϑείμ. (41----46.)} 

13, Αραΐῃ, ἐξ ἦαϑ δϑοη αἀδϑογίοα ὃν δοηιο, ἐλαΐ ἐΐό ἴαιο 0 Ποεε9 (Ἰ,Ἔνϊὶ. 
ΧΧΥΪΪ. 28.), σοποεγηΐης ἀευοίοα ἐλῖπρϑ ἐο δὲ ρεξ ἕο ἀεαΐΐ, αμέξλογὶϑοα ἤπμπιαπ 
δαογίεοοδ ; απά “ερλέλαλ᾽ε φαογ πείπφ ἠΐβ ἀαιισλίεν (δ πάρ. χὶ. 834. ὅχο.), 
ϑαπικοῖς ἢεισῖπο ἄφαρ ἵπ ρίσοο5 δεΐογτε ἐδο 7 ογὰ (1 ὅϑᾶτα. χν. 88.), απάὰ 
Τραυϊά)ς ἀοἰϊυογίπο ϑευθη 9 ϑαικῖ8 ροβίογιέν ἐο ἐδ ΟἰἸἰδεοπῖξε8 ἐο δὲ ρεΐ ἴο 
ἀεαίἾι ὃν ἑΐοηι (2 ϑατα. χχὶ. 2, ὅζο.), λαυθ δϑθῃ γοργδβεπίθα αϑ Ἰπδέαποοϑ ΟἹ 
λιώπαη βαογῆοος ἀσοοταάϊηφ ἰο ἐπαξ ἴαιο. 

Βυΐ 858 [6 τὸ ἅγ6 δχρυϑβδβ ὑγΌ Ο᾽ (ἰ0η8 οὗὨ Βδουι οίηρ [οἷν ΟΠ] άγοη ἱπ Ποαυΐ. χίϊ. 80, 
81. ; 584]. ονΐ. 87, 88. :; 76. υἱῖ. 81.; δῃά ΕΖεκ. χνὶ. 20, 21]. ; 8οὸ ὑβεσθ ἢοΐ ΟἹΪΥ ἰβ 80 
ἀἰγθουϊοη ὕ0 βδοῦ ῆσ 6 ΔΩΥ ΟΥΒΟΣ Βυπιδη ΟΓΘαῦυΓΘ, ΠΟΥ ΔΓῈ [ΠΘΓΘ ΔΏΥ Υἱϊ68 δρροϊηϊοὰ 
ἔοῦ βυ ἢ βδοσίβοθ, Ὀυΐ αἰβο 10 πσου]α ἢδνα τοπαθγθα ἐμ ὑγίθϑῦ ἀηο]θδη, ὈΥ ὑουομίηρ 8 
ἀοδα Ὀοὰγ : δπὰ (ἢ6 ββογυϊβοθ οὗ ἃ τὔδῃ 18 ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ ἀθοϊαγοὰ ἴο Ὀ6 ΔΟσ 8016 ἴῃ 
168. Ιχνὶ. 86 Αϑ πο ἀονοίθα ἐμίπρ οουἱὰ Ὀδ6 επδογ βορὰ δἱ 4]}, 186 ἰᾶτν 'π χυθδδβίϊοι 
οδηποὶ ῬΟΒΒΙΟΪΥ τοϊδῦα ἴὺ ββογιῆσθ, δηα 15 σΒρ80]6 οὗ ἃ γϑγγ αἰδθγοηΐ τωϑδηΐησ. ΒῸΓ, 
ΔΙ Βουρἢ Φοβαρῆυδ, δ ΤΩΔΏΥ σοπιηθηζαίογβ ΔΌΟΣ ἶπι, ἈΓῸ οὗ ορίπΐοη τμδὲ  ορμιμαν 
ἀϊὰ τ} }} ἱπιπιοϊδιθ 88 ἀδυρμίογ, 186 ρυορϑὈΣ ν 18 ὑμδὺ 8ὴ6 γῶβ ποὺ βδδογι βορὰ. 
Ἀπὰ ἐμ18 π'}} δρρϑδν ἔγοπι {16 δ ρα ῴε, τὼ 186 σοηνογβῖνο ραγ 616 ἡ (υαμ), τ] οἢ 
τῆ6 Ῥγδοθάϊηρ δομΒ᾽ ΘΓ] 005 ΤΟ ΌΪΓα ἴῸ ἴδκοῃ ἀἰδ᾽ αηοιίνεϊγ, δηᾶ ὑγαπβἰαἰθα οἱ 
ἰηϑιοδα οΥ̓́ΑΝΡ, Ὀοίὰ ἐμ [ον]. χχυὶ!. 28.5 δπα α͵3ο ἴῃ ἑυάροβ χὶ. 80, 81.δ (68 10 ἰΒ ἴῃ 
186 τρϑγρίῃ οὗ οἷν ἰασζογ Β.Ὁ]68.)ὺ ὙΥ Βαὶ ζυγοῦ ΘΟ, Βγτη8 [818 σοπάθγιηρ, δηὰ ο0ῃ- 
ΒΟαΌΘΠΕΥ ΥΘΟΟΠΟΙ68 μ6860 ὕπο ῬΑ85Ά 68, ἰ8, ὑπ ΟΡ ὨΓΠ ΔΒ 8 ΓΑΒ 658 Πιδα {πη6 ἰο. 
600], 88 “ ἀδυρθίοῦ τοῦ ὕτσο πιο [8 ἴο 6.781} ΒΘΡ οἱγρίπιψ, {Πα 18, ἈΘΥ σΟΠΒΘΟΓἃ- 
ὕοπ ἴο αοά, το ΟὈΪ σε ΠΟΥ ἴο γτοιμδίη βηρὶα, σι τπουΐ Ῥοβίοσιγ. [18 ἔυΓί ΒΟΥ 
8814, [αὶ 886. ποηῦ ἰὸ Ὀδ6τγ8}} ΠΟΙ υἱγρΊἶγ, ποὲ ΒΟῸΣ βδουῆοθ. Βϑβιἀθβ ὑμ6 18γβ86} 188. ᾿ 
ὙΟΠΊΘη Θηὐ ΤΌΤ {ΠΠ}68 ἢ ΘΥΘΓΎῪ ΥΘΆ ἴο0 ΤἸΩΟΌΤΏ ΟΥ 8} ὙΊΤῊ (ποὺ 2057) ὑπΠ6 ἀδΌρ ον 
οὔ δορβίμαμ, ἕο Ἰαπιθηῦ Β6Γ βϑθοϊ βίου ἤγοπλ ὑμῈ πουϊὰ, ἀπὰ (μ6 μαγάβεῖρ οἵ ΒΡ 
δ᾽ ΓὰΒΌΟΙ 8ἃ8 ουὺ ΟΝ ΓΙΓΟΙῚ ΘΥΘΤῪ ἀοτηθδϑίς δη]ουτηθηΐ. Νοῦν, 1 ἴῃ (ἢ6 οουγδβα οὔὨ ἔνο 
ΤΟ (ἢ8 ΠΟ ῬΟΥβοη σου] Πᾶνα βυρροβίθα ὑο Ψορμίμ8ἢ ἃ ΤΔΏΒΟΠι ΤῸΓ 18 ἀδυρβίογ, γοῖ 
ΒΌΓΟΙΥ 886. τη μάνα Ὀθθὴ δἰἶνθ, ὑμβουρὰ ἀδδὰ ἴο Ἀΐπὶ δηὰ μἷ8 ἔμ ΠῚ} (88 [18 ΟἾΪΥ 
οἢ}1 ἃ), ἀπά ἴο {86 νου]ὰ ὈΥ͂ ΒΟΥ βϑοϊυβίοη, ἢ 086 Ιβγ6}} 018} τοθη πτϑηΐ ἴο οΘοῃ 016 
ψὶ τ Ποσ. [0 18 (ὈΣΒΟΡ πΟΣΩΥ οὗὨ σϑιλασκ, ὑπαὶ 10 18 ποῖ ΟΥΑΓ 8 δα! ὰ, δαὶ δ6 
δοίυ Δ} Ἐν βδοσι βορὰ ἢοσ, Ὀαΐ [πδ0 4“ λό αἷαά τυἱἐἦ, ἀδν ἀσοογαϊπῳ ἰο ἠὲ υοιυ." Τα βδογρὰ 
Βἰδίογίδη 80) Ἷ 8, δλ6 ἀπο πὸ πιαῆ: ἴἢ 8ὴ6 τ6ΓΘ βδογ Ποϑα, [818 γοιηματῖκ 8 ἐγ νοϊουϑ : 
Ῥαΐ 1 8886 σγχογθ ἀδνοίβα ἰο ρογροΐυδὶ υἹγρΊ 1. 0{18 Ἰά6α οοἰης! 165 118 (Π8 ν᾽ 8 οὗ 
1η6 Ιδγβϑ 58ἢ ποθθη. Οὐ ἴδ6 πΒΟΪ6, 6 ΤΑΥ͂ 886] γ οοποϊάθ, ὑδαὴ ΦΟΡΕΙ͂ Β᾿ 5 
ἀδυρσβίοσ νγ88 ποί βδουϊβοθά, θυῦ οφοηδβθογαίθα ἰὸ ἃ βίαι οἵ οϑ ἔθου. 

ὙΠ Β τοβρεοί ἴο 86 ὕνσο οὔμιεῖ οα568 ἄθονβ τηθηὐοηβα, νἱΖ. [86 μοπΐηρ' οὗ Αραὰρ ἴῃ 
ἴ66 658 Ὀδίοσα {86 ψοτὰ, δηὰ {86 ἀ6᾽ ἸνΘΓῪ οὗ βδανθῃ οὗ 58} 8 ροβίθυ!υ ἰὸ 86 ΟἸὈθοι- 

1068, ἰΠ6Υ Βδύθ ΠΟ Σου μοΘ ὙΒδύθυοΣ ἴ0 Βδοἤσο8. Αρδρν 1} ῬΑΥ Ιου] 8, γα8 Ρὰΐ ἴο 

᾿ βοο Ὦγ. ΟΠδη ]οτΒ 116 οΥἉ Πανὶά, νοὶ]. 1]. ὑΡ. 444---481., τ ΒΕΓ (μὲ ΠΟΠΑΙΟΝ 5 οοπά ποῦ 
ἰοτναγὰβ Φοδὺ δηὰ δῃϊπιοὶ 15 ἤᾺ}1Υ υἱηϊοδιθα, 

5 ΤῊδι (8 ραββαρὸ βῃοιϊἃ 06 80 τοηοσγοᾶ, 888 θθθῃ ργογϑᾶ ὉΥ Ὦγσ. Ηδ]εβ. [Ιὲ 11} (86 πὶ 
ταπ ἰπ8 : --- Λυοξισεῤδίαπαϊΐπα, πο ἀευοίεπιεηὶ [οτΥ ἀουοιθὰ μη ρ] τολίοῦ α πιαπ δλαϊ! ἀευοία 
κηΐο ΤῈῈ [ΟῈΡ, [οἰ 6 Υ7 ο77 πιᾶαπ οὐ 9 δεαεί, οΥ 97 ἰαπά 9 δϊ8 οιση Ῥγορεγίν, δλαϊΐ δὲ ϑοϊά οὗν 
γεάεεπιοά. Ἐσετγῳ ἰλίπο ἀευοίεα ἰδ πιοδί ἠοῖν μπίο (δὲ Ζωτά. Νον Απδὶγβὶβ οὐ ΟὨΒΓΟΠΟΙΟΡΎ, 
γο]. 1, ΡΡ. 289, 290.ὡ 500 ἴπ6 βιυδἝοεοϊ 8180 ἰγοδίθα, ἰῇ 8ὴ ϑατα γα] ΔΉΠΟΥ, ἴῃ 1) ̓. 
ἘληαοΙρἢ ΒΒ βουιηοη οπε 16 ἃ ΦορὨ ΒΔ ἢ ΒΒ ον οοηβιἀογοά, ἴῃ [Π6 δοοοπὰ γοϊπτηθ οὗ ̓ ἷβ “ ὙἹΟΥ 
οἵ οὔἵγ Ὀἰοβϑοὰ αν ουσβ ΜΙηΐβιγΥ," ὅζο. ΡΡ. 166---195. 

8. Ὑ Ϊςἢ γ γ868 8.6 ἴο ὃ6 ἰγαηβὶαἰοα ἐππ8 : .---- “ 4ππᾶ «ζερλίλα υοισεά ἃ τοῖσ ᾿πίο ΤῊΒ ΤῈ, 
απὰ εαἱά, 77 τοι ιοἱΐὲ δεγεῖν σῖσε ἰδέ οὐ άγεηπ 97 ΑἸππιοη ἱπίο πῖν λαπά, ἴδεν τὲ δλαϊί δε ἰλαὲ 
Ἀ΄ΠΔευεῦςν ΘὔΆΕΙΝ ὉΨΕΟΥ 8 ΘΟΕ ΕΓ τὰ ὑσιντ Ὁ πιοεί πιο, ιολεη 7 γείμγῊ ἴῃ ἀμμύν ῥβλιε ἐλα 
οὐάτοη 9. Απηπιοπ, δῃαϊὶ εἰλιε δα ας, ΟΚΒ 1 υοἱδί οὐδεν τὲ τρ [ἴογ] α ἐ-οβετίκο.ἢ 
Νονν ΑΠΔΙγβίβ οὗ ΟΒΣΟΒΟΪΟΡΎ, Ὑ0]. 11. Ρ. 288. 

4 Ηδ]68, τοὶ, ἰδ. ὑΡῃ. 2389---292. Οὐδ πιοι'β Ὁ ΟΕ ΟΠΔΓΥ, το]. 11. ΡΡ. 1ὅ8. ὅζο. 41ο. οὐἶὲ, 
Αἀάϊείοηβ ἴο Οδϊτηοὶ. ὙΠ διουϊδη δ βογρίασγο νἱπάϊοδίθα, οἡ δυάς. ἰχ. 18, (ΟΣ, νοὶ]. τ. 
ῬΡ. 1838---ξ18δ.) . 



606 Οοπίνγαάϊοίίοπα ο Δογαϊεν ζαϊφοῖν 

ἄραι 88 ἃ ογίηιϊμαϊ, ἀπ ποῦ 848 ἃ βδουΐβοβ.; ὍΤθο “" βουθὴ ἀοϑοθηδαηὶβ οὐὔὁ σ',δυϊ, τϑὸ 
ἬΘΙΓΘ ὈΔΓΕΥ [86 Ομ] άτοη οὗὁὨ ἃ σοπουϊηθ πὰ ῬδΓΕΪΥ οὗ ἃ ἀδυρδίον οὗ ὅδυ!, τσϑγὸ ποέ 
Ῥτγούθηἀογθ (0 (86 ογότῃ ; δηὰ θδν ἃ οδῃποὶ Ὀ6 βυβροοίοα οὗὁὨ Βανηρ Ε Ὀγδοθα βυεὰ 
8η. Ορρογυ ΠΥ [0 ραῦ ὕΒ6πὶ ουΐ οὗ [π6 ψᾶγ. ΝΕ ΙΠοΥ 18 10 ἴο Ὀ6 δαρροβοα μας Παννὶ 
ἀοἰϊνογοὰ ἃρ [86 Ἱπποοοῃῦ ἰο ἀθϑδὺμβ ΘΟΠΟΓΆΣΥ ἴο ἴπ6 ἰὼν (θ 6αϊ. χχὶν. 16.). ΤΤθῈ7 
ὝΓΘΓΘ {βοΟΓΟΙΌΓΘ ἀο] νου ἊΡ ἴο {86 ἈΥ̓ΘΏΡΘΙΒ οἵἩ ὈΪοοά, δῃὰ ρυπίβθα πὴ ἀοδῖδ, ποὶ 
οὐ δοσοιπηὶ Οὗ ἐπα ΟΥΙ πι68 οὐἁὨ ὅδ}, Ὀυϊ [ῸΣ [86 τηυγ 6 γ8 τε οἢ ΤΠπΠΘῪ ἘΠ ΘΏ 86] να, στὰ 
46 οσοπηΐνδηςα οὗ 88], δα οοχαυ6ἀ οἢ {μα ΟἸὈΘοΟμ 68, δπὰ Ἂ πο (ΠΟΥ δά 
δ Βοσῖο σοιδίπθά πραηϊβῃθα. ΤΟΥ ὑδμοηιβοῖνοθ οοηβε θα (Π6 Ὀ]οοαγ δ οτδ6, 
ὙΠΟ ττῶϑ ΘΘΠΟΓΑΙΪΥ ποίοτίουϑ 85 βυοῦ. ὅδ! 8. τηδπιϊοηθαὰ πὶ ἐμοῦ, στρογ 
Ῥδοδυβα Πα ἴοοκ ὑπᾶογ δῖ8 ργούθοϊου [86 ΤΌ ΓάΟΓΟΥΘ, ὙΠῸ ΟΥΘ 80 ὨΘΟΩΙΪΥ ζχοἰϊδιδθὰ ἰὸ 
Ἠΐηι, δηὰ ἀοϊἑνογοα {Π6 πῃ} ἔγοπι {86 δηα8 οὗ [86 δυθηρογα οὗ Ὀ]οοά." 3 

14, Ἰῃ 1 ὅὅδῃμ χἹ. 14. Τανιὰ 18 οδ]]Ἱοὰ (πὸ ππαπ αἴεν Οαοα᾽ε οἵον 
λοαγέ. Απὰ {818 ρῇγαβθ, 88 Δρρ]16α ἴο Ὠϊπ), 88 Ὀ6Θὴ ἃ ἔδυ 816 ΘΟΌΓΟα οὗ 
ΒΆΓΟΔΒΙ ἈΠ ΓΟΡΤΟΔΟἢ 0 ΤΏΔΠΥ 1586] ἩΥΙΌΟΓΒ, 88 1 086 Βουρίασο βϑπο- 
(Ἰοπθα δα] 6 ΥΥ δηά ταυγαθγυ. 

Βυὺ ἀο {Π6Υ δυίμογῖθα {Π066 ΟΥἾΠ.68 ἢ ΒΥ ΠΟ τηθϑη8. ΤΠΟΥ 8.6 {Π6Γ6 τορσοβοηοά, 
δηαὰ (Π6 βονοσγοδῦ ἀθῃαῃοϊδι 8 ΔΥῸ ὈΧΟΠοιιηοθα ἀσαϊπδὶ [Π086 ψ80 ἴγαία ὑπ οπι. 
ΤΙῃ ὙΠ Β6η86 (Π6Π 838 6 ἃ πιαη αὖον αοαἶξ οιση λεαγί ὃ ΑΝΒΎΓΕΕ. ---Ἶπ σοσ ραν 50 
οὔ 815 οοπάυοὶ τι ἐπαὺ οὗἨ 88}: ἴῃ ἷ8 βίσγϊοὺ αὐϊοητίου ἴο ἴδ ἰὰνν δηὰ ὑγογδῖρ οὗ 
ἀοάὰ;ς: ἴῃ Ηὲβ τοοορηίϊδβίηρ, ἰσουσπουΐ ἷθ τ ο]6 οοπαυοῖ, ἐμδ0 6 Βονδ νγῶβ ἰεϊηρ ἴῃ 
15τβδὶ, δηὰ {πὲ δ6 Ἀϊπι86 1 γγᾶϑ ΟὨ]Υ ᾿ἶβ υἱοθρθιεπί ; ἴῃ ὭΘΥΘΥ δἰ (θιηρίϊηρ᾽ (0 ΔΙ (ΕΓ δὴν 
οὔ 1888 ἴατνβ, οὐ ἴῃ 186 1688ὲ ἄσστϑα ἰὸ οἴδηρο {86 [βγϑο  Ἰδἢ οοηδιϊζα οη. [ἢ 4}} δι5 
εἰδίϊο ομὲοϊαϊ σοπάϊπμοὲ Ἀ6 κοϊοα δοοογαάϊηρ ἴο ἴ86 Πίνιηθ Μιηά, δπὰ 18 116ὰ τ[δ6 π}}} οὗ 
ἶ Μακορ. Βαυὺ [86 ρῆγαβα ἰἴ86 1 τ}}, ρου ϑρ8, θ6 {{π|ὸ Ὀθδῖ Ἔχρίδϊποὰ Ὁγ [Π6 οβδβα οὗ 
βδπυθὶ. ἘΠῚ νγδβ σοὐδθοϊθα, δὰ βασι θὶ Ομ οβθη ἴῃ ἷδ ρίαςθ, ᾿υϑὺ 48 αν] δὰ 
584}. Ου {818 οσοφαβίου (σὰ βία, 7 οὐδ γαΐδο πιὸ ρα γαϊλγιὶ ργίθεϊ, ἰμαὶ Ἅλαϊὶ ἀο 
αοοογαϊπρ ἰο ὑπαὶ υὐλιοὴ ἐδ ἴπ πιν λοαγί. (1 ὅαιη. ᾿;. 86.) Απά 18 ῃοῖ δο, βο δεῖϑ 
ἈΡΤΘΘΔΌΪΥ [0 ἴπ6 Ὠῖνίπα 11}, α πιαπ αν αοὐ᾽ 8 ἀδαγί 3 ἘἌΓΤΙΒΟΣ, ἰξ 18 σοσίγ οὗ σὸ- 
ταλγῖς, ἰμδὺ [818 ΘΧργθβϑίοη 18 ΠΟΥῸΣ θὰ ἴῃ ΓΟίογΘηοΘ [0 18 ὈΓΙγ αῇθ ΟΥ ῬΘΥΒΟμΆΪ] τοοσϑὶ 
οοπάμποι. Τὶ 8 υϑοὰ ΒΟΥ ἴῃ τϑίδγθῃοθ ὕο ἷ8 ἀπ  οσια γορασγὰ (0 ἴ86 ῥγοτιοίίου οὗ 
[86 ἰπίογοϑ οὗ Ῥυγα σα]ρίοπ, ποὺ ϑίβηαϊπσ 8}} ἰοτηρίδ θη ἴο ἸἀοἸ] αἴ δηὰ ροῦ- 
δοουίίοη.; ὙΤθδ πυϊθογίηρ οὗὨ (μα Ρϑορία (2 ὅδηι. χχὶν.), ἴῃ ογάθυ, 8811 σου] βϑϑοσα, 
[0 Ρυδ οοπααοδίβ ἰπίο ἐογαίζη οουηὐτῖθ8, δπὰ {μ6 Παρσί(ουβ Δ ΠΟΥ πὶ ΒΑιΒβῆοθα, 
τοροῖδον τὶ ὑΠ6 οΘοηϑοηαθηῦ τλιγ ΟΣ οὗὨ [Ἰσῖδὰ (2 πίη Χὶ.), δῇ {86 ΟὨΪΥ ἱπβίδποθα 
πη τ μοῦ αν α βϑθῖιδ ἰοὸ μανο ἔοσροίίομ Εἰ Ὠλβ6 1 δηὰ ἷ8β ἀοὰ. ὙΥῈ τοραγὰ ἴο ἰδ 
ἔν ἰαδί βῃοοίκιηρ ΟΥ̓ Π]68, ἸΔΟΓΘ ρΔΥΓΟΌ]ΑΥΪΥ, 8ὸ ἴὯν ψγυ88 Παυϊὰ ἔγοπι οχουδίηρ ἔδοιι, 
{Παῦ 6 ΘΟὨδ8868 δὰ ἰδιηοη(8 (6 πὶ τὰ [6 στοαϊαδί Βοστον. “ Βυὶ δον ϑδγηοϑί νγϑδ 
δ18 γθρθηΐβποο ἱ Απὰ σὴ τιμαὶ βυ Ὀπιϊβϑίοη ὅο {86 .}}} οὐ ἀοα ἀϊὰ μο θ6β8γ {μοδα 
οΑἸ απ 168 ΜΠ οΟἢ Τ6Γ6 βοηΐ [ῸΓ δὶβ Ῥα ἰδῃταθηΐ, ἀπὰ τ ἰοὶι, 88 ΠΕ Ὺ γ6 ΣῈ ὀδυδοὰ ΌΥ δῖα 
ον οἰ] ἄγθη, πιυδὲ μᾶνα ὈΘΘῺ 80 τηθο [86 ἸΏΟΓῈ αἰ δι οβδιηρ [0 18 ρϑίθσηδὶ ἐδθεϊληρε 
(2 ὅδ. χὶ. ; ἔβα]. 1;. 2 ; ὅδ. χὶϊ. 1-- -28.. χίι!, ]---20., χν.-χν.)} )ο πὸ οῖ Βετα 
δρδίῃ 866 [86 800] Θη ΙΓΟΙΥ ἀπ βίθϑ ἢ γ ἀονοιοα ἰο ἀοὰ ἢ 1)αν]ά, ᾿πἀθεᾶ, νγδ8 ἢ :ἀ6δἱ 
τηοάο] οὗ διιπηδη ρογίθοοῃ ἢ δ6 τῶϑβ ποὺ πὶϊδουὺ [86 ὈΪΘταΐβ 68 ἱποϊἀθηὶ ἰὸ Βατηδῃ 
πδίυτο; Ὀὰὺ ου 86 τ }0]6, [6 γγὙᾺ8 8ὴ ϑχϑῃιρὶθ ΜΟΓΙΒΥ οὗἨ ϑ (π6 ἱπιϊίατίοι ΟΥ̓ δὲς 
ΒυΘΟΟΒΒΟΙΒ; δηὰ δοοοσαϊηρ 88 ἴΠ6Υ ΔΡΡΘΑΓ Οὔ ΘΟΙρΑΣίϑου ὑπ} 8 Βΐπα, (86 δδογεὰ πσίξοσε 
οδιϊπιαῖο ὑμοἷν σμαγδοίογβ. 

16, Τὴδε οοπάμοξ 9 Ἰραυϊά ἐοιοαγά8 ἰΐδ6 «Ἰηιπιοηϊίε8, ἵπ ρεέπρ ἐῆεπι 
ὍΠΑΘΣ 9ατο8 απ παγγοιῦϑ 0} ἵγοπ, δε. οπ ἰδ6 σαρέμνγο 9. Παῤῥαΐ, λας δέξεν 
γεργνοδθηζεά αϑ απ ἰπβίαποο 9} ἀἰαδοϊϊοαϊ απὰ μπραγαϊοεα ογιοϊέψ. ( 2 ὅδμι. 
χὶ, 81.) 
ΤΠ οδν115 οὗ 86 ΟὈ]ούογα, ἴῃ 0818 85 ἴῃ ΘΥΘΥῪ ΟΥΟΡ ᾿πδίδῃοο, 8.6 υἱἱοῦὶγ υπίοαπάρά: 

ἔοσ, ἰὰ (86 Βγβὺ ρΐδοθ, [88 ΘΧργϑβδβίοῃῃ: ΤΩΔῪ δ᾽ ΚΠ Ὗ ΟὨΪΥ ὑμαὺ ανίὰ ραΐ ἰΒοΘπὶ ἀπάεος 

1 Ἠδῖοβ, νοἱ. 1ϊ. ρβ. 814. υ Μοϊδβίη, Αυϊοτιι6 ἀ68 1νγοβ ἀθ ΜΟουξδο, ῥ. 405. 
3 24 8η᾿ Ηἰβίοσυ οὗ [6 ἨἩΘΌγο ΟΟτα πο νγ δ ἢ, νοΐ, ἱ, ΡΡ. 111, 112. 
8. 560 ἴδ Βον.  ηλ. ΟἸ αν τ Β βουτηο οὐ ἰ86 ΟΠδζδοῖον οἵ αν ὰ Κίωηρ οἵἉ ]δγϑοὶ, ἴῃ ἔουσ 

Βοσιηοϑ δηποχοά ἴὸ ΒΡ. ΟἸοανογ ΒΒ ϑϑνθὴ βθυτ δ οἱ ϑοίϑεῖ δα )οοίδ, ΡὈ. 877---899., δηὰ 
Ἔβροοΐδγ Ὧχ. Ομδη !ογ 5 19 οὗ Πν]ά, το], ἱ, ΡΌ. 831 ---880. 



“«Π]οσοί ἐο ὁχῖδέ ἕπ ἐλ δϑογίρίμγεδ. ΘΟΥ 

Βιιοἷν ἸΑΌΟΌΓΕ Δῃ ἃ πιδ8 εἴανεβ οὗ ἔποῖῃ ἴο ἀο βαγὰ δηᾶ βοῦν ποῦκ. 8Ξ00 τῦ βρϑδκ οὗ 
Ἰαγῖπς ὈἷΘ ὉΠᾺΟΡ ὑγϊαΐα : 1Ὁ 8 8 Θομητάοη τηοδβ οὗ βρϑθοῖ ἴῃ βθνθγαὶ ᾿ἰδηρτιιαρσθθ. 
ϑαοοπαϊν, πἢ ἰπϑιοδὰ οὗ ἀδήποϊπῃρ {π6}Ὁ ΟΡ) οὐ οἢ8 ΤΡοτὰ ὑγαῃβ] δι! οὴ8 ὑπ 6 ΟὈοίογβ ἢδὰ 
οοηδυ] θα {μ6 οΥἱρίηδὶ ράβϑασο, {ΠΥ που]ὰ Βανὸ 866 {πὲ ὑπ Γ6 τγ88 ΠΟ στοιιηᾶ τ δ8- 
ΘΥΘΡ ἴον {π6ὶγ οἤδγρθθ. ΤῈ ΗθΌγον ργθροβίοη 3 (Ὀ6{8), τ ΒΙοἢ 18 πβθὰ ἐμβγουρῆ- 
ουῦ {πῸ νογβα ἰπ αυοϑίίοη, ἴὺ 18 ντϑὶ] ΚπονΠ, Ὁ ὩΣ δον ο 8ἃ8 Μ6]1] 88 μπάδρ'; δηὰ ἴο 
Ῥυΐ [Π6 φΡΘΟΡΪα ἴο 88:78, ΒΆΥΓΟΥΝΒ, ΧΟ, 8Π4 {86 Ὀγιοὶς- ΚΙ] 5, ΠΠΘΔἢΒ ΠΟ πιοσὸ ἴθϑη [0 
ΘΙΏΡΙΟΥ͂ ἰμθηι 88 βίαν ἱπ [86 πιοϑῖ πιθῃϊαὶ δηὰ ἰδθογίουβ Οἤῆβοθβ, βυο 88 βανίηρ, 
ταῦκίηρσ ἴσο Βαιτονβ, Βονίηρ τοοᾶ, δηὰ πιβικίηρ Ὀγοκ8. Τβ ἴογηι οὗ ὀχργϑδ- 
Βίοῃ 8 8Π ΔῊ Ἰοἶβὶ 88 ὙὙ6}} 88 ἃ ΗἩ ΟΡ ΐϑηι ; 8ηιὶ γγὲ 5811}}} βᾷγ, ἰὸ Ρραῦ ἃ Ρϑγβοῃ ἕο 
186 ῬΙουρῃ, ἐο 186 δην!], ὅθ. Τὴδ ραϑβᾶρα οὈ͵θοϊθα [0 τηδῦ Ὀ6 (Β08 τοπάθσοα. 179 
( Τα) ὀγσιρλέ οτιλ ἐλὸ ρεορίο ἐλαξ τσϑγὲ ἰλεγείη, ἀπά ριώ ἰδεπι ἰο βαιῦδ, απᾶ ἰο λαγτοιυα 
97 ἵγοη, οὐ ἴο ἐγοπ-πιῖποδ, ἴον 188 οτρίμαὶ ὙΟΓα τηθδηβ Ὀοίδι, απ ὦ ατο8 07 ἴγοη, απᾶ 
σηαίῖε ἰλοπι ραδὲ ἰλγουρὴ ἰλε δγιοκολι πὶ ὙΒῖΒ τοπαογίηρ 15 δἀορίθα ἴῃ 186 οαἀϊίοη οὗ 
186 ΕὙΘΠΟΙ νογβίοῃ οὗ (6 ΒΙΌΪ6 οογγθοιθα ὉΥ [86 ΘΟΙΏΡΒΏΥ οὗ Ῥαδίουβ δἴ ὑθπονδ, 
ἦῃ 1806.3 

16. Πί λα δεοη αϑεεγἰεα ἤγοπι 1 Κληρθ χχὶ. ἐλαξ “ελουαΐ ἀερὲ 2αἴ86 
»γορλείς αδ ιτοοὶϊ ας ἐγίι6 ὁΠ68. 

Τα πιοϑὲ δοϊησοη αἰἰθπίϊοη ἴο π6 οοπίοχῦ Μ}] δίίονν {μαι {18 ΔΕΒΟΓΕΟΠ 18 88 [Ἀ]86 
85 ἰΐ 18 πιϑ  σπδηῖ. ΕὉΓΣ, ἴῃ 86 ἔγβί ρἷδοθ, {π6 ἔουν Βυπαγοα ργορἢθῖβ8 πιοηιϊοηθα ἴῃ 
[μαὺ σμαρίον (γογβα 6.) τ γθ ργοίθπαθα ργορμοῖβ τβοῦι ἴπ6 τ]οκοϑα Κιηρ οὗ [3γ86] Βδὰ 
π ἷβ ρϑγυ, δηὰ Ὑ)0 ΚΗΘῪ Ποῦ ἴο 81 18 ΒΙΠΊΟῸΓ δπα ἴο βαυου δ͵8 νη}, 4}} ἀρτοο- 
ἴῃρ ἰπ [86 βδπιθ ζδυγηὶηρ ΘΟΠΙρ Δ η 668 ἀπᾶ ἴῃ ἴΠ6 88π|6 [ΓΈ δ ΟΠ ΓΟῦ8. ΘΟ 8618 Ὑγῃ οὶ 
ἰθαβϑὰ (Ὸν ἴδ ρεϑδβεηί, Ὀὰϊ ]1Ἰπηδίο] γ ργονϑὰ [8184]. ΤΉΘΥ ΓΘ δι ΡΒ 8110 4}}γ ἱοστηθὰ ὉΥ 
Ἰοβῖδα (νυ γβε 28.) 4λαδ᾽ 5 ργορλεία, ποῦν μβίδπαϊηρ {ΒΟΥ ῥγοίδββοα ἴο Ὀ6 {86 Τμογα 

ῬΓΟΡΒοῖβ, ΟΡ Ὶρ ἸῺ 'π 818 ἤϑῖηὴθ. Απά, βϑοοῃαΐγυ, [Π6 δάάγεβ8 οὔ Μίοβιδῃῃ ἴο {δ6 
ἔτο οοῃραογαῖθα Κίηρβ ἴῃ γοτβο8 19---28. 186 ποὺ ἃ ΓΘ] ταργοβθηνδοη ΟὗἨ ΔῊΥ (δϊπρ 
ἄοῃο 'ῃ (86 ΒΟΑΥΘΗΪΥ ποῦ], 88 1 τἴπ6 ΑἸΠΑΙΡΉΥ ΘΓ δὲ ἃ 1088 [ὉΓ ἘΈΡΕΠ ΠΝ ΟΡ δὰ 
8ΩΥ Βαπὰ ᾿π {16 518 οὗἁἨ ΒΒ σαι το: Ὀυὺ 1Ὁ 'δ ἃ ΤΏΘΓ6 ῬΑΓΔΌΪΘ, δηἃ ΟΠὨΪΥ 161]8 ἴῃ ἄγιι- 
Γαίνο ἰδηρτιαρθ τμδῦ 88 ἰη ὑ86 σοι οὗὁ ρτονϊἄθησο, ἐπ6 ουθπίβ νοΐ τ γ6 8ΒοΥ 
ἴο ἴλκα ρῥἷδοο, δηὰ (6 ρεγηείβδίοπ ἃ, οἢ ἴδ ρῥαγὶ οὗ ἀοά, ἴ0Γ {686 ἀρϑηῖβ ἰο δοῖ. Μ|Ι- 
ΘΑΙΔῈ ἀἰὰ ποὶ οἤοοβα ἴὸ 161} [886 ΔΏΡΤΥ δὰ ᾿τηρίοιβ ΑἸ δῦ, [δεῖ 4}} 8 Ῥγορμοῖβδ ψψϑγθ 
Ἰΐατδ: Ὀαὺ Β6 Τργαβθηῖδ 186 Ὑ80]6 ὈΥ͂ (818 ῬΡΆΓΔΌΪ6, δηἃ 88 γ8 (8:6 δϑῖη6 γα }8 ἴῃ ἰΔῃ- 
ξυλρο Θαυλ}]γ (ΌΣΟΙ Ὁ]6 Ὀὰὶ 1688 οβἴδηδβινθ. 

17. ΤῊΘ δογιρύαγοθ τοργθβοηΐ (μη6 ΑἸ ΠΥ 88 4 ἀοά οὗ ἰστ δηὰ 
ΑΙ] η6 68 ; Ὀὰὺ Πα 18 ομαγρθα ὈΥ [86 Ορροβοῖβ οὗ ἀϊνὶπο τϑνϑδίϊου 
μι Ὀεὶπρ σα Υ οὗὨ [Δ]8Βοῃοοά, ὈΥ͂ ἐπδρίτίπς ργορλοίς εοἱξά [αΐθε πιε8- 
Φαφέδ, ἀπ ὈΥ υἱοίαξίης ἀϊΐδ ῥγοπιΐδεβΊΌ ΓΘ συΟββῆθβθ οὗ βιοῖ Ἀββου 0.9 
8 8 ΠΟΙ ΘΟ αἸδρυϑίιησ, Ὀὰΐ 1Ὁ 18 {86 ἀυΐγ οὗ 4 Ομ γιϑδη δανοοδίθ 
[ΠΥ ἴο πηδοῦ θη, δηα ἴο δχροβα 41] {πεῖν {]βθῃοοά, 

[πη 186 ὅτει ρίδοο, Υ ἢ τὰ ἴο 186 σδαῦρα οὗ ἐπδρέγίηρ ργορλεῖς ισἱίλ 7αἶεε Ἠιδ8- 
ϑαρεε (τ ἸΟὮ ἐουπαοὰ ΟΠ 1 ἰηρϑ χχὶϊ. 95. δᾶ Ταῦ, ἕν. 10. μι ΕΖοκ. χιῖν. ϑ.), ὙΘ 
ΤΟΙΊΆΓΚ, [Πα 10 18. 8 Κηονῃ Ἰάἀϊοτ οὗ {86 ΗἩΘΌΓΟΥ ἰλησὺ [0 ΟΧΡΓΘ88 ὑδῖπηρδ Ἰῃ δὼ 
᾿πιροΓγαϊνο δηα δοίϊν ἴΌγηι, τυ] ἢ ἀγα [0 Ὀ6 ἐπέ εδινκὰ ὉΠ ρέκιαενιτον, 80 τ ΒογΘ 
ἐλε ἀδυϊία δοεοιρ δὲ ΟἸμπιθτ ἰλαὲ ὧθ ὡοιμὰ δι 7» ἰλότα ἰο δπέοτ' ἱπίο ἐλ λεγὰ ὁ δισΐπε, 
ἀε βαἰά μπίο ἰλοπι, αο (Μαῖϊ. νἱῖϊ. 81.) ; Βα δ'ὰ ποῖ δσοτυχηαπὰ Ὀαὺ ρογη θα {8 6Π). 
Ἀπὰ 80 ἴῃ Φοόβη χὶϊ!. 27..) τ᾿ ΒΟΓα ΟἿΓ ΘΔΥΙΟῸΣ Βα Υ8 [0 υἀ85, 7)λαΐ ἑλοιι ἀυδδί, ἀο ημϊολίῳ, 
ΜῈ ΔΓῸ ποῦ [0 υπαογβίαῃμα ἐπα Πα οοαμηδηθοαὰ αὶ ἴο Ὀοίγαυ δα, ἐπουρὰ ὑδᾶὲ 

᾿ Οὐουβ Εχροδιιΐοη οὗἩὨ 116 ΟἹ]ὰ Τοδίδτωθηϊ, νοὶ, 11}. ἢ. 195, ΟἸδμα]οσ δ 16 οἵ ᾿ανὶά, 
γοΐ. 11. ν. 227. ΗΔ]ο δ Β Απαϊγβίδ οὔ ΟΠ ΓΟΏΟΪΟΩΥ, νοὶ, 1]. Ρ. 844. 

3. “ἢ δῃ Π βουεϊγ 168 Ββαδίξβηδ, οἵ δρρὶίᾳπδ 168 μΠ8 δὰ ἴσαν] ἀ68 βοΐθβϑ, 68 ἢδυδοϑ ἀ6 ἴδ, 
οἱ 468 ἤϑοΐῆθ8 (6 ἴδ, οἱ 1685 δυῖγεβ δ ἱγανδὶ 468 Ὀγίαυοβ.". .. “Ηες Ῥτγουρδὶ ἰου (86 
ἸῃΒΔἰΔηΐδ, δΔη ἃ Δρρ]ἰεἀ [οὐ Ρα1} δοηθ ἰοὺ ἐπ6 ᾿δῦου οὗ δανγβ, οὗ ΒΔΙΤΟῪΒ οὗ ἴτοῆ, δὰ οὗ 
ΔΧ6Β οὗ ἰγοῃ, δῃὰ οἴ ΓΒ ἴο (86 Ἰδθοῦγ οὗἁὨ Ὀτγίο 8," (1,2 ϑαίηϊο ΒΙ0]6. . .. ῬΔΓ 168 Ῥαδδίθι 3 
οἱ Ῥνοίοβϑθυσα ἀθ "ἘΜ |1δ6 οἱ ἀθ 1᾿Αοδάἀέτηϊο ἀς αδῃὸνο, ἰοπι. ἰ, Ρ. 358. αὀπὸνο, 1805.) ᾿ 

δ Τρδς {18 6 [π6 τηθδηίΐηρ οὗ 1 Είηρε χχίϊ, 32. 6 ὑχγουϑὰ ἴῃ δ ποχὺ σϑϊωδσκ. 
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Βοοιῃθα ἰο δ6 Θχργοϑβοα ἴπ [86 ἔογπι. 8.0, ᾿᾿Κονἶβθ, Βογο, τ βογα δη οὐἱ] βρῖσις σβετοῖ 
Ὠἰπ]86}} το Ὀ6 4 ᾿γίηρ βρὶτὶῦ ἴῃ [86 τιουτ οὗ [Π6 ργορδοῦ, δηᾶ (σα 888, .)οτιὶλ αεέ 
εἶο δο : ὑμ18 ΟὨΪΥ βρη 68 8 ῬΘΓτηἰβϑίοῃ, ἢοῦ ἃ οοτητηδη. Απὰ βὸ (ὅοζ. ἵν. 10.) πβετε 
[86 Ῥτορβεῖῦ οοταρ αἰπβ ὑμαὺ αοα μιὰ στοδί!ν ἀδοοϊνοα (86 ρθορ]θ, δαψέπρ, ἐδεν δἰλοιὶά 
λαῦο ρϑαοσο ιυλθη ἐλδ δισοτὰ νγεασλείλ ἰο ἐδ δομῖ; νὸ ἃγθ ἴὸο ππαθγβίδῃα {815 πὸ οἵβετ- 
γγῖβα, δαὶ τι οὐ ρεογιἰοα {ππ6 [3186 Ῥγοριιοίθ ἰο ἀδοοῖνα ἐδδπι, ρσορμοσυῖηρ Ρόδοο 
ἴο {μ6πὶ, 88 ρΡΡΘΑΓΒ ὈΥ̓͂ {88 Βἰβίογγ. (ΕΖΕΚ. χῖν. 19.) 1 ἐλε 'οᾺν λασε ἀεοεισεα ἕλαι 
φγορλοεῖ, ὑμαῦ 18, ροσπαϊ θα δίτα το 06 ἀφοοῖνοα, ἀῃὰ ὑο ἀδοοῖνα [88 Ῥβορὶβ 25 α ἴπε 
υἀριηθηῦ ὑροὴ ἰδοῖὶ ΤῸ ὑδμοὶγ ᾿ηβάθ! ΠΥ τὴ τϑϑροοῦ ἰὼ ἷἰ8 σὰ ργορξιεῖ-. 
ΝΣ 86 ἐμπγθδίθῃθ δ [86 δι(ἢ νϑγβα, 7 εοἱϊξ ἑαΐλδ ἰἦ6 ἤοιιδο Οὗ ]εγαοὶ ἐπ ἐλεὲτ' οτολ Ἀεατί, 
δοοαιι86 ἐλοῳ αν αἰϊΐ εδἰγαπροα ὕγοηι πιὸ ἱλτουσὰ ἐλοὶν ἰοἷβ; Ὀδόδυδο πον Βανὸ σδόδες 
ἴο ἱμβοιιβοῖνοθ [8]86 σοίδβ, [ ν1}}} βυ Ὁ γ ἱμθ τὰ (0 Ὀ6 ἀδοοϊνοα νὴ [α͵86 ρσορβοῖδ ; δινά 
ταῦ {{|5 18. (86 ΘΟΓ ΠΑ, ἘΠΡΡΑΙΝ ὈγΥ ὕδο ὑβτοδίθηΐϊηρ δα θὰ, ἀπά 7 ιοὲἐδ δἰσείελ οὦ 
πιν λαπά προη ἀἴπι, ἀπά 1 ιοἱδ ἀδείγον λὲπι ζγοηι ἐλ6 πιά δέ οὗ πὶ ρεορῖίο : πον οἀ νι 
ποῖ ρυπ 8} ὑμαΐ οὗ τ ]οἢ Π6 16 [6 δ ΒΟΥ. 
Τῇαὶ ἰοχύ (δ γ. χχ. 7.) Τῇοιι λαδέ ἀδοοϊυθαά πιο, απ 7 τσαϑ ἀεδοοϊσοα, εἰστιιῆιο8 ἢ τοοζε, 

δι ἐμδὺ ΒΘ δὰ πικϊδίβκοῃ {86 ργοῃβ οὗ (ἀοὰ ἴο Ηΐπι, τ ῆὸ ἤθη μα ρανα Πῖτα δῖ8 οοτ- 
τη ἰβϑίοη, ὑοϊα πἴπι Βα ψου]Ἱὰ θ6 τι Ὠϊπι, ὈΥ τ ΒΊΟΝ 6 αηδοτγβίοοα ἰμδὲ πὸ δον] βδουὰ 
ΘΟΠΏ6 ἴο μΐπλ, δῃὰ ποι ἀφ τραϑ δεοοπιό α ἀεγίδίοη ἀπά (κε ρεορὶδ πιοοκεά Ἀΐπι ; ἀρὰ πὰ ἴμε 
Δϑϑίοη δηὰ Κη θβδ, ἢ6 ὈγΘδῖκ8 ΤΌΣ ἢ Ἰηο [158 Οχ ργθϑϑιου, Του λαδέ ἀδοοέοοα πιὸ, απά 
Υ ιρα8 αεοεϊυοα ; ΨΆΘΥΘΆΒΘ 1 γγ28 Ὠΐ8 Οὐγῃ Πιϊβίακα οὐ [86 τηρδηίηρ οὗ ἀοα᾽β ργογιῖβε, 
ψ ποῖ 85 ποῦ, ἰΒαὺ Βα βδῃου]ᾶ ποῦ πηθϑὺ τὶ ΒΟΟΣΠ, δπα ορροκίτίου, δηὰ 
Βυΐ ἰδμαὺ ὑΠ6Υ δου] ποὺ ῥγϑυϑὶϊ ἀζαϊηϑί πὶ, 88 ὙὉΘ ΠΊΔῪ 866 δὖῦ (86 ἰαΐϊίου δπὰ οὗ 186 
δγεὶ ὁμαρύογ. ἷ 

βεοοπάϊγ, ὙΥ τοϑρθοὺ ἰο [86 Δβϑβογιίοῃ ὑπαὺ {86 ΑἸΡΙΜΡΊΗΣ νἱοϊαἰοϑ ἢ18 ὑσ σα δος, τ 
Ὧ48 Ὀ6θῃ οὐ)οοίοα (πὲ ἀοἂ ἀ!ὰ ποΐ ρσίνο ἴμ6 ΟΠ] Γθὴ οὐἹἩὨ [8γ86] 4}} (6 Ἰαπα συ ΒΊςο ἢ ̓ς 
τουιχϊβαοὰ ἰὼ ΑὈΓΔΉΔΠ,, 88 γν1}}} ΒΡ ρθδγ ὉΥ δοιηραγίηρ θη. χυὶὶ. 19, 20. ἢ ΦὌὍ6}.. χίτι. 

. ὅσ. δπᾶὰ δυάρ. 11. 20, 21. Ιῃ ὅδῃ χν. 18, ἀοἀ ρῥτομμ!βοὰ ἐο σίοε Αὐταλανπι απὰ λὰ 
8666 μοὶ α ἰαπά, ὑπαὶ Ὀουπάβ οὗἨ πμὶοῖ μα ἀδβουῖθθβ ἴῃ “οι. χὶ. 1. [Γ[{ 15 18 όγὰ βαμὶ 
ἐπαὐ ἐλόγα γοπιαϊποα τόνῳ πιμοὶ ἰαπά γοῦ ἀποοπαυογοά, οὗὨ τ βιοῖ {86 δὰ ποῖ σνοὲ 
δϑβϑβϑίοῃ, ΑἈπὰ ἰη Δυάρ. 1]. 20. 10 18 8814, ἐμαὶ [186 ρθορίβ ποὺ βαγίηρ ρογίοτιηθα ἐδεὶγ 
Ῥᾶγί οὗ {86 οονθηδηῦῖ, ἀοα που] βυβροπα {86 υγίμο ρογέοσταδηςο οὐ Β᾽β Ῥγοχαΐβο, 
δηά ιὐουϊά ποί ἀγῖθο οὐ ΔᾺΥ τλοΥθ οὗ [86 πδίϊοηβ Ὀδίοσα ὑμθηὶ; δπὰ 10 ἰ5 ρσοθϑΌϊο, δαὶ 
1Π6 [Βγ86}1068 ὨΘΥΟΡ ΟΓΘ Ροϑβθβ86α οὗ 86 ῥγχοπιϊβθαὰ ἰαπά ἴῃ ἴμ6 {Ὁ]} ἰδιϊτὰὰς δὰ 
δχίοπὶ οὗ τ86 ῬΓΟΙΩΪΒ6. 

ΑΝΒΜΕΒ.--- ΤῊ οονοηδηῦ οὗἩ σοα πὴ ΑὈΓΔΒΔτα 88 Ὅροη οοπϑί ἀογαιίοι οἱ Βὲβ 
ξαϊ ἢ δηὰ οροάϊδηοσο, ἐπουρ 1ὑ δ6ομιβ ἰμαὺ (86 []} ρογέογιιβησο οὐ ᾽ὶ ἀϊὰ κου ῖθα ἀ6- 
Ῥοπὰ ὑρου ἴδ ξαΐατο ΟὈραίΐίθποα οὗ [18 ροβίογγ. Ραγβαδηοθ οὗ μἷβ8 οονθηβηῖ, ποὺ- 
τὺ μϑίδπαϊπρ᾽ 41}} 1.6 τιυστηυγα δηα στο 6] ἢ 8 οὗἉ 1Βδῦ ρθορ]ο, αοοά ἀϊὰ Ὀτίηρ {θεὰ ᾿ηΐο 
το ῥτοτηϊβοα Ἰδηὰ, βου ρὮ ΠΥ ῥγονοϊκοα Ὠἴτα ἴο ἀΘβίγου {86 1ὰ ὨΙΔΠΥ 8 {ἰπηθ : Ὀθοδῦδο 
6 τοπιθι ογθα 818 οονθηδηΐ ᾿ 1} ΑὈΥαθΔπι. ὙΒΘη ΠΟΥ ΜΟΓΘ Ροββοϑββοα οὐ Σ, (οὰ 
βᾶνα ἴποπὶ ἃ {1016 ὑο {86 τοβί, δηὰ σου ἢανα δβϑἰβίβα (μϑπλ ἴῃ (6 οσοπααοδδὲ οὗ ἰξ, ἔ 
1Β6Υ δὰ ρογίοτιηθα 186 οοπαϊίοπ γοαυϊγοὰ οἡ (Ποὶν ρῥαγί, [Πδὺ 18, οοηημοα ἔδιτμί 
δηὰ οὐοάϊοηϊ ἴο Εἴτα ; Ὀυΐύ ἴδογ αἸὰ ποῖ, δηὰ (ΠΟΓΘΌΥ ἀἸϑοδαγσοὰ ἀοἀ ἔἴτοηι ΒΥ ἔτ Βετ 
ῬΟΓίογωδποα οὗ [18 Ῥγοπιῖβθ ; δηὰ ἀοά, νι ῇδῃ Β6 δὰ ἀοπα 1 ΐ8, δὰ }]} ρογέογιηρα 
16 οονθηδηΐ ἢὮΘ τη846 τὶ ΑΓΒ ΔΠ), 80 [Ἀ7 88 Θοποθγη θα ἢ}8 ραγῦ, 88 ρρϑῆγβ Ὀγ {πὸ 
Δοκπον οἀσπιοηῦ οὗ οθθαα, Ἔνϑη ἰπ ἃ Ὁ1π|6 ἤθη 8 στϑαὺ ραγί οὔ {86 ἰδηα ὑγῶβ ππποου- 
υογοὰ (ΦοΒβῇ. χχὶ. 44.), δῃὰ οὗ βοϊομπηοη ( Κίηρ νιὶ, 66.) ; γθ8, ἀπὰ δα ἴξ ποῖ Ὀδθα 
αὖ αοα Βεδά τηδάδ {Π18 οογθηδηΐῦ, ἃ8 γ76}} ἁροῦ σοπβιἀοτγαίίοη οὗ ΑγαμαπνΒ ἰδ ἢ δηὰ 

ΟὈΘαΘΏ66, 88 ἀροη οοπαϊιίοη οὗ {86 δαΐυγο οροάϊθηοα οὐ δἷ8 ροβίου ἐγ, {πὸ το] οτ5 
δηὰ ἀϊϑοροάϊοποβ οὗὁἨ [μ6 ῥϑορὶθ ἴῃ [Π6 τ] ΘΓ 688 μδὰ τοϊοαβοὰ (ἀοὰ σῇ 0}}γ ἔγοσῃ {δς 
Ῥτγουηῖβα, 888 6 σου] ποὺ ᾶνθ Ὀθ6θῃ ὑῃία 8 ] 1 ἢ6 δα υὐίον!γ ἀοδβίγογθα ἐμαὲ ρμθο- 
Ρἷθ, δηὰ πῃηδὰβ ἃ .}}} δῃὰ οὗ ὑπδπι, δῃὰ ὑπο Δα ὩθνοΣ δηἰογοα ἰπίο (Πα ἰδηα ; Ὀδοδῦδα 
ἃ [αἰϊατα οὗὁἩ 186 σοηα! τίου πα Κοβ ὑμ6 ΘΟ] ραϊίοη (0 66 486: δηᾶ πδῇ {818 σοπα ον υγδϑ 
ἐπι ρ]1οα ἴῃ [86 οονθηδηῦ Ἡ 10} ΑΓΔ Π δι ΡΡΘΑΓΕ ἴγοταῃ Πουΐ. νἱῖ. 12, 18., χὶ. 22, 28... ἀπὰ 
Ψυάᾶρσ. 11. 20. Οοὰ ρσῖναβ {818 τθβϑοὴ ὙὯΥ δ6 δυβροηῃἀοὰ [86 οοπιρίοῦα ροσίοστηδμος οὗ 
Ἐΐ8 ὈσΟμἶ86 : 7.6 ἀΠρῸ οΓ ἐλε 1,ΟἘῊ τσας λοέ ἀαραϊηδὲ ]εγαοῖ, απα ἀδ δαϊά, Βεοσωξε ἐλαΐ 
ἑἐλὶ ροορίο λαίλ ἐΓαπερ᾽ 686864 πιῷ οουσπαπέ ιολΊοἢ 7, οοπιπιαπαοα ἰλεὶν ζαίλενδ, απαᾶ λασε ποῖ 

Δ ὙΠΙοιδοη δ Οσΐκβ, νοΐ. νἱ. Ὁ. ὅ06. ,οπάοῃ, 1830. 
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Ἀοαγκλοποώ ἰο νιν Ὁοΐσο, 1 αἰ8ο ιυἱἷϊ ποὶ λεποεζοτίλ αἀγῖθθ οὐὲ απν οὐ λα παΐξίοκπε ιυλίοἢὶ 
“οδλια ἰε7 1 τολτη ἂ6 ἀϊοα." 

18. ΤΊῊια ἀδϑίσυσίοι οὗ 7υγέψ-ἕιοο {16 ολἑϊάγεη, ὈΥ ἘΠῚ1Β.α, βοτὰ ἔμ6 
δά ἴῃ βροτίϊνο ΡΥ] 688 68]16α ἃ δαϊά ἀφαά (1[ 18 Β814),γ7υ1δᾷδ δὴ δοὺ οὔ 
ΟΥΌΘΙΤΥ δηα ΓΟΥΘΏρΘ. 
ΤῸ νγ88 0 β00} ἐμδίηρ. ΤΒΟ οτἱρίπα] πογὰ ἴῃ 2 Κίηρβ ϊ. 28, 24.) οὗ ἰῃ ΟἿΣ να Ὑ- 
βίοῃ 18 σοηδοσοὰ ἐζϊο οὐϊϊάγη, αἴδὸ ταθῶπβ γουηρ ΡΟΥΒΟΒ ῬἢῸ ἃγα σρτόνσῃ ἃρΡ. Τὺ 
18λ8ο 88 οδ]]6ὰ α ἰαά, θη ἢ6 γγᾶβ. ἐισοπέν -εἰρ ἀὲ 7.05 οἷα ; Φοβορὰ, τσ βθη δ6 νῶϑ 
ἐλὶγίν ; δηὰ ΒοΒοθόδιη, ἤθη Β6 88 “υγίν γοδγβ οὗ ἀρ. Τὸ ἴοπῃ οὗ Βοῖἢ- οἱ νγδϑ 
ΟἿ ΟὔΠ6 Ῥυϊποῖραὶ βοδῖϑ οὐ ΑΒΔ ̓ 8 ἸἀΟἸΔίσυ ; δπὰ ἰὑ 'β Ῥγορ8Ό]6 {μαὐ [Π|686 πιθῃ ΘΔ Π16 
ουῦ οὗ ἰμδῦ οἷ δηὰ ἰηβυϊ το {Π6 Ῥγορβοῖ, δ 186 ᾿πβυϊρζαίίοη οὐὗὨ [6 ῥγίϑϑίβ οὔ Βαϊ, 
Θχοϊδιπιϊηρ --- Αδοοπά, ἰοο, ἑλοι δαϊεί- ἀδαά; αδοοηά, ἰοο, λοι δαϊαά-λοαά, ἴῃ ΑἸ] αδίοη ἴὸ 
ἘΠῚ) 686 δβοθηβίου ἴο μθδνβῃ ; οὗ νβῖο μι {μου βαὰ Βοαγὰ, θυΐΓ το (86 ἀϊὰ τοὶ 
Ῥδ]ιονθ. ΕἸ1886, [Ὁ 18 84, σιν δοά ἰλόπι; Ὀὰὺ δα ἀϊὰ ποῖ {818 ἔγοπηι Δηγ ρει ϊδηΐ ἰοτα- 
ΡδῚ οὗ ἰδ οσῃ. Ηδ οσμγδοα ἐλοπι ἴπ ἐλε παπιθ 97 ἰλε Ζογά, τιμαὶ ἴ8, 6 ᾿Ἀδαεκο ἴῃ ἰδ 
ΠΔΙΩΘ δη ΔΈΟΣ [86 Ρυπίβμπλθης συ μΐῖοΒ μ6 ποῦ]ὰ ἱπῆϊοὺ ἀροῃ ἔβοτμ. ἜΠυ8 
ἘΠΠΙΘἢ 5 δοίθα 88 ἃ σωϊηϊϑίον οὗ {Π6 ΘΌρΡγθη,ο ΟνΘΓΏΟΣ Οὗἁ [86 ποῦ] : δὰ Ὁγ ᾿Ϊ8 ογάὰδνρ 
δηά ἴῃ δὶβ πϑδῆλθ6 δα Ἰοσοίο]ά [86 ρυπιβῃπιθπὶ βίο τὰ δοουῦ ἴο Ὀ6 ἰηθιοϊοα ἀροη 
8686 Ῥτοῆισαὶθ ἱἰαο]αίθτϑ. Ηρὰ τιῖ8 ἀαπαποίαϊου ρτγοοθθάθὰ ἴγοιῃ {886 δὴ 
τοδοηϊποηῦ οἵ {86 Ῥτορμδῦ ΟὨἶΪγ, δηά ποῖ ἔγτομι δ αἰνίηθ "ρυ.}86, ΒιΟἢ ἃ δ ζῃδὶ ουθηῖ 
88 ἴμ6 ἀεοδιγυοίίοη οὗἁ (πΠ686 ργοΐλῃθ γοῦῃρ' το οὗ Βθιμ-εἱ πσουϊὰ ποὶ βανθ θθθῃ (86 
ἀπατη θα ϊδίθ ΘΟ ΒοαΌΘηςΕ ΟὗὨ Σύ. 

19, Τὸ 18 οδ]θοίβα ἐμαΐ τυ ΠΥ ραββαροθ οὗ (86 ΟἹ Τοβίδμπιθηξ δβοσῖθθ 
ἰο ἴπ6 ΑἸ Βυσάδη ἴδοι, ρϑΒΒΊΟη8, Δα δοῦ! 8, ουθα {ἢ 080 
ΟΥ {86 πογϑί Κὶπα. 

Βαυὶ (686 ΟὈ͵ οἰ Οἢ8 οοδ86, ὙΠ θη ΒΌΟὮ Ῥ88Β60Ὸ8 ΔΥῸ ὑὐυκα θρμς γα εἶμ, 88 
ἤπιον ουρδὲ ἰο Ὁ6, δῃὰ πβθῃ ]] {μ|ο88 οἴβοὺ ρβϑβᾶρϑβ οὔ ὑπ Β[Ὁ]Θ ἃγθ ἀαἱγῪ σοπϑιἀθγϑή, 
ὙΒΙΟΝ τηοεῖ ον  ἀθὉ Ε]} ΘΟΏΥΘΥ ἴΠπΠ6 δ. Ὀ]Ϊπηδβὲ ἰάθδβ οὔ (μ6 Ὠινὶπθ Μαϊοδίγ. Τῆς Ηοὶγ 
ΒοτρίαγΓοβ, ἴὃ 16 ἔγαθ, ἴῃ οομἀοβοθηθίοη ἴο οαγ ᾿ϊηϊὑ6 ἃ σα ρδο 168, δῃὰ ἴο [16 πηρογῖδο- 
[ϊοη8 ΟΥὗὨὁ Βυϊηδη ογοδέυγεοδβ δῃὰ οἵ δυπιδῃ ] Τοργαβοηῦ (Χοὰ 88 βανίης 6 Ὀσάγ, 
186 ραβοίοῃβ, δηὰ {86 ἱπᾶσταϊ εἶθ οὗ ἃ τῶδῃ. Ἴδυ8, (Π6ῪΥ τρᾶῖκα πηδηϊΐου οὗ δἰ8 Θγθ8 
δηα οΕγβ, ἷ8 Βαημὰβ δηὰ ἵδαϊ, ἢἷ8 βἰθορίῃς δηὰ πδκίηρ ; [ΒΟΥ Δϑοσῖῦθ ἴο δΐπλ ἤθγοθ 
ΔΗΡΟΥ δηὰ ᾿οδίουδγ, ρτὶοῦ δπὰ τορϑιΐδποθ, ἰου δηά ἀδθδῖγα. 6 81τηρ]6 ἰδηρίιαρα οὗ 
16 ΗἩφθΌΣοΥΒ τϊρὶ 4180 Ὀ6 Θποῖμ ον ΓΤ ϑϑοὴ ΤῸ 1[8 ΔυΟυπαάϊηρ τ 10 δ ἢ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙΒ. 
Βυΐῦ ἐδδΐ 0 τῆδὴ τηῖρμὶ Ὀ6 80 ὙΘΔΚ ΟΥ 80 ΡΘΥΙΨΟΙῈΘ 88 [0 ἰΔΚ6 8086 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΏΒ 805 
ςοχαϊηρ ἴο ἐμ ἰοίέον, δηα δηξογίαϊη τηϑδη δηὰ τπηπτόγίῃυ Τπουφσῇῖδ οἵ ἷ8 Μαῖίκον, 16 
δδῖηλθ ϑοσίρίυγοβ οἴδη δα ἴο (Βοδα υθγγ ἀδδβογί ριΐίοηβ βοτηθι βίην τ ἢ. τη δῃ 680} 
ΒΏΟΥΒ 18 δοῦν [ΒΟΥ 8.6 ἰὸ 6 υπάοχείοοα, δα του ηδ τι8 ὑμδὺ 17 (ἀοά μια8 ἃ Ὀοάγ, {Π0 
ΒΟΑΥΘῺ 19 ἷβ ἱβτοηο, δηὰ {86 θδσι ἢ ἷ6 ἐοοίδίοοϊ ; 1 Βα ἢδ8 Βδηᾶβ, {Π6Ὺ ἈΓΘ ἀϑ 
ὙΠ ἢ τοδοῖὶ ἰο {86 Θη δ οὗἨ [86 ογϑαδίίοη ; ᾿ἴ 6 88 ὄδγϑϑ, {86 ἀδείζηθβθ ἴ0 ἴθ: 18 ΠΟ 
ἀΑΥκΏ 688: δηὰ ἔσομῃ ἴδοι ποιμίηρ 18 ἰάθη ; δῃὰ ἴῃ ΟΥΒΟΣ ρἶδοθθ ἯὯΘ6 8γα (οἷα {Πδὶ 
μ6 8 ροσγίθοῦ ; (μαῖ δ 18 Ὀϊοββϑθὰ οὐ ἘΔΡΡῪΥ : (δὲ μ6 18 ἀπο μβδηρἝδὉ]6 ; (δαὶ ἢ6 ἴδ ΘΥ̓ΘΥΥ͂ 
ὙΠΟΓΘ ρχοθοηῖ; ὑπαὶ Πα ἷἰβ 8. Βρί σι : 1880 ΠΟ τοδὶ δι βοϑὴ ᾿ΐπι ΟΥ̓ ΘΔ 866 Ὠίμι ; δδὲ 
86 ἰ8 ἱποοιωργοβοηδῖθῖα; πὰ δαὶ ἴ86 τηοϑῦ Ὄχδ] θὰ ποίίοη τ ΐοβ γὸ σδῃ ῬΟΒΒΙΌΪΥ 
ἔγαιηθ οὐ "ἴω, [8115 ΣηΒη 1 16}γ βδοσί οὗ [86 συ 8.5 Οὐδ οΥ ἵνο θχϑιιρίθδ π|}}} Π]δέγαῦθ 
τ ρτιηε ΥΘΙΏΔΓΚΒ., 

α8, τ ΒΘΏ οά ἰ86 881 [0 γϑρεπέ, [6 ΘΧΡΥ βίου ΒΙ ΠΙΡΙΥ τρθδη8 (μδδὲ Ηδ 068 ποῖ 
δχθουΐα {παὲ τ ΟὮ Βοοπιθαᾶ ἴο τ᾿ ἴο ἢδνα Ὀθ6η Βἷθ ῬΡΌΓΡΟΒΘ : ἐδαὺ ἢ 18 υἰοαββὰ ἴο ἀα 
οἴου 86 ἔβη δὲβ ἐμγοαιθηϊηρβ βοθηθα ΟΡΘΩΪΥ ἴο Ἔχ ργεβα, οἡ δοοουῃὲ οὗ βοπιδ ἰδεῖς 
οοπαϊιίοι ἱπιρ ϊοὰ ἰῃ ἴδοι. Αηᾶ {8 ἄοθϑ ποῖ ἀογομδίβ δἰμον ἔγοσα {6 ἐγ, ΟΥ 
Β' ΠΟΟΓΙ, ΟΥ δΟὨβίβῃου, οὐ Οοὰ ἴῃ δἷβ νογὰ, [0 ἀοδβ ποὶ ἀοσοβδῖα ἔγοπι ἰδ ἐγτώλ, 
Ῥροδυβα 6 βρθακβ ψῃδὺ ἢδ ΓΘΔΠΪΥ ᾿πίθη 8, πη16 88 δοίη Ἰηϊογνθηθὰ ἰο ργευθηΐ 
186 λιάρτηδηῦ ἐμγοδίθηθα, Ὡροῦ ἡ] οἢ ἢ τ βοϊ νὰ τῆθη ἢ6 ἐπγοαίθηθα ἴο ἴδΚο οἔΐ 
δῃἀ βῖορ δἰ8 ἡπαρπιοπῖ8β. ΝΟΣ ἀο68 ἰῦ ἀετορείθ ἔγοτι 8 δίποογίίῳ, ἴοτ 6 888 ἰο]ὰ ὰ8 
[μδὺ ἷ8 {πγοδίθηϊη 8 μάνα δυο! ΘΟΠαΙΟΩΒ ἱπιρ  ἰοἃ ἴῃ ὑδσ τὰ : --- ΠΟΙ ἔσοτῃ 18 οοη- 

, ΤΊ Π]οῖβοπ τ Κθ, νοἹ. νἱ. Ρ. 6507. 866 6150 Ὗ διουϊδη β βογίριασο Ὑιηαϊοδίθα, οἱ 
Ἐ εκ. χίν. 9. Οὕγογκβ, το]. Υἱ. ὑῇ. 357-264.) 

2 Ζογιϊ ἢ Β ΒΕΓ Ώ8, γ0], ἷ, Ρ. 387. 
ΥΟΙ.. 1. ᾿ ΒΆἈ, 



διὸ Οὐπίγααϊοίίοης ἐο ογαϊίν βαϊεοῖν 

εἰαπον δηὰ ἱπιπηυ Δ} γ, Ὀθοδυθα ἀοά ἀοε65 ποῦ οἤδησε δ͵8 οουπδεὶ δηᾶ ρᾷτροθϑε, [αὶ 
ἴδ ῖκοδ ΟἹ [Πα βοηΐθηςο, τ Β ΟΝ Βα 84 μδϑϑοὰ σἱτ τοβογυθᾶ οοπ 1 0}8. 

20. Τὸ [48 α]8ο θθϑη οδ)θοίϑα, παὺ (16 Ὀοοῖ οὗ Ἐϊοοϊοβίασίθα δοπΐδι 
ΒΟΠῚΘ ῬΆΒΒΑσ 8 ὙὙ81Οἷ. ΒΑ ΟΌ οἵ ̓ γγο]ρίοι, 8π4 οἴδμοσβ πο βαυοῦγ οἱ 
ἹΠΩΠΊΟΓΣΆ]ΙΥ, 

Βαϊ [86 68, {πὸ ὀχοορίοα ἀραϊηδί, ΔΓῈ οἰ 6 Ὁ ἱπποοοπὶ Ἡβοη δου βυυραεὴ 
Ῥτοίθα ; οΥ 6Ἶ86 [Π6Υ ΘΧΡΓΕΒΒ, --- ποέ 6 δοῃςἱπηοηΐδ οὗ ϑοϊοιιοη, θυὲ {86 Κ οΡι- 
πίον οἵ Οἰβοσβ, νβοπὶ ἢ6 ρδγβοηδίθβ 1π Τγὰοῦ (0 οοηδιῦα ἰδθῖι; --- ΟΥ, ΒΟΎΤΘΟΥΟΣ, ποί 
8158 ἀ6 οταῦδ δοηςπηθηΐβ, δῦ δυο ἢ) Παϑ.Υ δηὰ ἩΓΤΟῺΪ ΠΟΙΟΏΒ, 88 ἀυτηρ {86 ΘΟΊΓΡΕ 
οἵ Β15 πα ΪΓΥ ΔῸΣ ΒΔρρί 658 ΘΓΌΒ6 5:0 ΘΟ ΒΘ ΥΟΙΥ ἴῃ 18 τη, δηἃ ΟΤΘ ΟΥν ταβέτστο 
οοπϑιἀογδίίοη τοὐοοίθαά ὈΥῚ ΐπι, ἐμαὶ π6 τοϊρῃῦ ἂχ δὲ ἰδδὶ οὐ ἰδ ἔσθ [04515, --- δὲ 
οὐποϊιδίσπ ΟΥ ἰλὸ υλοῖο πιαΐεν; ἩἈΪΟΒ 8 ἴο ὕξαν Οοα απ ἧεξο» ἀὲς οοπιριαπαϊπκεεαέξι; 
ἔον Οσά ιοἱξϊ ὃγίπρ' εὐενν τοογὰ ἱπίο γιμρ πιεηΐ, τιοϊἐὰ ουετῳ δεογεί ἐλίπρ, υλείλογ ἱέ δὲ ροοά, 
ΟΥ̓ τυλείλεν {1 δ6 οοϊϊ. (ἘπΕ]. χὶ!, 18, 14.) 

21. Τὸ μα8 {|κοτνῖδα θθθὴ οὈ]θοιοα {παι ([π6 ϑοπρ' οὗ δοίοτηοιι, αιπὰ {8 
β᾽χίθθη τ δηὰ ὑσϑηΐϊυ-[Πἰγτὰ ομαρίοτβ οἵ ἘΣΖΟΚΙΘΙ Β ῬσΌΡΠΘΟΥ, σομπέδϊη 
Ῥάββαρθ8 Οἰἴδηβῖνθ ἴο Θοϊωσμοῃ ἀθοθποΥ. 

Βαΐ (18. οὈ]οοιΐοη γι} 1811 ἐο (886 στουπᾶ ὈΥ ᾿ηἰεγργοίϊηρ ἰμοβα ρασίβ δθροις. 
οδΠΪγ, ἃ8 αἰπιοϑὺ 41} {{᾽|6 Θοτητηθηϊδίογβ, ἔγοτῃη (886 δαγ  οδὲ ἐἶΐπιθθ, πᾶν πΠδηϊ το 
ἄομο: δηά, {κου 186, ὈΥ δοπδιἀθυίηρσ [πδΐ {Π|6 δι ΡΠ οἰ οὗὨἨ (86 φδϑβδίοσπ Ὡβδέϊοῃδ τεϑᾶς 
8686 ῬὮΓΆ8685 688 ΟἸδηβῖνο ἴο ἔμϑηὶ {μη {ΠΟΥ ΘΡΡΘΑΓ ἰο 18: 88, οὐ (π6 οἵἴδμεοι Βαπά, 
ΣΩΔΏΥ {δίηρβ τ ἢ ἢ ΔΤ6 ΡΟΥΪΘΟΙΥ οοτγτοοῖ ἴῃ ΟΌΡ νίαν, Τοῦ ἃ ΔΡρΟΑΣ ἕδν αἰ δος ἴῃ 
Θαδίθγῃ Οἰἰπηαίοθ. Ὁ τοβροϑοῖ ἴο {86 ϑοηρ οὗ ϑοϊοσωοῃ, ἴῃ τ μόρων τις δ 15 ἴο δὲ 
γοιαγκοά, 1, Τρ τηοβὶ οἵ [μ6 ἰοστωβ οὗ βρϑϑοῖι, δραῖπϑὲ σοῖς Ἄχοορίοηβ μάνα Ὀδδῆ 
τλλθ, δΓΘ ταἱϑυγδη δ δἰ οη8, δπα 40 ποῦ δχἰβὺ ἴῃ (86 οΥἹρίηδ] ;--- δηὰ, 2. Αὐἀτοϊεζηρ {μ6 
ΔΟΣΓΘΟΙΏΘΒ8 οὗ [686 ΤΘΙΏΔΥΚΒ, [Ὁ ΤΔΥ 8180 Ὀ6 δῆονῃ, ὑπαῦ {π18 Ὀοοὶς δου β τι 
Ὀεδυς ἴα] ροσιῖς ᾿πιᾶρθ8. ὙΒΘΓΘ ἰδ, ὑβογ ΟσΘ, πὸ }π8ὲ Ἔχοορίίοῃ ἴο δϑυρροβίπρ 1 4116- 
ξοτῖοαὶ, ργον δὰ 186 δ] ΡΌΓΥ Ὀ6 ποῖ οχίγαναρδηὺ δῃὰ ᾿ποοηϑίβίθηΐ. 

22. Τὸ βδ8 Ὀθθῃ δββογίϑα, {παὺ [88 ᾿πιργΘοϑ0η}8 ργοπουπορα Ὀγ ἐδ 
Ργοριδίβ, ραγ ΠΌΑ ΥΙῪ ἴῃ ΤΩΔΗΥ͂ ραββαρθ8 οὗ [86 βδ]πλβ, ΒΟΥ δὶ βρίσις 
οὗ πι8}166 Ἱποοπϑιδύθης τὶ ΒΠπΙΔΠΣΥ, ἀπᾶ ΒΙΡΏΪΥ υἱοίοιβ. 

“ΤῸ 15 Δ ἱπηρτοροῦ υἱπαιοαϊοη οὗἁἨ {8686 [ΠἸρΡΓΘΟδ 0081, “ οἰ ἴμ6 ̓ ἤο αἰ]ονν ἐδδὶ 
ῬΏΔΠ106 Μθ8 σοηδίδίοπί π᾿ ΛᾺ {86 δριγιῦ οὗ ἴ[Β6 ΟἸὰ Τοδιδιηοηῖ, ἐπουρῃ ποῖ οὗ δε Νεν; 
ΟΥ, (0 δΒΑΥ͂ ὑμαὺ [86 ῥγορμϑίβ ρσοπουπορὰ ἔδθηι ϑϑίπδὲ τηθπ, ποῖ 88. ἐμεῖς ον 
ΘηΘεΩΐο8, θυ 85 1.6 ΘΗΘΙΠ168 οὗ ἔοά. Βυϊ δοῖὴδ οὗ ὑβοῶιλ δρ ΒΔΡΒἢ ΟἾΪΥ ὉΥ ἐδ6 
δἰγοης ἤσυγαίϊνο βίγἷθ πῃ ΒΟ (ΠΟῪ ἃ’Ὸ Ἔχργοδβοᾶ, δά, ἤθη ἰδίκοη οὐυὐ οὗ ἐδῖα, 
ἜρΡρθδῦ ΥὙΘΥΥ͂ ΔΙ]Ο 816 τ]β68. ΑἹ] οὐὨ ὑμθτι πιδύ 6 οοπδίἀογοα ποῦ 88 ργαγοσβ, Ὀπὲ 
δι ταρὶς ργϑαϊοίίοηδ, [86 ἱπιρογαίδνο Ὀοΐηρ ρυῦ ἔογ ὑμ0 Καϊυτο᾽" [885 'ῃ Ῥβδ]. χχνδ. 4, δ. 
“ (σοὺ 16 ἃ οΘοποη Ηοῦτονν Ἰάϊοτ), Ἀπμα δμῃοσγη ὑο Ὀ6 80 ρᾷξ ὈΥ ἴδ6 πΐατα Ὀαΐπσ 
Βϑδοὰ 10 ΟΒΟΓ ῥδτγίδ οὗ [86 ῥγϑαϊοϊίοη ; δῃηὰ ἐπῖ8 Ἰάΐοπι 18 τλοτα πδίαταϊὶ ἴῃ ρσχϑαϊοξοι 
Ὥχλη ἴῃ ΟὗδοΥ ἕππᾶς οὗ οοπιροδι οι, Ὀδοαῦθα 10 18 {86 ἱπιιηοάϊδἴο τοβυϊὶ οὐὮὈὨ δοσω Ὀἱηὶ 
ἸΔἸοχηβ δοσοιοη ἴῃ (86 Ρτορμοιίοαὶ ΒΕ Ϊ6 ; ΤΟΥ, 88 186 Ῥγορδοὶδβ ἃσὰ οὗϊθη οοπιδηὰ 
ἴο ἀο ἃ ἱμίπρ, πιβϑῃ 1Ὁ 18 ΟὨΪΥ τηθδοῦ {μδῦ [Β6Υ Ββου]α ἔοχοῖβὶ! 10 ; δὸ 1867 οἶδ ἀὸ 
οτοί}]}] ἃ (Βλπσ ὉΥ ποτ η ἐς ἴῦ ὅο Ὀ6 ἀοποῦ, δῃὰ {Π6 0 οὔνδθη ὀχρυϑβδ ἐμοῖς ρσγεάϊο- 
[0η8 ἴῃ δὴ δἀάγοββ ἴο αοὐ ὃ; ἴ86 απίου οὗὨ Μῖο ἔνσο ἸΔἸΟπὴ8 σὶνοβ ὕμοῖι τ 6 δρ- 
ῬΘδγΘΠΟΘ ΟΥ̓ ἸΣηργθοδ 0} 8." “ ᾿ 

ΟΥ̓́ 411 (οϑα ἐτοιιθπάουβ ᾿πηργθοδύοηβ ὙΒΙΘΝ ΔΡΡΘΑΥ ἰπ ΟΌΥ σοοη ἘΠρὶϊ 
γουϑίοη οὗ [ουΐ. χχνὶϊ. 1ὅ---26., (Βογα 18 βοῦ οὐδ δυϊιογιβοὰ ὈΥ {μ6 οΥγρίη 8). 

1 866 ἜΧΘΙΊρΪο8 οὐ ἐπ}8 τηοάθ οὗὨ βρϑϑοὶ ἱπ [88. νἱ. 10. δηὰ ὅ6ζ. 1. 10. 
2. Ἰβᾶ. χὶν], 1. “ Οομηα ἀονπ᾽ [τδδῖ 18, ποὺ 5Π4}} οοπια ἀονγη], “ δηὰ 1 ἰὴ (6 ἄπει, Ὁ 

Υἱγαίη ἀδυρθίοσ οὔ Βδθυίοη ;᾿ [τποα 56}4}}} “ δ'ῖ οὐ τ26 στουπὰ." 
8. ἴδ. ἰχ. 8. “ἸΏοαυ Βαϑὺ τη] ρ] 164 16 πδέοη, μου μαδὲ ἱπογοδδοὰ ἐποὶγ ἰου: ἐδ ἸοΥ ἥ 

[πὲ 18, {ΒΟΥ εἶἴ81] 7Ογ] “ Ὀοίογο 1866, δοοοτζάϊηρ το {86 10Υ ἰῃ ΠαΑγυοδὶ." 
4 Οεγαγὰ Β [ηδχϊτῖο8 οὐἩ ΒΙ0] 164] Οτἰοἰοΐδι, ΡΡ᾽. 447, 448. 



«Ποφεά ἰο ἐπὶδέ τπ ἐδ ϑογίρέι) 68. 611] 

21 Ότον ἰοσἐβ ΟΧΡΥΘΙ͂Β ΠΟ Κἰηα οὗἁὨ τοἱδῆ, Ὀῦ ΔΓΘ ΟἾΪΥ 80 ἜΡΕΥ ἀοηπποϊαιοηβ οὗἁἨ (ἢ 8 
αἰθρίοδδυσο οὗ ἀοὰ δραϊηβί ὑβοθθ 80 ΟἰἼΠΟΥ ΤΟΥΘ ΟΥ ββουϊὰ Ὀ6 ρὩ}γ οὗἁὨ [(δ6 58 
τῃοχοίη ππϑη!οηοᾶ, δηὰ οὗὨ 86 ἡυάστηοη!δ ὙΒΙΟἢ (ΒΟΥ πγυϑύ οχροοὺ ἴο ὃ6 ἱπῆϊοιοά 
ὭΡοη ἴδοι, υη1688 ῥγανοπίθα ὈΥ ἃ νηρν δη(ὰ 53: ΠΕΙῸ στορθηΐϑηοθ. ἀπὰ ΔΎ ΔΌΪΥ 
ἴο τ} 18 νἱονν, 86 ββογοά ἰοχῦ ββουϊὰἃ δανθ Ὀθθὴ σοπάογοα “ ουγβοα ὑπογ, ΟΥ̓, 
“ὁ ουγβοά ἀγὸ ὑπ 6γ,᾽" δηὰ ῃοῦ “ ουγβοὰ δὲ {6 γ.,,) ἴῃ {86 86η86 οὗὨ Ζϑοὲ ἐδόπι δ6 ουχδρα ; 
186 ποτὰ δε, ἐβουρὰ ἰηδογιθα ἴῃ ΟἿγ ὑγδηβδιίοη, μανΐηρ ποι ἰηρ ΔΏΒΤΘΓΒΌΪΘ ἰο ἰξ 
ἴπ 186 ΗΘ ΌΓΕΥ. 

ΤῊ βϑπλθ Ἰάϊομα, ἡΥὨ οἷ ΔΡΡΘΑΥΒ ἴῃ (86 ΡΓΟΡὨΏΘΕς ἩΓΠΊΏΡΒ, 18 4180 ἰο 
Ὀ6 ἔουμπᾶ ἰπ 1 Οὐοτ. χτὶ. 22. ἀπά 2 Τίμι. ἴν. 14. 

ΤΏ ΓΌΤΙΙΟΙ ῥαβδαρθ ΓΌΠΒ (δι8 :--- ΠΓ ἀπ πιαη ἴους ποί ἴλε Τονὰ «“εεια, ἰοί ἀὲπι δα 
απαίλεπια πιαγαπαίλα. Ἑτοτὰ 1 Οὐτ. χὶ!. 8. γα πὰ ἰδμαὺ ὑπ6 ὅον8, γο ρῥγοίοπαθὰ ἴο 
Ὀ6 υπᾶον (86 ϑρίγιῦ δηά ὑδδοβίην οὗ ἀοά, ο4]16ὰ 9 658.8 ΟΠ τἰδὺ χναθέμα οὐ ἀασομγεεά, ὑπαὶ 
18) ἃ Ρουβοῃ ἀδνοίσοα ἴο ἀδβίγυοιίοη. [π] ΟοΥ. χνυὶ. 22. ϑαϊπῦ Ῥδὺ] τοΐοσί 8 (μ6 πῇ. ]6 
ὍΡΟΙ ἐποπλβοῖνοθ, δηαὰ βαγ8, 1} απν πιαν ἴονα ποί ἰλ6 ον δι ἰεί ΗΜ δὲ (αὶ ἴδ. ἀδ 
τοῦ Ὀ6) ἀαοοιιγδοά; ἐλὲ 1ογα τοί! σοπιθ. ΤῊΪ8 ἰ8 ποὺ δα ἴῃ {88 τὺ οὗὁὨ ἐπῃργθοδίοῃ, 
Ῥπί 88 ἃ ργϑαϊοίίοι οὗ ππαὐ του] σΘγ ΔΙ οοπη6 ὩρΟὴ 1Π6 96 ν}8 1 Π6Υ ἀἸα ποῖ γερϑηῖ; 
δῃὰ οὗ ταὶ αοέμαϊῳ οαπιδ ρου (ἢ θαι, Ὀδοαυβα (ΆΘΥ ἀϊὰ ποὺ γορεπῦ, Ὀαὶϊ οοπεϊπιδά ἴο 
Ἀαΐε διὰ δχεογαίδ ἰμ6 ϑανίοαν οὗἩ [186 ποῦὶα, 88 τυϑ]] 8ἃ8 ἃ ργϑαϊοίίοῃ οὗ δεῖ 8.}}} [168 
ὍΡΟΙ ὑπδθηλ ὈΘΟδιι86 (ΒΟΥ οοπέϊηιια ἴο λαέε ἃηὰ σαεογαία (μ6 ΒΘΘομλοΓ. 

Τη 2 Τίῃηι. ἶν. 14. νγὸ γοδα, Αἰεχαπάεν ἐλ ουρροτεπιλ αἰά πιὸ πιμοὶ εοἷϊ; ἐλ Ζοτά τὲ. 
εσαγαὰ λῖπι ἀσοογαϊπρ᾽ ἰο ἀὶξ τιοοτῖδ; πὶ Π88 ἴΠ6 Δρρθάγϑῃοα οὔ δη ἱπηργθοδίίου. Βιυῦ 
ληϑίοδα οἵ ἀποδώη πιαῃ ἰῃ6 Ἰογὰ γοισαγα, ἀποξώσει τοὶ γοισαγα 18 [6 γτοδάϊηρ οὗ (88 
Οοάὐϊςοο5 ΑἸοχδηάσίηυϑ δηὰ Ερβγοὶ (8 ἢ ἀγὸ οὐὗὨ ὑπὸ Ὀαϑὺ δυϊβογὶγ), [86 Οοαΐοθδ 
ΟἸαγοσηοηΐδηυδβ, ὅ'8η (ὐθγηδπθηβῖβ, Αἰισίθηβι8, 6150 οὐ ἴοβα πυθοσοὰ ὈΥ τι βθδοὶι 
6. 17. 31. 37. 6755. 71. 78. 80. δηὰ οὗ [6 ΜΆ. Ὀγ Μαΐίδεοι ποϊθα σι {86 Ἰοὐτον ἢ ;-- 
ΟΥ̓͂ {86 Οορίϊς, Ατταθηίδη, δηὰ Ὑαυϊμραίο νογϑῖοιβ--δὴα οὗ ΟΠ γγβοβίουι, Τμοοάογοί, 
ἘΞυΪορὶυϑ 88 οἰὐδὰ ὃὈγ Ῥμοίϊιι5, Φομδηῆποβ ᾿απιαβοθηυβ, Οδουμηθηΐ8, Αὐρυϑιῖπ6, δηὰ 
ΟὔΠΘΥΒ δυλοης 186 δι Βοτϑ οὗἩ δα ΟἸ τ δι οὔτοι. ΤῊ τοδαϊπς οὗὨἨ ἄποδωσει γα 69 
186 δαῃηΐθηοας ἀθοϊαγαίογυ,---7λὸ ον ψτπι.1, ΒΕ ΑΒῸ λέπι ἀσουγαϊηρ ἰο ᾿ΐδιοογὰδ; διὰ 
8.8 ἴΐ 18 Βαρροτγίαα ὈΥ βυοὶ βαι βίδοϊοσυ ον! άθησθ, (ἀν ΘΒ ΌΔ ἢ μ88 ἰηδογίθα 1Ὁ ἴῃ ΐ8 ἸΏΠΟΡ 
ΤΩΔΤΡΊΏ, 88 ΠΡΙΩΕ ΠΘΔΙΪΥ δαὶ, ᾿ ποῦ ΡγΘέδγΔΌ]6, ἰο 186 οοτηπιοπ σοδάϊησ Αἢ δά- 
ἀϊοἴοπαὶ ῥγοοῦ ἴπδῖ (μἷ8 ᾽8 [86 ῬΓΕΙΈΓΔΌ]6 Ἰεοίίοη 18 διγἰϑῃθα ὈΥ {86 [Ἀοΐ, ὑπ [Ὁ δ ἴῃ 
Ὁπιΐδοη ὙΠ} (86 δρίτιῦ δηἃ ἔθιηρος οὔ (86 ἱπιγορί ἃ Αροβίὶθ, βαϊπὶ Ῥδὺ]; γᾶδο, 'π 186 
δ᾽ χίθθηι ἢ γθσβθ, ὙΠ6Ὼ βρϑακίηρ οὗ εἷϑ Ὀοΐὶπρ ἀοδβογίθα ὈΥ ούθγῪ οὔθ, Ὑβθη (ἀυγίπρ 9 
κἰρυϑῳ ̓ ρυϊδοηπηθηῦ δ ΤΉ) Βα ν: δγβῦ βυπητιοηθα (0 ν᾽ ηἀϊδαίθ δ: πιβο ] ἢ Ἀν 

6 ΒΔΠΡΊΪΔΓΥ ΘΙΏΡΟΙΟΣ ΝοΓΟ, δ8γ8, Ζεΐ ἰὲ ποί δ6 ρίαοϑα ἰο ἰλεῖν" Θλατρο, ἱμαῦ ἷ8, 1,6 ὲ 
ἰδοπὶ ποὺ Βαγα (0 σθοκοι [Ὸγ ἰΐ τἴ {86 ΒΌΡΓΕΠ.6 δυάρο, δὲ [86 παρρίν ἀδγ. 

238. Τἢ6 ργοοθαϊηρ' ΘΧΘΙΏΡΪ68, τ ἢ το Ἔχοορίζοηβ, παν 66 ἰδ θη 
ἔτοτα (86 ΟἹά Τοβίδμιοπι. 800 ρυγα, ᾿Ἰπαθο4, 18 [86 πλογΆ γ οὗὨ [η6 ΝΘ Ὺ 
7) οϑἰδιηδηΐ, ὑπαΐ 1πΠ6 δΔἀνοοσαίοϑ οὗ ᾿Ἰη 8 6 1 σὰ πα πὸ οἶποσ ἔδυ] 1 ἢ 
11, (ἤδη {Π18,---ἰὨαὶ 10 σαγτῖθθ {Π6 ῥυϊποῖρὶα οὗ “ογδοαγαποθ ἴοο ἴαυ, Ὀ6- 
68.186, ΘΙ] 0ηρ᾽ ΟἴΟΣ (δίηρθ, 1 Ἰηου]οαίθβ [86 Ἰονὰ οὗ ΟΣ Θῃθιηῖθβ. Νοί- 
ὙΠ ΒΔ Παρ ἐΠ18 ἸΠγΟΪὨΓΑΓΥ (ΒΕ ΙΟΙΥ 0 18 1} 1Π}1}180]6 ΘΧΟΘ ΘΠ 06, 
ἔν Ραββαρδδ ἤᾶνθ Ὀδθθη βἱηρ]θα ουἱΐ, 848 ἱπουϊοδίϊηρ ᾿πηπ ΟΡΑ 1 Υ, ΥἱΖ. 
ΤαΚα χυὶ. 8. Δα 1 Οὐχ. ἰχ. ὅ. 

(1.) ἴῃ 1μυκὸ χν. 8. νὰ γολὰ δαὶ 7λε ἰογὰ οοπιπιοποα ἐλε μηδὲ εἰσισαγα (το 1: 
186 ῬΑΓΔΌΪῈ δὰ Ὀδοῃ Τοργοβοηϊοα 85 μβανΐηρ ἀοίγουἀοα ἢ18 τηδϑῦθυ), δεσαιδο ἧς λαὰ 
ἄοπε ισἱδείψ ; διὰ Ὦθηο6 «6805 ΟἸγίδῦ 85 Ὀθθη ἘΠ} υΒῸὙ οδαγροὰ τ τὰ σου ο πποὶηρ' 
ἀἰδβοποϑδίγ. Ὑδὸ σ8ο]6 οὗἨ ὑμ6 σοηΐοχί, ΒΟΎΘΥΘΓ, βθονβ, ὑπαὺ 10 νγγῶβ (86 τιαδίον ΟΥ 
ἰογὰ 977 ἰλδ δἰδισαγά, ἀιιὰ νοτ ΟἸγτῖδί, στῆ 18 Ταργοβοη θα 88 οοϊητηθηάὶηρ δὶθ οοπάοί, 
Δα 10 18 ἸῺ ΘΟΠΒΟαΌΘΏΟΒ Οὗ ᾿εἷδ τηϑϑίο 5 80 σου ἀρ εἶπαι ὑμαὺ 9 6505 τηΔ6 {6 ΧΘ- 
βοοιίοη, ἐμαὶ ἐλό οὐ ϊάγοπ οὗ ἰλὶς ισονϊὰ αγὸ ἐπ ἰλεὶγ βοπογαΐίοπ τσΐλεν ἰλαη ἐλ ολιϊάγεν 
οΥἰαλέ. ΤῊΘ ῬΑΥΒΌ]6 ἴῃ αυθαίίοη 18 ἴο Ὀ6 Ἰη οΓργε θα δοίεῖν ἴῃ γοίδγθῃοθ ὅο [ἢ 6 ῥγη- 

1 β΄. ΠῸΪΣ, Τδοδτηδηη, δηὰ Τἰβοβοη ον ἤδνοὸ ἱπβεγίοἃ ἄποδωσει 88 [6 ῬΓΟΡΘΟΙ͂ τοδΐηρ Οὗ [89 
ἰοχὶ ἴῃ 1Ποἷν οὐϊεοηθ οὗ ἐῃς Οτοοῖὶς Τοϑϊαπιθηί. 

Ἀπ. 



612 ΑΠἸρφοὰ Οοπίγα(ιοίοτπϑ ἐο Δίογαϊιεν ἐπ ἐλο ϑεγηρέμγο5. 

εἶραὶ ἰἄρ6 σοηἰαϊποὰ ἴῃ ἴδ ; δηὰ ἐμαὶ 1468 ἷ8, ἔγοπι {86 οοπάποί οὗ δ ὑγοῦ α]ν παϊνὰος 
τιδη, ἴο Θηΐογοθ ἀροὸὰ [86 {ΠΟΥ οὗ εβὺ9 ΟἸτίσί [86 ΠΘΟΘΒΒΙΕΥ οὗὨ ἔδποὶν θεῖα 
αἱ Ἰοβϑὲ δ8 δβϑϑοίϊἀυουβ ἰῇ ρυγδαΐηρσ (Π6 Ὀυδίποθα οὗ ἴ6 ποχὲὶ νοῦ ]Ἱά, --- [86 δαϊνεῦω 
οὔ ἐμθὶς ΘΌΙΝ -- δδ ΟΣ Ϊγ υϊηἀθα πλθὴ δγὰ ἴῃ ἐλδὲγ τηαπασοιιθηΐ οὗ δο αὔεῖίτε α 
{818 ΜΟΓ 

(2.) Τα ΠΕ ΟΒΈΟΥ (1 Οον. ἰχ. δ.) 848 Ὀθϑη ἀϊδίοσίθα ἱπίο 8 οἵ 5.8} 
ΕΓ πα ρϑηρ 16 Δροδι16 Ῥαῃ], [10 πουἹὰ Ὀ6 ἃ βυβῆοϊθηϊ ΤΟΡΙΥ ἴο ἐδῖ8 ἢ Ὀ 
δίδια ἔπαῦ [86 ψ80]9 οὗ ἰδ οοπάυοῦ δηὰ βϑηςπηθηςδ δομιρ οἴ ν ἀἰδργοναδ ᾿ς. Τὶς 
Ῥυγοδὺ Ὀοπονοΐθηοθ, (86 βϑυθγαβί σϑργοοίβ οὗ 4]] βίη, δηὰ (86 πιοδύ ΘΧΘΙΏΉΡΙ ΑΓ ἀπ- 
ὁβάγρο οἵ 411 [86 οἷν!], δβοοίαὶ, δρᾷ σοϊδνα ἀυίϊοδ ρεγνδᾶβ δ᾽] ἷ8 7..8.}γ δαπιγοὶ 
ἐρμιίκα 1,6Ὁ 8, ΒΟΉΘΥΘΙ, ὈΓΙΘΗ͂Υ οοπδίοτ 818 ραϑβαᾶσθ. [{ 18 δ ΕΟ  ΘΏΕἾΥ ουπάρηι 
ἤτοι (86 οοπίοχι, ἐμαὺ δὲ Οὐσΐη ἢ ὑμογα ΟΣ ἔβ|56 ἰθδοδοσ οὗ ΟΒσιβεϊδηϊίγ, πὶ 
αυσδιοηοά Ῥδυ} 8 Δροϑ(]οϑῃΐρ ; δηᾶ ἐμαὶ 8 νγᾶϑ οὐ] ροᾶ ἰο οοπάποξ δ᾿ τη561 ἴῃ ἰδὲ 
τηοβὲ ΟἰΓΟυΤηΒροοῦ ΤΔΏΠΟΥ, ἴῺ ΟΥΘΥ ὑπαῦ (Π6Ὺ ταῖρι ποῦ πα ΔΗΥ͂ ΟΟΟΑ βίου δρεῖπε 
πΐ. Ηανίηρ νἱηἀϊοαιοα Ηἷδ ἀροβίο!ϊο ομδυδοῦαν δπαὰ πιϊββίοη, δη ἃ ργονθα [ἰ5 τρὶς 
ἴο δᾶνθ " ὁ ἀασανς τ Ὲ ἘΠῸΡ θὲ ὴ ἪΡ 1 ΒΘ Ὁ ἀρσπιδηἀοα ἴξδοπι οἵ ἰδὼν 
διηοηρ βοτὰ ἢ δ8 υτοὰ ρταϊαϊ ουδῖγ, ἢ ΒΑ γ8, --- Ηἶΐαῦε το ποί Ῥοιοετν (απνίλογί 
ΟΥ̓ γίρλο) ἰο ἰεαᾶ αδοιι α εἰδίεγ', α τοῖα, αν ἢ αὐ τλεπ αῤόεῖεε, ἀνὰ οε ἐλ δτείλτεκ οἵ 
ἐλε Ζοτὰ απὰ Οἐρλας 3 ὙΝΒαὶ ἰδ 1Π6γὰ ἴπ {Π}18 ρϑββδρθ νοι οδῃ Ὀ6 ΘΟὨ δ συ ἱπίο 
8 Βιβιοίοπί ρχοοῦ οὔἉ δαυογυ ἴῃ δὴ ἘρΠΒἢ οουγί οὗἉ ἰδν  --- ΥΒΘΩ {δ δρονίε 
ΒΡΘΆΚΒ οὗ ΗΪ8 τὶρῃὺ ἴο ἴδκα χη δΐπὶ 8 βἰβίοσ, ἃ Ὑ ἔθ, 6 τηθϑῃδ, ἢγβῦ, {μδὲ Βα διὰ αἱ 
ΟἾΒΟΡ Δροϑι]68, δῃη4, ΘΟ ΒΘΑΌΘΩΙΙΥ, 81} πὶ δύο γβ οὗ [86 ἀοδρεὶ, δα ἃ ΒΙΘῊΤ (0 ΠΙΔΙ; 
[ῸΓ ἰδ ἌΡΡρϑδασβ [μδὺ “δ168 απὰ διάο, ψῦο ψοσγα ἐλ ὀγοίλγοηπ οὐ Κἰπβιθη 977 ἐδε ζονά, 
ὙΓΟΓΘ ΓΠΔΓΓΙοΩ ; δηὰ τὰ ἤδνα ἱπέ}}}}0]6 ονυίάθποο ἰμδὲ δῖον (βαγπδεηθα (ὑθρἘ88) τε 
8 τιϑυτὶοα τδῃ, ποὺ ΟἾΪΥῪ ἴγομι ὑδὶβ νϑῦϑθ, Ὀυΐ 8180 ἴτοῖὰ Μαϊίΐ. υἱϊιὶ. 14. σβεῖὸ ἂν 
γποίλογοἰπεῖαισ ἰδ. τηρη[οηθἃ 88 Ὀδίηρ ουτοα ὈΥ “9 6808 ΟἸγίβί οὔ 8 ἔδνυοσ. Απὰ, 
δβϑοοπάϊγ, να πὰ ὑπδὶ ἐδοῖν τῖγθϑ ΤΟ Γ6 ῬΘΣβοη8 Οὗ {Π6 βαπ8 ζδι δ, ΤΌΣ 1655 σϑἢ ΠΟΥΟ 
Ὀ6 ἱπιρ!]οἀ ἴῃ {86 τογά “ιδέεγ. Τῷ 18 ιγίβοῦ ΟΓΓΠΥ οὗ ποίϊου ἐμδὲ ΟἸδυιεπὲ οἵ ΑἸδΣ- 
δηάγία ᾿.88 ῬΔΡΓΟΌ] ΑΓ τοιαῦθ {μδὺ ὑ86 Δροβῦϊθ οαττὶθα ἐμ ὶγ ἐσέϑεφ δθοιϊ πιῶ 
1θθη), οὶ 88 τγίναϑ Ὀυιῦ 85 ΒΙΒΤΕΒΒ, (δαὺ (ΠΟῪ τα ἢϊ τοϊηϊϑίοσ ἰο ἔμοθ6 Ὅ0 ποῖὸ 
Το ϊθί 6 8868 οὗἨ ἔδΠ}}116 8, (μδῦ 8ο (86 ἀοοίγ 6 οὗἁ ὧὸ Ι,οτὰ χαῖρ, ιοἱλομέ γεργελοκεῖοε 
Φ᾽ εὐἷ φυδρίοίοι, ΘὨΟΣ τ. 6 δραγίτηθηίδ οὗ {86 ποιηθη." ἢ 

} ΟἸομιθητδ ΑἸαχδηάσγίηὶ ϑιγοιαδῖβ, 11, 111. ς. 6. (Ορ. ἕοχα, ἱ, ῬΡ. 685, 586. Οχοη, 1715) 
ΟἸεπιοηὶ νγὰ8 006 οὗ ἐπ0 τηοϑὲ ἰοραγηοὰ ατϑοκ ΟἸγἰβίδη τεΐξοσγβ ἰῃ [Π6 οἷοθο οὗ ἐδ ϑοτονὸ 
οομΐυγγ. Ηἰς Κιῳμοιηδίδ ΟΓῸ τὶ 68 4.Ὁ, 198, 



ΙΝΏΕΧ. 

“Δ51Ηη45., Ῥγδὰϊο 0η8 ΘΟὨΟΟΓ ἸΏ Ρ, δὰ {πεῖν 
ζυϊδιμοηῖ, 279, 280. ἨΗΙ8 Ροβίοσι υ, ἴῃ 
ὙΙδῖ 8686 88 ΠΙΙΏΘΓΟΙΒ 8ἃ5 [06 δίδτϑθ οὗ 
Βοδνοη 0} τηυϊτὰᾶς, 592, 5938. Οὐ Πὶξ 
Ββδοι σὰ οὗ ἴδδᾶς, 698. 

ΑΔοἰα Ριϊαϊὶ, “δὶ ΤΟΥ στ γα, 170. 
ΤΩΟΩΥ͂ οὗ ἴὸ Φεβ5υ8 Ομ γίδι, ἰδία. 

«εἰ οἵ (λε Αροείϊεε, οουτιιοὰ Ὀν Φοδορἢυ8, 
99. 1656, 166. Οοἰμποϊάρδποοα Ὀεΐνθοῃ 
[στα πὰ ἴῃ δροβίοὶὶς Ἵρίδβιϊθβ, 99,100. 

«ΑΑοἰ 97 ἰδὲ ϑεπαίε, 169. Αρροδϑὶβ τηδᾶβ ἴο 
ἐπ6 πὶ ὉΥ [86 δτεῖ (τὶ διΐδη8, 88 ουϊάθῃοθ, 
ἐδίά, 170. 
ΖΕ δ ο, δροΒϊδδορ οὗἨ δε ΥὈΌΤΥ, ΔΡΟΟΓΥ - 

41] Ὀοοΐκεθ τεὐθοϊοᾶ Ὁγ, ὅ00, δ0]. 
ΑΙ εεἰίοπδ, τ[Δ6 τοῦτ] ρονογηθηΐ οὗ Θῃ- 

ζοτοοά ἴῃ ἴ6 αοβρεϊ, 867,868.{. Ἠστδη 
δοοιίοἢΒ ᾿ΠΡΓΟΡΟΓΥΪ αἰ] ροὰ ἴο 6 δἰἰγὶ- 
Ὀυϊοὰ ἰο [86 ΑΙ ΒΥ, 6090. 

Αργεεπεπὶ οὗ διοϊθηΐ ΤὨΘΠυΞΟΣΙΡΌΣ δηὰ γϑῖ- 
δίοτιδ, 8 Ρσοοῦ οὗ (86 υποογτυρίθὰ ῥὑτε- 
δογυδίίοῃ οὗ ἴμε ϑογιρίυγοβ, 106, 107. 
110. Οἐ αποιδίϊοῃβ Ὁ ΟὨΓ δι Β τι ϊοτα, 
8 κα Ῥζοοῦ, 111. 

Αοχαπάεν οἵ Ῥοπῖυκ, ἐΔΌυΪΟου ταΐγδο 8 
«ϑιγὶ υϊοὰ ἰο, ἐἀχροβοᾶ, 265, 266. 

Αππεγίοα, οὈδΒοσυ δ οἢΒ ὁ ἴπ6 Ρρϑορϊϊηρ οὗ, 
591], 592. 

“«Απιπιοπιίε5, Ἰ)αγ ἃ Β ἰγοδίτηϑηὶ οὗ οχρὶ δηθὰ, 
606, 607. 

αἈνιρλιϊοολίιαἶς οδιαίορας οὗ [89 Βοοκε οὗ 
16 ΟΙά Τορίδμμοηϊ, 498. 

«Απαπῖαδ, ΨΥ ποῖ δοϊηον]οάροἂ 85 Βἰρι 
Ῥυΐοδὶ ὉγῪ Ῥαυϊ], 96, 97. 

«Απιεαϊμυΐαπδ, Ἰορ νυ ΕΥ̓ οὗ, σοηδγιηοᾶ ὉΥ 
Βοβδίμοη Ὑειίουβ, 149. 

Ανθυπατος͵ Ῥτοργίο οὗ (86 τπ|6 οὗ, αἴνϑῃ 
ΌΥ Ῥδαὰὶ ἴο ϑεγρίηβ Ῥδυΐαβ, 198. 

Απειοολ8 Ἐρίρλαπει, ἀρειγαοιίοη οὐ [δ6 
(ΘΠ Ρ]6 δὶ ζογυβδίοτη ὉΥ, ἴογεῖϊο]ὰ, 934. 

Αροογυρῆα, ἀοτὶναϊίοη οὗἉ [86 ἴοτπ), 469. 
ι. 4 λαὶ Βοοῖλε οὗ δε Οἰά Τ7εείαιπεπί 

τοὐοοϊοὰ ἤγοτα [86 οβϑποῦ οὗ ϑοσγὶρίαυγο, 
ἐδιά. 470. Τό ΓΑ] ουϊάθησο ἀραὶ πϑὶ [ΠΤ : 
- Νοῖ οὔς οὔἴποπι ἰ5 οχῖδηϊ ἴῃ ρᾳΓ6 8δῃ- 
εἰθαΐ ΒΙΌ11684] Ηοῦτεν,470.0. ΤΠΘΥ ποτο 
8}1 τυ 6 δυο Ὀδο ΠΟΥ ἴοὸ 186 σαββϑίίοη 
ΟΥ̓͂ 186 Ρῥτορδοῖὶς ϑρίτιι, 470. Νοὶ οὔβ οὗ 
[86 τυίϊζοσα οὗἩ ἰἤστω, ἴῃ αἰἱγοοσξ ἴοΥτη8, δὰ“ 
ΨΎΠΟΘδ ἈΠΥ͂ ΟἰΔΙΤΏ8 ἴο ἱπαρίγδίϊοπ, 470. 
ΤΏΘΥ σοπίδίῃ ΠΙΔΠΥ Δ Όυ]ου5 ΠΠ88, ἃδ 

Τοδιὶ- 

Ὑ11 85 σοῃ γα οἰοΥΥ (0 ἰῃ6 οδηοῃΐοαὶ 
βουϊρίαυγεβ, δηὰ ἰο δυϊμβοηϊίς ρῥγοΐδηφ 
ΒΊΒΙΟΓΥ, 47]---478. ἘΕἰχίοθγηδὶ ουϊάεπου 
δρδϊηδὶ [ΏΘΤΩ :--- ΤΏΘΥ ὙΟΙΟ ὨΘΥΘΟΡ Σο- 
οαἰνοά ἰηῖο ἴ86 ϑδογοὰ ὕδηοῃ Ὁγ (86 
δηοσϊοηξ 6 18} ΟΒΌΓΟΝ, ΠΟΓ οἰϊοὰ ὉΥ ΔΎ 
Δεν 15} τσ ὶζοτβ δα Ὀδοαυρης ἴ0 186 {ἴτη6 οὗ 
δεδαβ ΟὨγίβι, 474---479. ΝοτΥ δαάιϊιοὰ 
ἰηῖο {πΠ6 ϑδογοά σδῆοῃ ἰἢ ΔΩΥ σαίδίοριοδ 
οὗ τμ6 βδογοὰ Βοοίβ, γοοορηϊδοὰ ὮὉγ τδὸ 
δΔυσίοης ΟὨγβιίδη ΟΠΌΓΟὮ, ΠΟΥ ἴῃ ΔΩΥ͂ 
σδίδ] οι μ65 ΡΠ 15ῃ θα Ὁγ {Π6 ΓΔΊΠΟΓΒ οὗ [86 
Βνβὶ ἴον ορηξυγοθδ, 480---499. Τοβιϊ- 
τηοηΐοΒ οὗἁ [86 ἰδίοσ ἀϊνίηςδβ οὗἩ ἰἢς ατθοκ 
Δηὰ 1,δἰἰπ ΟΠΌΓΟΒΟΒ δρδίηδι [Π6 δροοῦγ- 
ΡΒδ] Ὀοοῖ, ἔσο {μο ἢ το 186 Βδοηι 
οομίυσΥ, 499 --- δ02ῷ. Οὐοηίθεβίουβ οὗ 
ἰδσθθα οιωδηΐβδίβ ἰῇ (6 δἰ χίθοηἢ 
σΘΩΓΌΓΥ, ὑπαὶ ΤΌΘΥ ἔογπὶ 20 ρμϑγὶ οὗὨ 186 
βδογοὰ βηοη, 508 --- δ05, οὐοοιίοη οὗ 
186 ΘΡΟΟΓΥΡΒΔΙ ὈοΟΚδ Ὁγ [86 Οτγίθηΐδὶ οὗ 
Οτοοὶς ΟΒυγοῖ, 505, δ06.5 ΤΠ Δροογγ- 
Ῥ.Δ] Ὀοοΐκθ ρἰδεεὰ ἴῃ 1}:6 δδπ|6 ὕβὴκ στ 
ἴπ6 ἱπερίγοὰ τρί τἰηρα ΌΥ τ οουποὶ! οἵ 
Ττοῦῖ, 5807. Τδδ δοῖυ8] νδῖίαθ οὗ τδ8 
ΔΡΟΟΓΥΡἮΔΙ ὈΟΟΚΒ8, 5609, 510. 

2. Αροοννρλαὶ Βοοὶς οΥ ἰδὲ Νίειο Τεείαπιεηλί, 
Ἐπυπιογδίίου οὗὨ ἔπ686 πγιἰηρε, 611, 512. 
ἘΧΙΘΙΏΔΙ ουϊάθησα ἴο δον (ἰδὲ {86 ΕΓ 
ὭΘΥΘΥ σοΟηδίἀοΓρα 88 ᾿Ἰῃβρ᾽ τὰ ΟΥ ΘΔ;ΟΏ ΟΔΙ, 
512---515. [ηἴογηδὶ ουϊάθῃςο, 5165--- 525. 
ΤΏοθο ὈΟΟΚΒ δσοηῆγηι (Π6 ογθ 1} } οἵ 
{86 ροπυΐπα ὈΟΟΙ 5 οὗ 6 Νενν Τ᾽ ἐεβιδηγθηῖ, 
δ25---527. 

«Ἀροϊϊοκῖμα οὗ ΤΎΔΩΔ, ΓΔΌΙΪ]ΟΙ 5 τηΐτδο 168 88- 
ἐγ θὰ ἴο, ἜἌχροβοᾶ, 267, 268. 

Αροοιΐθβ, ἰοϑυἰγλ ΟΩΥ οὗ ἴο (ἢ ΒοΟΟΙ5 οὗὨἨ {Π8 
ΟΙἹὰ Τοβιδιηθηΐ, 44. --- Αηὰἃ δρβίηδὶ [86 
ΔΡΟΟΡΥΡΙΔΙ] Ὀοοϊδ, 477. ΟἸΔΥβοῖοσ οὗ, 
ἃ Ρτοοῖ οὗἁἨ (πο (σὰ οὗὁἨ ΟἾ τ δι β γοδαγτθο- 
τἰοη, 248 ----256.Ὀ. Οη ἴδε τηϊγδοῦουδ 
ἀοβοθηΐὶ οὗ ἴῃς Ηοὶγ ϑιρίγιϊ ἀροὰ ἴδθηι, 
588---5ὅ41. ΤὙΒοῖΣ ΓΘ  ὈΠΠ ΠΥ. 866 γε- 
αἰδυ εν ἀπὰ Ϊπεριγαίϊοη. | 

Αροείοἰϊς (αποπδ, 11. ποίδ 1. Οὐθογνυδιίϊοηβ 
οὐ {δ οδίδιορσας οὗὨ [86 ΒοΟΚΒ οὗ τπ6 ΟἹὰ 
Τοβίδιηθης ἴῃ ἴ86 εἰχην- ἢ ρῥδοῦαάο- 
Δροθίοϊ ας οδῆοη, 487. δὰ ποίς 8. 

Αροειοἰ αἱ αίλοτε, ἰοδιϊτηοηΐοα οὗ, ἰο [86 
δυο τἰοἰγ οὗ 6 Νον Ταδίδιηοηϊ, 82--- 
84. ἴη τῖῆδιὶ ΠΙΔΏΠΟΣ ἴπογ ᾳυοίοαὰ 16 
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ϑουγρίαγεβ, 70. ΕὍτοο οὗ [ΠΘῚΡ ἰΘΒ.ΠΔΟΏΥ, 
81. 

Αγιϊπας (ΤΏὨΟΙΩ89), ΔΡΟΟΓΥΡὮΔΙ ὈΟΟΐΪδ Γ6- 
)οοιοὰ Ὄγ, 501]. 

Ατείαα, ἃ Ἰὶηὴρ οὗ Ατδῦὶα Ῥοίγθβδ, ὙἘὮΥ δὶ 
ὙΙ στ Ἠογοὰ ἴἢ6 ατοδῖ, 98... 

ΑΑγὰ οὗ Νοβδῖ, οὐβοσγυδίίοιϑ οῃ, 589. 
«ἀγηποδῖμε, ᾿οβιϊ ΠΟΥ οὗ, ἴο (86 κοηυ πο π6 88 

οὔτε Νον Τοβδίδιηοηϊ, 74. 
Ατία, ἰ06 Ἰαΐο ἰηνθηιϊτίο δηὰ ργορτγοβδ οἵ, 8 

σοηδττηδίίοη οὐἁὨ [86 ογραϊ Ὁ} } οὗ {86 
Μοεαδὶς Ηϊἰβίοσυ οὗ (6 θοῖαρο, 152---1 55. 

Αδοοηδίοῃ οὔ 6605 (Ἀγ βὶ, (6 σἰγουτϊηϑίδησοε 
δηᾶ ονϊάοησοβ οὗ, οσοῃδιἀοτοά, δ536---.538. 

Αἰλαπαδὲμα, ἰοβιἰτηο!ν οὗ, ἰὸ 186 βυ πῇ Ἰ ΠΟΥ 
οὗἉ Βογὶρίαυτο 88 ἴδ τ]ὸ οὗ δ δηᾶ ἀθίγ, 
464. ἤϊε οδίδϊοζας οὗ {Π6 ΒΟΟΚΒ οὗ ἴῃς 
ΟΙά Τοεβίδιηθηΐ, τι} ΓΟΙΊΔΓΚΒ, 489, 490. 

«Αἰλεὶεέο, ρτὶ ποῖ] 68 οὗ, οοηίταδίθα ἢ [Π 056 
οὗ ἰδὲ ἀοεροῖϊ, 427---4380ὅὃ.. Ἐδοοίβ οὗ 
Αἰδοΐβι 1 ΓΟΡῸΙ Ιοδπ ΕἾΔΠΟΟ, 29, 30. 

Α , ἰδέ ΣΟΥ οὗ, ἴο 186 βοπυϊπ6- 
Ὧ685 οὗ [86 Βοοϊκβ οὗ (Π6 Νοτν Τοβίδιηοηῖ, 
76, 77. 

«Αἰλεηα, ταῖϊβϑογα Ὁ 6 σοηῃά!Ππίοη οὗ τοόσιθῃ δἵ, 
11. ποίε 6ὅ.ἁ. Οτὶρὶῃ οὗἩἨ τδ6 ΔΙ “Τὸ ἴδ6 
τκηοντῃ Οοάᾶ," ατγοοιοὰ ἰμογο, 195. 
1 κο᾿ δ δὰ Ῥαϑυ} 8 δοοουηΐ οὗ ἴ86 ΑἸδ6- 
πἶδπδ, σοηθτγιηοὰ ΌΥ Ποιμοβίμοηοβ, 167. 
πὰ κοίε 4. Απὰ Υ δῃοίοηϊ ᾿ὩΒΟΓΙ ΡΓΟΙΒ, 
195. 

ΑΑἰοπεπιεπί ἴον βῖῃ, σὰ ποιΐοῃ οὗ, αν 
ἴο 86 πορδίμθῃ, 7, 8, ἸἘΠουρὮ (ΠΟῪ ζο]1 
ἴπ0 ὩρΟΟΒΒΙῪ οὗ οὔο, 148, 149. ΤὨς 
ἀοοίϊγίηο οὗ, 85 δοὶ ζοσίἢ ἴῃ ἐδ Νονν Τοδ- 
Ἰδληθηΐ, 857, 858. 

«ΑἈυσιικείαπ Οολοτί αἱ (πδτοα, 97. 
Αἀκσιωίϊπε, Ὀΐδμορ οὗ Ηΐρρο, ἀϊὰά ποῖ γϑοοῖνο 

ἴὴ6 ΔΡΟΟΙῪΡ ὈΟΟΚΒ 88 ἱῃδρίγεα, 
497---499. 

«ΑἈμιλεπεϊοὶίν ἀοβθηοὰ, 8727. ΟΥ̓ΙΒΕ ΟΙἱὰ δῃάὰ 
Νεον Τοδίδηλθηί ὑγογυοὰᾶ, 87.---108, 449 --- 
45]. 

Β48ΕΣ, οτοοϊζοι οὗ ἴα ἴονοῦ οὗ, δομβχτηρα 
Ὁγ Βοδίῃθη (65. ΠἸΟΏΥ, 158. 

Ῥαῤγίοηπ, Ῥυορῆθοΐθβ σοῃοοσηίην, δηὰ {δεν 
Τα] Β]τηθηΐ, 288, 289. 

Βαϊααπι᾽5 858, Βροδικῖ η, ΤΟΤΏΔΓΚΒ οὐ, 598. 
Βαρίζεια, ἰλᾺ6 ΘΌδοΓυησ6 οὗ ἃ Ῥτγοοῦ οὗ [86 
ογο 1 γ οὗ 6 ΝΘ Τοβιίδιηθηίς, 139. 

Βαδιϊ64, τοδιϊτ ΟΩΥ οὗὨ, ἴο 18:6 βσομυ ΏΘΏ 688 
δηὰ δι μβϑηιοῖγ οὗ (6 δον Τοδίβσιοηϊ, 
86. 

Βεϊαγικῖπα (Οατὰϊπ81), ᾿μοϊδοηῖ8] δοηΐἴοδ- 
δῖοῃβ οὗὅ, δρδιηδὶ (6 ΔΡΟΟΥΥΡὮΔΙ ὈΟΟΚΩΙ, 
504, δ0ὅ. 

Βεπεῆίε οοηΐοττοὰ ὉΥ ΟΠ τι διϊδηϊςγ, ἃ ρσοοῖῦ 
181 ἰξ ἰδ ἔγοπι αοά, 405---424. 

Βιδίε, ἃ ροτίϑεοϊ στο οὐ ἴδ! δηὰ ῥσγδοίϊοο, 
454---4656. Μογαὶ αυδὶδοδίίουα ἴοσ 186 
βἴυαγ οὗ, 466, 467. Βοζαυϊδιίοη οὗὨ 16 
δειεουίίου, 18δὲ [6 ΒΙΌ]6 [6 [ἢ πιοβί ἴηι- 
τοοζγαὶ Ὀοοῖς ἴῃ ἴ6 ποτὶ, 8398, 399. 
}οο5 ποὶ ᾿ἰπουϊσαῖα ἃ δρίγιϊ οὗ ἰπίοϊ οσβηοο 

Ϊπάοζ. 

δὰ μεογβοουϊοη, 399---401. Βαστοσον 
Βοΐτθοῃ 811} οὔ ἴδο ΒΊδΊ6, 4 ῥσχοοί οἵ 
118 ἀὐνίηθ οὐχί δηὰ δυιμοσΥ, 4023, 401 
Α αἶθο 118 ργοϑοσυδίίου, 404, 405. δεὲ 
ϑογίρίωγοι, Τεείαπεπί (Οἰά), Ζεεέαπιει 
(Δ ει), δῃὰ Κεγδῖονδ. 

Βίϊιὰ τιαρ τοδιογοὰ ἴο δὶρὶιξ, σοσωδεῖε οἱ 
1Ππὸ ταίγϑδοϊο οὗ 938---285. 

}ἴοιιαΖ (Μτ.), δὐβυγὰ δηὰ οοπέσδαϊοϊοεγ 
ὩΟΙΙΟῺΒ οὗ, ΟὨ ΤΟΙ ρου δηᾷὰ τ ΟΥΒΪ8, 22. 
Ηἰς ρῥγοδίραΐα οοπάαςοϊ, 81]. 

Βοϊϊποδτοῖς ([μοτὰ), δυβυσγὰ δπὰ δοπίσϑαϊο.- 
ΤΟΥΥ ἰδηοῖβ οὗ, οὐ τοϊϊρσίου δηα σπόγϑὶε, 
ῶ5. ῶ8.. ἨϊΪδ. ἘΥΡΟΟΓΙΕΥ οχροδοά, 81]. 
ΗΒ ἱπνυοϊ υΠΊΔΓΥ [ΟΘΕἸΩΟΩΥ ἧπ ἕκνουσ οἵ 
(86 οὐδ ρο δίβ, 148. 

Βοοῖ, ΘὙΘΟΥΥ͂ ττὶηρ 8ὸ ἰοσιιοὰ ὉΥ 6 δ5- 
οἰοθηΐβ, ΒΟΎΘΥΟΘΥ 8181}, 118. 

Βοοκ ς᾽ ἰλε Οουεπαπέ, 114. 
Βοοΐ ο .ζαδῆετ, Τοτρατῖκβ ου, 115. 
Βοοὶΐ φΓ ἐδε Ἤγατε 97 ἐδε Ζογά, οὈδεσυδίοες 

Οὔ, 114. 

Ομτὸ ΒΟΜΑΝυΘΒ, ἰεδι θοὴν οὗ, ἰο ἴδ6 κο- 
ὨΌΪΏΘΏ688 οὗ ἴ86 Νὰ Τοβίδιηδηεξ, 75. 

Οαπα, οὈδοτυδίϊουδ οα [δ 6 τηΐτϑ 6 τουρδι 
δῖ, 231. 

Οὐαπααπίίες, οχιἰτραῖϊίου οὗ, οΘομεϊδοσεά, 60]. 
Οαποη, ἀοβυοὰ, 88.0 Αοσοουμπὶ οὗ ἴῃ σδηοα 

οὗ [86 ΟἸ]ὰ Τοεδίδιηεηί, 88---48. Απὰ οἵ 
τὰς Νονν Τοδίδπιθῃς, 68---65. 

Οατίλασε, ἴλ6 (πἰτὰ ργουϊηςὶαὶ σοῦηςσὶὶ οὗ 
ἀἰὰ ποὲ σϑοοφζοϊβθ {8 ΒρΡΟΟΣΎΡὮΔΙ ὍοΟΪκ5 
οὔ τς ΟἹὰ Τοδίδιηθηΐ 85 ΘΙ ΠΟΏΪΟΆΙ, 482 
---484. : 

Οαἰαίοσωες οὗ ἰῃ6 Βοοῖκ οὗἩἉ 16 ΟἹ]ὰ Τεδία- 
Ιηθηΐ, 406. Απὰ οὗ ἴδ6 Νεν Τοκείδιηρφηὶ, 
71,78, ΤΤη6 δΔροοσυρβδὶ Ὀοοκς ποῖ δᾶ- 
Τηϊ δὰ ἰπῖο ΔΠΥ οδίδιορτιβ οἱ (86 ϑαἊογεὰ 
ΒοΟΚ8 τϑοορηϊδεὰ ὃν ἰδ δηςοίοης ΟΒοσςῖ, 
480---480. 

Οἰεἴδιιδ, ἰοδιϊ ΠΟΥ οὗ ἴο (86 “΄αγβοίος οἵ 
Οτίδι, 17,174. Απὰ οὗ 186 δτεὶ (Ἰτεο- 
(ἴδηβ, 181. Ηΐδπ ἰθϑι πον ἰο δα ξε- 
ὨΌΪΠΘΏΘΒ5 δηἃ ΔυϊΠ Π Οἱ Ὑ οὗ [6 Νὸν 
Τοδίδιηοιι, 88---90. 

Οεεεαίοη οὗ ταῖγδοϊθβ, 268. ποίδ. 
Ολαίάσκαηδ, ρτεοϊθῃσοβ οὗ, ἰο δειφυϊίγ, ἀϊ6- 

Ῥτογνοϑᾶ, 158. 
Ολύϊάτοπ, ἴῃ υἱβδι ηρ οὗἩΘ 16 ἐλιβοτε᾽ αἰωσ 

οἢ, Ἔχρ διπεὰ, 601. Το δ] ομχοά ἀφείσος- 
ἴου οὗ, ὉγΥ ἘΠ1618, ἀϊδργουϑά, 609. 

Ολίμοεε, ἀεορταάοα εἰδὶς οὗἁ τοϊϊίοιυ διὰ 
ἸΏΟΓΩΪδ διηοηρ, 18. ΤΠΟΙΣ φῬγοίθηοοδ ἴο 
δηιηυϊῖγν, ἀϊδρτοναᾶ, 154. 

ΟἬΒΙΒΤ. 866 9Εϑ08 ΟΗΒΙΘΤ, ΜΈΔΕΙΑ ΣΙ. 
ΟΗΒΙΒΤΙΑΝΙΤΥ, Ὀγορδρδίίοη οὗ 8 ῃροοῦ οἵ 

186 ογρα ΠΥ οὗὁἨ 106 Νενν Τοσίδιδβθωι, 
140--}48. 5642. Απὰ (δῖ [86 Θοαρεὶ ἱε 
ἔγομι αοἂ, 801--806. ΟἿἸΌΘΟΣ  ἔγνο δι- 
ΘΟΠΟΔΆΓΥ οδῦδοβ οὗ 115 βυσοθβδ, σεξαϊοὰ, 
8907---809.. Βοἰεοϊίου οὗ ἰἰ ΌΥ Ὀπθοϊὶοτ- 
ἴηρ δεννβ δῃηὰ Οὐ π|}166, δὰ 115 Ὡσπῃ -Ὀπὶ- 
ὙΘΓΒΑΙΥ, ὯῸ ΔΙΩΌΙΩΘΠΙ δροϊηδὲ ᾿Ἔ, δαὶ 
ΤΑΙΠΟΓ 8 σΟΒ ττηδίίοη οὗ 115 ἀΐϊνχως οεῖ- 
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δῖμα], 809.--327. Τὸ Μοβδίο ἀϊβρθηβα- 
σοι ἰπισοάποίοῦυ ἴο ἰἰ, 850---882. Εχ- 
ΦΘἸ]ΘΏΟΥ οὗ ἰῷ ἀοοῖσϊ 68, 8δὅ8---862. Απὰ 
ΤΑΟΓΆΪΥ, 862---874. Β8,] ἸΥ οὗὨ 118 
Τηοϊγοβ ἰο ἀσπίγ, 376---880. (5 ἀοε- 
ἘΣΙΏ6Β ποῖΐ ΘΟΠΙΓΆΤΥ (0 ΤοΘ8ΟΏ, 8382--- 
884. [115 ἀοοίτίπε οὗἩἨ 8 ἤαίυτο ἱπὰρ- 
τηθηΐ ποῖ ἱσηρτΟΌΘΌ]6, 385ὅ--- 8875. Ποσ8 
Ὡοῖ ΘΕ. ΔΌΪ ἢ 8 δγβίθῃ οὐὗἨ ργί δ γδῆ, 
8388, 889. ΟΥ ΡτΟΒΙδΙϊ ἴγεθ ἸΏΔΌΪΓΡΥ, 
Ὅυϊ οὐ (8 ΘΟΒΙΓΑΡΥ ἰηνίϊο5 1ΐ, 889, 
890. [118 ΤΩΟΙΤΔΙΠῪ οὶ ἴο00 δΒίγὶςῖ, 390. 
ΝῸΣ Δ΄Ὸ ΔῺΥ οὗἁ ᾿ἴ8 ἸΏΟΣΆΪ ργδοορῖβ Ὁῃ- 
ΤΟΑΒΟΠΔΌΪ δδηὰ ἐπιργδοιοϑῦϊθ, 89] --- 
894. 068 ποῖ Ργοάποθ ἃ ἰχηϊὰ, Ῥϑβδῖνο 
δρίσῖς, 894, 3895. ΝοΥ ΟΥ̓́ΘΣ]ΟΟΚ ἴΠ6 ρ6- 
ὩΘΓΟῸΌΒ δΒαηςπιρηΐδ ΟΥἨὨ ΕΡΙΟπἀδῃρ, 895, 
896. Απὰ οὗὁὨ γβϑισοιδη, 8396 “--- 398. 
ΝΟΥ ἱπουϊοδίδ οἰἐ ΠΟΥ ἱπο ἢ 6 ΟΥ Ρ6Γ- 
δεουϊΐοη, 400, 401. ΤΠὸ ᾿ἰθράθῃου οὗἁ 
Ομ ν δ δηϊυ, ονϊποοὰ ὉΥ ἔδοῖβ, ἴο ῥὑγζοὸ- 
τηοίδ ἴῃ6 ργοδοηῖ Δηᾶ δἴθγη 8] ὨΔρΡρίῃ 685 
οὗ τωδηκίπά, 406--4234. 1ΔΙΟΓΑΤΎ Ὀ6Π6- 
δια οοπέεττοα ὉΥ ΟὨ ΓΒΕ ΔΈ, 417. ποίρ. 
Οομρδσίβδου οὗ ἴδε οἴἴεοίβ οὗ (ἢ αοΒροὶ 
ὙΠ (μοδὲ ὑγοἀποοὰ ὉΥ ἴΠ6 δἰ μοϊβιὶςδὶ 
ῬὮὨΪΟΘΟΡὮΥ, 424--480. [8 ΒΌΡΟΓΙΟΥΙΥ 
ΟΥ̓́ΣΡ 811 ΟΙΟΓ τοὶ ρίοηδ, ἃ πσ ΟΡ ῥτοοῦ 
ἴδι ἴε ἴ5 ἔγοιι αοά, 480. ῬΑΓΓΘΌΪΑΥΪγ 
ἴῃ ἰ5 Ροτίδοϊοῃ, 432. [15 ΟρΡο μη 688, ἐδία, 
115 δἀδριδιΐου ἴὸ [δ οδρδοὶτθ8 οὗὨ δ]] 
ἸηΘΏ, ἰδίά. 4338. ΤΠ Βρί γἰτυ}}} 1} οὗὅὨ [16 
ὙΟΓΒΉΪΡ, 484. 18 Ορροβί(ου ἴο (Π6 δβρὶ τὶϊ 
οὗ (6 νουν]ὰ, 434. [18 Βυχ Δ οη οὗ 
ἸΩΔῺ δηὰ Ἔχα] ρ οὗ ἴπ6 ὨεΙΥ, 485. [15 
Τοβίοσχαίίου οὗ ογάορς ἴὸο 186 ψογ]ὰ, 485. 
15 ἰθηάδηογ ἴο ογδὰϊςδίθ 811 6 Ὁ1] ραβδί ΟὉ 8 
ἔτοτα [86 Βοδσί, 435. [8 ΘΟΒΙΓΑΣΙΘΕΥ ἰὸ 
[6 σονοίουβηοβα δηἃ δι ἰοἢ Οὗ τηδῃ- 
κὶηὰ, 485, 486. [ἰδ Τοβιοσαιίίοη οὗ [ἢ 6 
ἀἸνίηο ἰτῆαρο ἴο ᾿ηδῃ, 486. [5 ΤΡ ὮΥ 
οἤθοίβ, 436---438, ἙΣΧδιηϊηδίοη οὗ τ} 6 
αἰ Πα 66 δἰλοπᾶδπὶε οὐ ἴπ6 ῥγορακδίίοῃ 
οὗ ΟΒγ δι δ "ΠΥ ἴγοια [Π6 Ὀγεὐιἀἰοο5 οὗ δὰ" 
(ΠΟΡΙῪ δηὰ Ὠυταδβι ὙἩἰδάομ, δ48---δ45, 
Ετοια ἴδα γἱίοϊθησα οὗ Ῥοτβεουίοη, δ45.---- 
δ47; δηᾶ ἕγοπι ἴ86 δγ18668 οὗ ΡΟΙΟΥ, δ47 
-. 49. 

ΚΒΙΒΥΙΑΝΒ, ΘΧΟΙΡΙΆΓΥ ΟὨΔΓΒΟΙΟΣ δηὰ 60ῃ- 
ἀυοὶ οὗ, 406, 40). Αἰϊοδίοἃ ὉΥ Βοδίμοῃ 
δἀνουβασίοβ, 175---182. 409. ΑΒ νὼ}} 85 
ὉΥ ΟΒυϊβίίδη δροϊορίδῖβ, 407, 408. Ῥετ- 
δοουποὴ8 οὗ ΟὨγβδης ἴοσοίοϊὰ, δηὰ (86 
Ρτγοάϊοοη Φ18]16ἀ, 669, 570. ἘΠ6 ΟΥ̓ Ι68 
οὗ ποπιΐηϑὶ ΟὨ τι δι 85 οὶ ΟΠΔΓΡΟΔΌΪΘ ΟἹ 
6 αοβροϊὶ, 418,419, Οτοδὶ δυμ ΘΓ οὗ 
Ομ γδίδη ὙτΙΟΥΒ ἴῃ (Π6 ΘΑΥΙΥ ἀρε8, 801, 
302. ποέε. 

ΟἸἈλνιβία, ἴαϊβο, δρροάσδησα οὗ, ἑογοϊοϊὰ, δῃὰ 
186 ργοάϊοϊου ἔ]8]16ά, 571, 572. 

σλυδὸ (Μτ.), αὐδυγὰ διὰ ὄἼομίσγδ οί οσΥ 
τοηοῖ8 οὗ, σοῃοογηΐηρ, τοὶ αίου, 34. Ηἰβ 
ΒΥΡΟΟΣΙΒΥ͂, 81... Ηἰ8 ἱῃΥΟΙΌΒΙΆΡΥ ἰδεῖς 
ἸΩΟΩΥ͂ ἴ0 ἴπ6 ἀϊνίπθ τηΐϊδβίοῃ οὗἠ Φεδβι8 
ΟἸσίβί, 142.ὡ Αμὰ ἴὸ 18 σῃμαγαδςίογ, 375. 

Οἰγοικοὶδίοπ, (ἰμς οὈδογνδησο οὗ ἃ ῥζοοῦ οἵ 
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ἴπ6 οὐρὰ ὉΠ] οὗὨἨ [86 ΟἹά Τεβίδπηθηί, 
188. 

Οἱγοιριείαπίαϊίν οὔ ἰ86 ΟΙΪὰ ἘΤαοδίδιηθηϊ 
ὨΔΙΥΔΌΥΟΒ, ἃ ὑτοοῦ οὗὨ [πεῖν δυιβοη ον, 
46θ---48. Α6 αἶδο οὔ ἴ6 Ῥοηίδίουςς, δὅ---- 
δ7. Απὰ οὗ (6 Νεὲνν Τοδίδιηθηϊ ΠΔΙΓΆ- 
ἄνοια, 96, 97. 

Οἷοὶϊ! Ηϊδίογῳ σουθττηβ 186 ογοα Ὁ] ὴ } οὗὨ [Π9 
ΟΙὰ δηοὰ Νὲεν Ταδιδιηθηίβ, 148. 182. 

ΟἸεπιομί οὗ ΑἸεχδηαγία, [θβ ΠΟΥ οὗἅὨ, ἴο [δ 6 
βΟΠΪΠΘΏ688 Οὗ 16 Νὰ Τοδίδχηθηϊ, 76. 

ΟἸεμιεπὲ οὗ οιηθ, ἰοβι ΠΟΩΥ οὗ, ἴο 19 
ΠῸΪΏΘΏ688 οὗ [86 Νενν Τοβίδηχοηϊ, 88. 
1ὰ ποὶ 4φπιοῖΐα ΔΡΟΟΣΥΡὮΔΙ ὈοΟΚ8, 486. δηὰ 

4. ποίξ 
Οὐοϊπείάεποε οὗ ἰ6 ΟἹ διὰ Νὺὸνυ Τοδίδπιθηϊ 

ὨδΡΓΑίνοα ὙΠῚῈ [86 τοϊδίΐοηβ οὗ ὑτγοῖδῃθ 
ΔΌΓΠΟΙΕ, ἃ ὑτοοῦ οὗἉ [ΠοΙΣ ὀρθὰ Ὁ] γ, 97--- 
99. 160---188. 

(οἱἷπβ (δῃοϊοηἴ), οΟἸ]δίο ΣᾺ] ἰοϑ ΠΟΥ οὗ, ἰοῸ 
[86 ογοά 1 οὗ [89 Νεον Τοδιδιηθηΐ, 
188---199, 

Οὐοἰϊίπε (ΜΥ.), δὐδυγὰ δηὰ σοηίγδαϊοίοῦυ 
ἰθηοίδ οὗ, οῃ σα] ρίοῃ, 283, ΗΪ8 Βυροοσίβυ, 
81. 

Οονιρίεχίοῃ, υδτὶοὶϊθβ οὗ, ἰὴ ἀἰ ογθης πδιϊ σοῦ, 
ὨΟῖ ΘΟΠΙΓΑΓΥ ἴο ἴπΠ6 Μοδδίς δοοοῦῃης οὗ (8 
ογὶαίη οὗἉ τηδηϊκὶ πᾶ, ὅ90, δ9]. 

Οὐηίγααϊοίϊοη, ΑἸ] εροὰ ἴο οχὶβί ἴῃ βου ρίΌΓα, 
ἴο ΡΒΙΟΘΟΡΕΥ δηὰ (86 παίυτο οὗὨ (πη 
Θχλσοϊποὰ δηὰ ἀϊερτονοᾶ, 582---δ96. Α- 
ἰεροὰ οορισδαϊοιουδ ἴὸ ἸΩΟΓΔΙΥ, 6Χ- 
διηϊηρὰ δηὰ ἀϊθρτγουϑά, δ97---612. Οου- 
ἰγδάϊοιϊοηβ ἴῃ [86 ΒρΟΟΓΥΡΙδὶ ὈΟΟΚΘ (9 
1:6 βοτγίρίῃσοβ δηὰ ἰὸ δυϊμοηςὶς ὑγοΐδηο 
Βἰβίοτῃ, 471--- 473. 

Οὐογὶπίλίαπδ, τὸ ΟΥΒΟΡ ορίβιϊοβ τσ τθ ἴο, 
Ὀπὺ [086 ὙΒΊΟΝ ΔΙῸ ποῦν οχίδηϊ, 115-- 
117. 

Οονγτερίϊοπ οὗ ἴῃς ΟἸ]ὰ Τοείδιηηθηξ, Ἰπηροββὶ- 
ὉΠ οὗ, 104----107. Ιτροεδὶ ὈΠΠῸῪ οὗὨ οοΣ- 
τυρίην [6 Νονν Τοβίδιηθηῖ, 108--- 11]. 

Οουεπαπί, ὈοΟΚ οἵ ἰδο, 114. 
Οὐδαΐϊοκ οἵ ἴῃ6 σογὶᾶ, {μ6 σι δοδουῃςὶ οὗ, 
ΠΏΚΌΟν ἢ ἴο ἴΠ6 δηοίϊθηΐς ΡὮΙ]ΟΒΟΡΒ6ΙΒ, 7. 
Μοεδὶς παγταῖΐδνε οὗ, σοηβττηθὰ ὈΥ ῥγο- 
ἴδλτια Ἡϊβίοσυ, 145; δὰ ὉΣ ἴῃ6 τωοάθσζῃ 
ἀϊδοοψογῖαδ ἰῃ ΡὨΠΟΘΟΡὮΥ, δ88---5835. 

Οτεαιδεἰτίν οὔ ἴῃ6 ΟἹᾶ δηὰ Νεὸν Τοβίδιηθηίΐα, 
119. ἴβ (π8ῖ τ)6 ὙΓΙΟΥΒ οὗἨ ΤΠ 61 
δὰ 8 ροτγίδοεϊ κηον]οᾶρε οὗ [6 ἔδείβ δπὰ 
Βι ]6οῖ8 ὙΔΙσἢ (ΏΘΥ το]δῖθ ; δὰ {μδὶ 
[ΘΓ ΙΏΟΥΔΪ ομασγδοῖοσ, ἱβουρὰ τὶν 
ἰτὶοὰ, τῶβ ὭΘΥΟΣ ρΡΟΔοδβοὰ ὉΥ {ΠῸ6}Ὁ 
Κοθηθβὲ οφρροῃθηίβ, 120. ΤᾺ ἴοβὲ δρ- 
Ρ᾿ϊοά τὸ ἴ6 ΟἹά Τοδίδπιοηϊ, 120,12]. Απὰ 
αἶδοὸ ἴὸ ἰδ6 Νονν 'Γοβίδιηθηι, 1922, 123. 
ΤΠοεο ὙΓΙΓῊρ5 πέῦεῦ ομδτροὰ τ] ὁοη- 
ἰδιηηρ ΔἸ βοοᾶβ, 128, 18 ὑσονϑὰ δῖ 
Ἰοηρίῃ οοποογηίηρ ἰμ6 ΟἹΪά Τεδίβηιοῃϊ, 
124---128. Απὰ 16 Νον Τοβίδιμοπὶ, 198. 
ΤῆΘ ὙΓΣΟΓΒ οὗ Ὑ ΒΟ Ὦ ΓΟ ΘΟ ΘΙΏΡΟΓΑΓΥ͂ 
αἰ, δηὰ οοϊμηροίοπς ἩΪΏ68565 οὗὅὨ, 106 
ονϑηίδ ροϊδαϊοὰ, 192, 1235. Απᾶ οου]ὰ ποὶ 
Βανο τοοογᾷοὰ (π6 86.008 δδοῦὶ ρεὰ ἰυο 
Φοδα9 ΟἸγξὲ 1 ΤΠῸΥ δὰ ποῖ Ὀδο; ἔγυθ, 

Βπ4 
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129, 1380. ὙΟΓα Ὠο ἐμ οΡ Θη  υδ᾽8918 ΟΡ 
ζαπιδῖϊοβ, 180, 13]. 
φοϊνοὰ {ΠΘΙΏΒΟΙνΟΒ, ΤΟΣ ἀϊὰ τὸ οουὰ 
ἀοοσοῖνγα οἴδποῖβ, 181, 182. Βυΐ οὐ [Π6 
ΘΟΠΊΓΑΓΥ ΤΟΥ ΜΟΙΟ 26} οὗἁ [δε δίχιοίεβί 
᾿πιορτιγ δηὰ 5: ο τ Υ, 188---136. ΑΡ- 
Ῥολϊοὰ ἴο ποίογϊουβ Ῥγοοΐβ, 18 6. Απὰ 
δυδεγοὰ ὀνουυ τ ἰηρ [0 186 ττατἢ οΥὨ [Π6]Γγ 
ὩδΡΓΑιίοη5, 187. Τα ογρα! Ὀ} πὴ οὗ {86 
Βογιρίαγοβ ΣΟΥ οοηθτιηθραὰ ὈΥ ἴμς δαῦ- 
δ᾽ 5666, ἴο [818 ὙΘΥῪ ἀδγ, οὗἨ τηοηυμπθηῖβ 
ληδθϊιοα ἴο Ῥογραίυσϊθ (86 ἸΠΘΙΏΟΓΥ οὗ 
16. ΡΥΪΠΟΙρΡΆ] ἔδοίβ δηὰ δνθηὶβ τμογοὶῃ 
τοοογάρα, 137-140. Απὰ ὉΥ ἴδ6 ποῃ- 
ἀογί} οβι Ὁ] 5 τηθας δὰ ργοραρδίίϊοη οὗ 
ΟΠ ΡΒ ΦΏΪΥ, 140 --- 142. ἘὙ δΟἸ ΠΠΟΠΪ68 
ἔγοιη οἷν} ὨΙβίογΥ ἴὸ ἰδ6 ογοα! ὉΠ Ἡ Ὑ οὗ 
ἴῃ6 ΟΙά Τοδίαιηοηί, 148---162. Απὰ 4180 
οὗ 16 Νὸν Τοδίδιηθηϊ, 162 -- 182. ΤΏΘ 
δι Ιθηδθ οὗ ῥγοΐδῃθ δυΐβοσβ οοποθγηϊηρ 
λεῖα τοοογάεά ὉΥ 1868 βδογεὰ ἢ] δίογ 8}8, 
ὯΟ δΡΖυμπιοης δρδιηβὶ (Ποἷγ ογο  ὈΠΠΠΥ, 182 
--187. ὙΒΙοΣ ἰ6 ΓΙ ΒΟΥ σομβτηλοαὰ Ὁ 
σοἰὨβ δῃὰ πιοάβ]8, 188---199. Ἠοοδρίτυ- 
Ἰδϊΐοῃ οὗ (ἷ5 ἀγρυπιουῖ, 152. ΤΏ ογοάϊ- |. 
11 ὴ᾿ ν οὗ ταϊγϑοὶθθ ρσονοᾶ, 208---214. ΤῊΘ 
ΡΟ ἢ οὗ 186 ρορυΐηθ ὈΟΟΚΒ οὗὨ 1Π6 
Νεν Ταεβίδιηθηϊ σομδτγιηθὰ ὈΥ 186 δρο- 
ΟΥΥΡὮΔΙ ὈοοΪ(8, 528 ---δ2 7, 

Οὐτεεά οὗὨἉ ΧπΌ 6] Θγ ΣῈ, 384. ποίδ. 
Οὐείαπε, Ῥααϊ δ ΟΒΆΡΘοῖον οὗ σοπῆγηχϑα ὉΥ 

ῬΓΟΐδη6 ἩΓ ΟΣ, 167, 168. 
ἰαΉ, ἰδΒ[ ΔΟΏΥ οὗ ἴ0 [86 βο  Π6η 688 

οὗ ἴδ Νὲν Τοβίδυιοηϊ, 75, 
Οὐρνιϑ, ἴα φῬγοοοπβυϊδίθ οὗ, οοηβγπιθὰ ὮῪ 

ΔῊ δηοϊθηϊ οοἰῃ, 198. 
Οὐτιῖϊ, Ὀϊβθορ οὗ δογιβαοπι, μἷβ οβίδοσιυθ οὗὨ 

[86 ΒοΟΚδ οὗ 6 ΟἹὰ Ταβίδιηθηιῖ, τυ 
ΤΟΙΏΔΡΚΑ ΓΏΘΓΘΟΏ, 490, 49]. 

᾿ϑφικραφεανειακοασειευαρνεσρίΩ, 

Δ᾽ ΠΣΕΜΒΕΆΤ, τοῖβοτ  Ὁ]6 ἀδδί οὗ 429. 
ΤῬαπίεί, ῥτοάϊςιϊίοη οὗ, τοϊδίϊνα ἰο 186 200Γ 

διοδῖ ΠΟ ΆΓΟ 168, δηὰ (8 {1 Π]πηοηξ, 289, 
290, 

Τραυϊώ, ἴὰ τ πδὶ βθη86 106 “ τη8) δος Οο Β 
ΟὟὨ διρατὶ,᾽ 606. Ηϊ8 βἀνίοα ἴο ϑοῖο- 
ΤΩΟῚ οοΟῃσογηίηρ “2080 δηᾶὰ δ ϊπιοὶ 6χ- 
Ῥἰδιηθὰ, 604.4. ΑἾδβο δΐἷ8 οοῃάποὶ ἰοταγὰβ 
[ῃ6 ΑἸητηοηΐίο8, 606, 607. 

εὶϊδία, οὐ Θηθτηΐθ8 οὗ ὨὈϊνίηθ Ἐονοϊδιίοη, 
οτῖ φίη οὗ, 20. ποίδά.Ό. Ατὸ ἱπάοδιρὰ το [ἢ 6 
ΒοΓΙΡΙΓΟΒ [ῸΓ Δ}} (Πδῖἴ [πον μᾶνο ψγιτθη 
ΜὨΙΟΝ 16 ΟἸἾΠΟΥ τὶδθ ΟΥ βοοᾶ, 206, ὙΒοῖν 
Ὀοδδί, [δὶ υμπδεβίβιοὰ τϑᾶξοη ἰ8 8 δβιυ!ῆ- 
οἰθηῖ ραυϊάθ ἴο τηδῃ, αἰδρτονοά, 20, 2|. 
Α ΒυμηηθγΥ οὗὁὨ {Ποῖγ δδυγὰ διὰ δοῃίγδ. 
ἀΙοΙΟΣΎ ἰθηθὶβ δοποθγηϊηρ (Π6 το] σίου 
δηὰ τΟΥΒΒΙΡ οὗ αοὰ, δηὰ ἃ διίαγα δἰδῖο, 
21---2Ζ2Ζ27. Απᾶ σοῃοογηΐῃᾳ ΠΊοΓΆ]5, 28, 29. 
Βεδαὶγν εἴδει οὗὨ ἀοίβιι ου ἡδιίΐοηβ, 29, 80. 
Απὰ οὐ ἱπάϊνϊάυ4}5, 81. 82. ΕΒδοῖβ οὗἁ 
τΠ οἷν ρῥτίηοίρ!ε5 δοπίγαβδίοα τ ἢ [Π086 οὗ 
ἴῃς Οοερεϊ, 42ὅ---480. 

᾿εϊεἰος (Ὠοδί θη), ἱπτῆθηδο ὩΠΌΟΓ οἔὗὨ, 5. 

ὍγοΓτο ποῖον ἄσ- 

Ζιάοζ. 

δηὰ ποίε 8. Ἡοσγτιὰ σχίϊίοβ οὗ διὰἃ ἴδεν 
οἰἴδοίβ, ὅ, θ.ἁ. ὅδε 7Ζωμοίαίσψ. 

1 εἶωσε, οκδὶς δοοουηΐς οὗ ςοπμδετοθὰ ὃγ 
Εἶν] ΠἰδίοσυΥ, 150---1658. Ῥτγονϑὰ 8οΐ ὦ 
6 σοὨ ΓϑϊοΙΟΓΥ ἴο τηοάογει δοϊθηἰᾶς ἀϊνσ- 
ξονοτίθ5, 6586---589. 

7εβροίίδηι οὐ ΘΓ 186 το πα οὔ τβθῇ, ποῖ ἰδαξει 
ἴῃ ἴμ6 ὅο8ρε}, 588, 389. 

1)εβισμοίίοπ οὗ Φοτυβδίοτη, ρσγθὰϊςτ οὔ τεὶ2- 
ἔνα ἴο, δηὰ τ1μοῖὶν [16] ποῖ, 566----576. 

Τρεμίογοποηιψ, Ῥτοὰϊσοη ἴῃ, γοϊδεῖνε ἰο τϑὲ 
Μοϑβίδῃ, 11 πδἰταιϊοᾷ, 558---557. 

Τρευοέϊοπα οὗ ἰ6 ὐφμ{1168, ἀοφίϊταῖ 6 οὗἁ δριτὶ- 
{8}}γ, 419. ποίε. 

Διαθήκη, Ἰτηροτὶ οὗ 86. 68. 
Τιβειμῖος αἰιολάδηϊ οα 186 ρτγοραρβείοι οἵ 

ΟἸὨ γι ἰδηιγ, Ἔχδσηϊποᾶ, δ42---- 549. 
Τροοίγῖποβ ἀοὶϊνεγοὰ ἰὴ ἰδ ΒΙΌ]6, ἃ μεοοῖ 

πΠδὲ 10 τιυβί 6 ἴγοπὶ Οοά, 8384. δοο.- 
(γῖποα οὗ {πὸ ρδίγιδυο δὶ αρο, 335- 337, 
Ὠυοοιίτίηοβ ἀεὶ νεγεὰ ὉΥ Μοδβοβ δηὰ [δε 
Ῥτορβοῖβ, 887.--842.. Κ οὗ ὁ 
ἀοοίγιηοα οὗ ἴΠ6 ἀοβρεὶ, 353. Ῥασίσςυ- 
ἸΑΥῚῪ (86 νἱοδγίουβ δἱοηοιαθηὶ οὗἩ ΟἸἈΑσίει, 
δηᾶὰ [6 ὈΪΟδδίη με ἐΠΟΓΘΌΥ ρΡγοσυγοα ζογ 
Ἰηδη, 8356---862. 

υείϊης ποῖ βαποιομθὰ ὈΥ͂ {π6 οβρεῖ, 412. 
ποίδ. 

Ῥρκίν, βαρογίοσίεγ οὗ 186 τιοῖϊϊνεβ ἴο, ὕχγε- 
δβοηιθαἃ ὈΥ ἐμ ἀο8ρεϊ, 876 --880. 

ἘΒΙΟΝΙΤΈΔ, ἰΕΒΏΠΙΩΟΌΥ οὗ ἰο ἔ!6 ζοποΐῃθ- 
688 δηἀ Δυϊμ ὨΠἸΓ  Υ οὗ ἴ6 Νὸν Τεβα- 
τηοῃῖ, 86. 

Ἐοοϊεεϊαδίες, Ὀοοῖκς οὗ, πη Δ } γ οδασρεὰ τ ῖῖὰ 
ἰγτο χίοῃ δηᾶ ἱπαιπλοσδὶ γ, 610. 

Ἐσυρῖ, Ῥγορῇροίθβ οοποθσηης, δὰ ἐπεὶν 
ἸΔΙπιοηῖ, 887. ΤΟ βγδο} ες δ᾽ ὈΟΓΤΟῸ- 

ἴῃς ἤτοῃ [86 ἘφΥρίίϊδηβ ὀχρίαϊμθά, 599. 
Ῥγοιθηβίομβ οὗ ἰδ Εργριίδηβ ἴο γοσωοίε 
ΔΏΠΑΌΙΥ, ἀϊθρτονβά, 1562, 1583. Οὐοηῆτει- 
τη οΩΒ οὗ ϑογιρίαγεα ἔγοπι Ἐμγρίίδη 
πὴν δ μώρε 189 ---192. 

ΕἸ )αὶ ἴξὰ ΌΥ Τἄνθ;Β, ΓΟΙΏΔΓΚ5 Οἡ 186 ΣΙΞΣ. 
Ταῖϊνο οὗ, 595. 

Εἰδλα᾿ 8. αἰ]εροὰ ἀρδίταοϊοη οὗ [1Οτγιγ-ἔπο 
11||6 στ! γθη, ἀϊβργουρὰ, 609. 

Ἐπάον, πὸ ταϊτδοὶθ Ὑτουρῶϊ Ὁγ τ νι τ ἢ οἵ, 
208. 

Ἐπσίαπά, Ὀδποἤοϊαὶ οἴξβοῖς οὐὗὁἨ ΟἸ τ διϊδηϊν 
ἴῃ, 420,421. ΑΡοσγΥρ δὶ Ὀοοὶε5 γεοοϊοὰ 
Ὅγ ἴδ6 ΟΒυτοῦ οὗ Ἑηρίδηὰ, 5609. δι 
ΡΟΓΓΟῚΒ ἃΓΘ Γαδ ἴῃ ΠΟΙ βουνίοοβ, 510. 

Ἐποοή, ἰτδῃδίδίοη οὗ, Θομδγιοὰ ὈΥ Βοδιῃοα 
ἰγδα 1 0η8, 149. 

Ἐπιλιβέασπι, ΟὨτδοιου βίο οὗ, 180θ. Ῥτχτουΐῖ 
(δὶ Μοδο8β ψ5 ποῖ δὴ οηϊμυρίδεῖ, 194. 
ΝῸΓ 1Π6 Δροδί]θ5 δηᾶ ευὐδυροὶ δία, 130, 
19], 

Ἐρλδβιδ, ἰοτὰρὶθ οὗ Ὀδηδ δὶ, 195. Τδδι 
οἰ, ὙὮΥ ᾿οτηιεᾶ ΝΕΏΚΟΡΟΣ, ἐδὲα. 196. 
Ἐυποιίοηδ οὗ [Π6 Τοοογάον οὗ 197. 

Ἐρὶρλαπὶμδ᾽ 8 οαϊλίοστια οὗἨ {86 Βοοῖκεα οὗ ἴδε 
ΟἹ]ὰ 'Γοβιδῃθηῖ, 492. 

Ἐρήγεηι, ἰῃ6 ϑιγτγίδη, δὰ (δὲ δδπὶὸ σᾶπου οἔ 



Ἰπάες. 

ἴδο ΟἹὰ Τοδίδσαοπὶ το (π6 δον Βα, 
493. ποίε 1. 

Ἔταδηνιδ, Ἰυδσταοηὶ οὗὅὨ, οὐ ἴμ6 ῬΤΟΡΟΣ ἀἶ6- 
Ῥοδίτἰοη ἔογ δια γίηρ ἴῃ 6 ϑβοσιρίαγοβ, 467. 

Εἰλίορία, Ῥτορμδοῖεβ οοῃσογηίΐηρ, δὰ {με 
ἔῸ] Ιπιϑηΐ, 287, 288. 

Ἐναπροίἐδιξ, πΘΤΘ ΟΟΒΙΘΙΩΡΟΓΆΤΥ ὙΠ, δὰ 
ΟΥ6 ὙΪϊηθ5868 οὗ ἴΠ6 ἴδοῖβ σΣοοογάρα ὮΥ 
ἴῃ6πι, 122, 123. Ὑογο αἷβδο Ἵοπιροίθηϊ 
ὙΠ Ή65865, 129. τα ποῖ ΘηἰΒυ δ᾽ 518 ΟΥ̓ 
ζαυαῖίοβ, 130. γα οὶ ἀοςοοὶνοὰ τΒοτ- 
Βοῖνοβ, 131. ΝῸΣ ἀϊὰ ον σου]ὰ ἀδοεῖνο 
ΠΟΥ ροδα ΡΟΣ ΟἾΠΟΥΝ, ἐδία. 1832, Ὑ͵ΘΓΟ 
ΤΩΘῈ Οὗ ἴδᾳ δβιτγὶοίοϑὶ ἰιορτι δηὰ βίηοο- 
ΤΙ, 183---186. Αρροαϊοᾶὰ ἴο ποίοσγίοιβ 
ῥγοοῖβ, 136ὅ.Ὀ. δΒυξετοά ἐνογυτΐηρ ΤῸΓΣ 
6 τὺ οὗ τον πασγδιίοηβ, 1375. Οχ 
106 ογρα ΠΥ δηᾶ ἰπδρίγαϊου οὗ ἰμ6 
αυϑη ρο  ἰδίδ, δβε6 Ογοαϊῥιἐίν, ]ποριταίοΆ. 

Ἑυϊάεποο. 866 Μ:ιδίογιοαΐ 1 δεἰϊπεοπῳ. 
οι, τὰς ἴγυὸ οδυδοὸ οὗἡὨ υπκηόσῃ ἰο ἴπῸ 

δηοϊοηῖβ, 7. Τῃα ΒΙΌΪα δοσομῃὶ οὗ, 60η- 
Βιτιοὰ ΌΥ ΒοδίβΘΏ ὙΥΙΟΓΒ, 147, 148. 

Ἐ :ελιεῖ, ξαρροδεά ἀϊβδογομοο Ὀοΐτγθοη δὶπι 
δηὰ ΦοΓομ 88, Γοσομοιϊοᾶ, 288, 284. 

ΔῚΣ οὔ ταϑη, ἴμ6 Μοξδῖὶς δοοουπὶ οὗ, ςοη- 
Δυτπρὰ ὉΥ ἴδ6 οχἰβίθηςθ ΟΥ̓ ΙΩΟΓΔ] ΟΥ]], 
δηᾷ ὉΥ διἰϑίοτί 681] [δ τλοΌΥ, 146---] 49. 

Ἑαϊεελοοάκᾳ ἴῃ ἴΔ6 δου δο- ουδηρθ}10 4} ντῖς- 
ἧπρ5, δὅ294, δ95. ἘΔΙβομοοῦ ΓΔ] ΒΟ ἰπ- 
Ρυϊοὰ ἴο [86 ΑἸΤΩΙΣΒΓΥ ὉΥ ἰᾳΒάε]8, 607, 
608. 

Ἑαίλενε, υἱδιιἰηρ (6 5'ῃ5 οὗἨ, Προὼ (μοῦ 
οἰ] άγδη, Ἔοχρ αἰποά, 601. 

Σαίλετο, ἰΘδιϊ τ ΟΩ οὗ, ἰο (Π6 δυϊμομίςοϊ 
οὗ [88 Νεὸν Τοδίδιοηΐϊ, 69---74. Βό6- 
ΤΡ 5. οὐ ΟΡ τηοὰδ οὗ αυοίϊρ [ἢ6 
Βογὶρίυτοβ, 70. ΤΏΟΥ ρῥ δορὰ 0 ΓΟ] 806 
οὨ ἰγδά τοι 88 ἃ στῖϊο οὗ ἔδιἢ δηὰ ἀπίγ, 
468---465. Ῥτχοοῦῖβ [δὲ ἴπΠ6γῪ αϊὰ ποὶ 
δαπιὶξ ΔΡΟΟΤΥΡὮΔΙ ὈΟΟΚΒ ἱπίο [86 σβῇοῃ 
οὗ ἀἰ νἱ 6 }γ τρί γοὰ δογίρίυγο, 486---499. 

Ῥεγεν οὗ ἰὰς ΗοΙὶγ [1,δυά, αἰϊοδιεὰ ὉΥ 
ποδί θη ἩΓΠΌΟΓΒ, 162. 

Τϊσισοο, ἴλ6 ναὶ ογίηρ οὗὨ [6 ὈΔΓΤΕ, 6Χ- 
Ρ]αἰηφά, 228. 

Ῥγεί αν οὗ ἴ6 τϑοῖ, οὔβοσυδῃσα οὗ, ἃ 
Ῥτγοοῦ οἵ ἴδε ογοά ιν οὗ [86 Νὸν Τοδβ- 
ἰϑιηθηῖ, 189. 

ΕἸσε ἰλομδαπά τι θῃ,, ταῖγδ0]6 οὗὨἨ ἴμ6 ἔδεάϊηρ 
οὗ, 281. 

ογσογῳ, το ροδδὶ ὉΠ ΠΥ οὗ, 88 1ἴξ γεβρϑοῖβ (ἢ 6 
ΟἸΙἹὰ Τοεϊδιηθπί, 38,39, Απὰ τὸ Νοὸν 
Τορίδχηοηΐϊ, 67-- 69. 104---106. 

Ῥογσίυδηθεθ ΟΓ᾽ 8ἴη5, ἴα Νεὸνν Τοδίδπγοηϊ 
ἀοοίτῖης οὗ, 358. 

γαποε, τουτὶ] δίδιία οἵὗἁ, ἀυτίηρ ἴμ6 ἢγαιϊ 
Ἐτθοςῖ Βανοϊυϊίοη, ἴῃ οορδοαυθηςα οὗ 
᾿ηΗὰο] ἰγ, 29, 830. 

Ῥγεαενιολ 11., Κη οἵ Ῥγυββῖδ, ἱπιρίουβ 
1οη6.2 οὗ, 27. 

ἔν ε 7ησεῖνν, ποὶ ργοΒί Ὀ[[οἃ ὮΥ ΟΠ τ δι δηΐτγ, 
8389, 390. Ι 

617 

Ῥνίεπδλὶρ, ΒΥ τοὶ δηΐοσγοθὰ ΌΥ Ὡδπη6 ἴῃ 
186 ἀοβροϊ, 894---896. 

Ῥπίωσε διαί. 866 ἡπιπογίαϊ ἑν 97 ἐδε δοιυὶ. 

Οεσσιο, οἸδυδοῖος οὗ, 164, 165. 
Οεἰαδίια [., ὈΙδΒοΡ οὗ Βοπιο, [18 Οὗ δ ποηΐ- 
οὶ ὈοΟΚΒ οὗ ϑογρίυγο δδογι θϑὰ ἰο, οὗ ἢ0 
ΔΌΪΒΟΥΙΥ, 484---486. 

Ο΄επεεὶα (ὈΟΟΚ οἵ), δι ΙΓ ΑΤῪ οὗὨἨ ἴΠ6 ρμαϊγὶ- 
ὉΓΟΙΔ] τοὶ ίοι, 85 Ὄχι Ὀϊ16ἀ ἰπ, 888--- 
8537. ῬΒοηοα Μόοβεβ ἀογίνοα ἢἷβ8 σηδᾶ- 
(οτἶα]8 ἴον ἰξ. δ2, 58. ΤῊΝ ογεα Ὁ ΠΥ οὗἁ 
νδγίουβ ουθηΐδ τεοογάδὰ 1, δἰἰθδιθα ὈῪ 
αἶν!]} Ὠἰβίογγ, 145---16δ8. ΤΏ ΒἸΔΊΟΥΥ οὗ 
σγθδίϊοη ἰπ 1Π1|8 ὈοοΚ Ὡοΐ ΘΟὨΙΓΔΑΪΟΙΟΡΥ͂ 
ἴο φοοϊορΥ, 588--- 68ὅ. 

Οεπειίος, το)θοϊϊου οὗὁὨ τῃ6 αΟ5ρ6ὶ ὈΥ, δ0 οὗὔ- 
οςτίοι ἴο [π6 ἰσυὰ οὗ ΟγἸβ δη , 815-- 
818. 

ΕΑεπείπεπδος ἀοδησᾶ, 382. ΟΥ οτΙα ἴον ἀϊ8- 
τιησυϊδϊης οηυΐηθ ἔγοπι βρυτίουϑ ττὶϊ- 
ἷπρ8, 66. αδπαυϊηοηθδδ οὗ (6 ΟΙἹὰ Τεδ- 
ἰδιθθηῖς ἀοιηοηδίιΓγαϊοα, 40---472. Εδρε- 
οἶδ!γ οὗἩ [86 Ῥοπίδίθυοῃ, 48---6]1. Απὰ 
οὗ δ6 Νὲν Τεβίδιηθηϊ, 62----102. 

Οουΐοσψ, ποὶ σοῃἰγδάϊοϊοα ὉΥ ἴδε Ἀοβαὶς 
δ βίΟΥΥ οὗ ογοδίίοῃ, δὅ88---585. 

Οἰαπίε, Μοεδὶς δοσουπὶ οὗ, σσπῆσιηοὰ ὮΥ͂ 
μοδῖδοα ὙΥ ΙΒ, 150. 

Οἰδόοη ς ἴδιβα δεσουοϊ οὗ ἴδ βδρτεδὰ οὗ 
ΘΒ διϊδυῖιν, οοηξυϊοά ὉΥ ἴδοῖδ, 807-- 
809. Ηἰἴβδβ Ἰπη πη ΓΑ] ὈΥΙΠΟΙΡ ΕΒ, 28. 

ον, 186 ἴστε ἠδίυσγο δῃὰ ν γβὮρ οὗ, ἱπὶ- 
ΤΟΙ Κπονῃ ΒΙΩΟΩΣ ἰδ6 δῃροίοεξ 

οδίμοη Ὡδίϊοβ, 4---. Απά 6160 διηοης 
186 χπιοάρτῃ μοδίμϑηβ, 16---18. ΘῈ ΌΙΩο 
ἀοοίτίηο8 οὗ ϑοσίρίαγα σοποεγηίηρ Οοά, 
ἴπ [Π6 ῬδιγίΔτο ἢ] ἰπι65, 335, 336. ηδοῦ 
[8 ς Μοβϑὶο ἀἰβροηββοῃ, 8837---841. Απά 
ἴῃ [86 ΟΘοβρεὶ, 855, 856. 

Οὐοερεῖ, ψ Ὦγ τοὐοοϊοὰ ὈΥ ἰ86 πηθο]ονιης 
ψεν8, 809-915. Απά ὉΥ [πε ΘφηΆ1ε8, 
8515---8175. Βαρίϊδαι δηὰ ἴῃ 1οτὰ 8 
ϑΌΡΡΟΣ ἃ ρογροῖυ 8) τπϑιη τα] οὗ 186 (τ ἢ 
οὗ ἴῃ6 ἀοερεὶ, 1599. 866 (6 {π|68, Ολγὲες- 
ἐἰαπίν, 1οοιγίπεο, Μογαϊν, ἴὰ τμ15 Ἰπάϑχ. 

Οὐουεγποτα δηὰ (ουεέγπεά, ἀυϊιο5 οὗ, ὑπ εν 
186 Θοθρεϊ, 366, 866. 

Οτεοῖ οὐ Οτνιοπίαϊ Ολαγοΐ, [6 ΔΡΟΟΤΥΡΒΑΙ 
ΒΟΟἙΒ γοϊοεῖϊοὰ ὈΥ, 5605, δ06. Τοε ΠΟ 169 
ΟΥ̓ Ἰαῖοσ ἀϊνίηθ8 οὗ, δραϊηδὶ (Π θη, ὅ00. 

Οτεεὶ αιπσμασε οὗ τ. Νεν Τοδίαπιθηΐ, ἃ 
Ῥτοοῦ οὗ 118 Δ ΠΟ ΠΕ ΗΥ, 94, 95. 

Ογεελδ, 6 Νὸν Ταεβίδιηθηὶ δα γδσοῖοῦ οὗὅἁ, 
σοπἤττηθὰ ὉΥ ΒοαίΠΘῺ ὙΤΊΕΓΕ, 166, 167. 

Οἴτεσονν, Ὀϊδορ οὗ ϑ Ναζίδηζυπι ; ἷΒ οδίδ- 
Ιοσυς οὗἴμ ΒοοΙ5 οὔἴδο ΟἹὰ Τοδιδιηθηῖ, 
492. 

Οτεέσοτῳ ἴ., ὈΙΒΆΟΡ οὗΥ̓͂ ἄοτιθ, τοϊοοϊο ἃ δρο-. 
ΟΥΥΡδὶ ὈοΟΪκ8, 499. 

ΗΔΡΡΙΝ ΒΑ, ἀλτκ ἀπ σοηζιδοὰ ηοίΐοιδ οὗ 
(86 Βελι ΒΘ σοηςοΥ ἰῃρ, 8, 9. ) 
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Ἡαγάεδιϊης οἵ ῬΏΔΓΒΟΝ᾿ Β Βοδσί, οοῃμδίἀογοᾶ, | Ποῦδες (Μτ.), αὐδυτά δηὰ οοηιτ δά: οίογυ 50. 
599, 600. 

Ἡαγπιοτν βυ5ἰδίϊηρ Ὀοΐνγοθη 811 ρασὶ οὗ [6 
ΒΙΌ]6, 8 ργοοῦ οὗ 118 ἀϊνί πα δι ΒΟΥ Υ δηὰ 
οΥἱρίμδὶ, 402---404. 

ἤδεα Νιυξϊοτ δ :---ΔΘΡΙ ΟΥΔΌΪΟ βίαι οὗ σὸ- 
Ἰισίοῃ δῃὰ τροσαὶδ δπιοὴρ [16 δηοϊοηί 
Βοδίβοηβ, 4---1ὅ. Απάὰ διηοηρ ἰμ6 τηο- 
ἄοση Ὠρδίμοηβ, 16--18. ΤὨ δ, 8 ῥγοοῦ 
ΟΥ̓ [6 ποοθββι υ οὗὨ 4 ἀϊνίῃηθ τϑνε δίίοη, 
19. ΤΘ Βοδίμοηδ ἀοτινοᾶ ΠΊΒΩΥ οὗ [μον 
ἰηβιτυἱζοπβ ἔγοσα ἴ.6 βου ρίατοβ, 1560, 15]. 
ΤΒοΙγρ Ἔμαγδοίοῦβ, 88 μοὶ ἀο8}}} ποίορά 
ἴῃ ἴ6 Νὸν 1 διδιηθηῖ, οοηδτηηοὰ ὈΥῪ 
ῬΓοΐδηθ υυίοτ, 166---168. 

Ἡγγίίογο, ἰοειϊποηΐοβ οὗ, ἰο 186 
ΟΥΘαΙ ὉΠ οὗἩ τὰ6 ΟΙὰ Τοβίδπιθηϊ, 148---- 
102. Απὰ οῦ 6 Νον Τοδίδπιθηΐϊ, 168 -- 
188. Απᾶ ἴο ἴδ Ὀοποῆςϊαὶ οἴἶθοίβ οὗ {Π6 
Οοθροὶ οὐ (Π6 Ἑμδγδοίοσ δᾶ οσοηδαοί οὗ 
16 ἔγχει ΟΠ τ βιίδηθ, 409. Το δι οη 68 
οὗἨ Βοδίμοη δάνογβαυὶθδ ἴοὸ ἴδ 6 φομαη6- 
688 δηὰ Δυϊ πο .  ΟΥ οὗ [86 Νενν Το8- 
ἰδιηοηῖ, 88---98. 

Ἡδετεισ ζαπσιασε, ἃ. Ῥτοοῦ οὗἉ [86 ζοηῦϊπθ- 
Ὧ668 δη Δι Βθης οἰ οὗ [86 ΟἹΪὰ Τοκδία- 
τηοηϊ, 45.46. ἘΒρΘΟΙΔΙΥ οὗἨ [86 Ῥοῃῖδ- 
ἴουοῖι, 48. 

Ἡδεὗνειυ δογίρίωγοβ. ὅ.66 Τεείαπιεπί (ΟἸἀ). 
Ἡεσεείρρμε, ἰοδβιϊπηοην οὗ, ἴο ἴπ6 σοηυϊηθ- 

Ὧ668 οὗ [80 Νενν Τοβίδιηθηῖ, 79. 
Ἡεϊυειΐμδ, ἰτητογαὶ ἰθοίβ οὔ, 28, 29. 
Ἡδενδογὶ (],οτὰ), δϑυγὰ διὰ οοηίγδάϊοίοσ 

ἰδηοίδ οἵ, ἰὴ Γο  χίοη δηᾷ πλογα]8, 38, 29. 
Ἡεγειοαΐ ὠτίϊογα (Δοϊοηἴ), ἰοδετηοπίεδ οὗ, 

ἴο 186 ροπυίηθηθδβ δηᾶ δ μοη οἰ οὗ 
6 Νὲνν Τ οδίδιηθηϊ, 85---87. 

Ἡδεγπιαβ, δυρροδοὰ ἰδδι ΠΟΥ οὗ ἰο ἰδ 
ὨθΪΠΘΏ658 δὰ δυϊ ΠΘὨ[ΙΟΥ οὔ [9 ΝΟ 
οδίδιιθηϊ, 82. ποίε 2. 

Ἡ ίανν, Ὀϊδῆορ οὗὨ Ῥοϊςοιίογβ;; Η͵8 σδίδϊορες 
οὔ δς Βοοῖκβ οὔτδμο ΟἹὰ Τοδίδηγχοηί, τ ἢ 
ΤΟΙΔΑΥΪΒ ΓΠΟΥΘΟΝ, 491. 

Ἡ πάρος, ἀορταὰοὰ εἰδίθ οὐὁἨ τοϊϊαίο δηὰ 
ΤΊΟΓΔΪ8 διηοηρ, 16,170. ὙΒοῖγ οχίγανδ- 
ϑϑηϊ Ρῥγοιθηδίοδ ἴο δῃς Ὁ Ὑ τοξαυϊοα, 
1δ4. 

Ἡἱρροίγίμε Ῥρογέμεπβὲθ, ἰοβι πο Υ οὗ, ἴο [86 
Ἑδῃοῦ οὗἩὨ 1:6 Νὸν Τοβίδπιθηῖ, 75. Απὰ 
ἴο 186 δυο ΠΟΥ ΟΥ̓ ϑογίρίιγα, 88 [ῃ6 
ΤΌ]6 οὗ δι δηὰ ἀπίγ, 464. 

Ἡἱἰεἰοτίαπε (φρτοίβηθ) οοηᾶτγτα (μα ἐγπίδ οὗ 
πο ΟἹά Τορίδιμθηξ ὨΔΡΓΓΑ 68, ]44----Ἰ 62. 
Απηὰ εαἷ8ο ἴδοβα οὗ ἴδ Νοὸν Τοδίασηθηϊ, 
162.--188. 
1π οἷν σοηυΐηθηθδδ δηὰ δυ ΘΟ Ἷγ, 97.--- 
1020 Το δβίϊθῆςς οὗὨ ἃποίθηϊ δἰ ΒίοΥ 88 
ΘΟΠΟΘΡΏΪΏΩ ΙΏΘΩΥ ἔδοίβ, δοοουηϊοα [ῸΓ, 
182---187. 

Ἡϊἰοτίοαί Τερίπιοαν, οτοὰ ὉΠ Ὶ οὗ, 111π5- 
ἰγαϊοὰ. 210.(. Ηυπηο᾽ 5 ΟὈΪοοίοΠ8 ἴο, ςοἢ- 
εἰἀογοά δηᾶ γοιϊοὰ, 2] ]----218. Ηϊδιογίοδὶ 
(65 ΠΠΟΩΥ, ποῖ ἀἰπιϊηἰδηοραὰ ὈΥ ἴ.)6 ΙΔ ρ86 
οὔ δροδ, 218, 314. Ηἰἱἰδίοτίοδὶ ἰθβιϊ ΟΕ Υ 

ΤΕΐδ οοἰηοϊάθησο 8 ργοοῦ οὗ ] 7πδρίγαΐξίοπ ἀςβηρά, 200, δ27. 

ἰἴομδ οὗ, οφοῃποογηΐηρ το σίου διὰ τλογαῖα, 
22. ῶ8. Ηἰἱ6 Ὅα86 οοπδυοῖ, 81. ἯΙ 15- 
ὙΟΪΌΠΙΑΡΓΥ ἰοδι ΠΠΟΩΥ ἱπ ἕδνουσ οὗ ἴδε 
Νεν Τοειδιηοηΐ, 142. 

Ἡοἰϊποδε οὗ ἰῃς ΟἸγίβιϊδῃ του! γ, 870. 
Ἡοῖΐν ϑρίσιἐ, ταὶγδοῦ]ους ἀσβοθῆϊ οὖ, οἱ ἐδῸὸ 

ΔΡΟΒΙ[68, οοπδίογεὰᾶ, 588---54}. 
Ἦωπιο (Μυ.), δὐυβυγὰ δῃηὰ οοπιγδϊ οι πο- 

[Ἰ0η8 οὗ, σοποογηΐπςς ΓΟ ΊΟΩ δηἃ ΣΤ, 
26. 28. Ηἰἷδ8 οὐ͵οαοιίου δραΐηδε [πὸ Ῥεηίδ- 
τους, τοδιιοά, 144,145. Βοροτοο Οὗ 
ΟὈ]οοιίοη ἴο 6 στοὰ 1 οὗὁὨ τἶγβοῖοα, 
211, 2312. 

ΤΟΟΙΑΤΆΥ οὗ ἴδ δῃηεΐϊοηὶ Βοδῖδοη ἡδιΐο ὩΣ, 4. 
Αμπὰ οἵ {πΠ6 τηοάογῃ Βοδίμθης, 16, 17. [8 
ΒΟΌΨΘΓΒΙΟΩ ΔΙΠΟΩΘ ἴ86 96 γ»γ8 ἰοσειο ιν, 
288. Αδο]Ἰϑιοὰ Υ ΟἸγδιϊδηῖγ, 418. 
Μορκαϊο δὰ οοποογηΐηρ, Ἔχ ρ δ ποά, 608. 

Ἰσπαίδιιδ, ἰΘβεἰτ Ωγ οὗ, ἴο [86 υἰποποδα 
οὗ [86 Νὸν Τοβίδιηθηί, 838. Θυοίεα ΟἾΪΥ 
[86 οδῃηοπὶοαὶ Βοοῖϑ οὗ ἰμ6 ΟἹὰ διὰ εν 
Τεδίδιηθηϊ, 486. 

Τηιπιοταϊν ἈΠ) ΒΟΥ οσπετροὰ ὑρου (πὸ Β.Ό]6, 
898, 899. ΙπΠΊΟΥΓΔ] ῥγίηο 68 δὰ ᾿γδὸ- 
Ἐϊς68 οὗ ἀοἰ5(8 δηῃὰ δἰποίδίβ, 98---- 80. 

Τηαπιογ αἶψ οὗ ἰ.6 δουὶ, δηὰ ἃ ἔαίυγο δέαϊς, 
ἐπ ΣΟΥ Κηονῇ ἴο ἴπ6 δηοῖοπὶ ΡΒ11ο- 
ΒΟΡΒοΤα, 9. Βονοαιοὰ ἰὼ (δ6 ϑοσίρξἝωγος, 
8349, 844. 860, 

Ππιραγιεϊαϊιν οὗ Μοδβαβ 88 δῇ ἱδιοτίδη, 196, 
127.0. ΟΥ̓ ιδὲ οἵδονς νυυίϊοσα οὗ {86 ΟἹὰ 
Τορίδηηθηΐ, 127,128.. Απά οὔδα τυδίογε 
οὔὗἴδὸ Νου Τοβίδιηγοηϊ, 138---186. 

ΠΠηηρτεοαίίοηα οσςυττίηρς πῃ ἴἢ6 δοτίρίατγες, 
Θχρίαϊηοᾶ, 608, 609. 

Ταπαεῖο, ΔΟυδυτὰ δηὰ Το ΓβαϊἸςΟΥὟ ποίϊοτα 
οὗ, οοποοτηΐης το] ρίοι δηᾷ τοῦδ ]α, 2] --- 
28. ΤΏΟΙΡ ΟὈ᾽ΘΟΙΙΟΩ8Β 10 ἰδ6 ἀοοίγῖοα 
δ ἃ ΤΟ0ΓᾺ] Ῥγοοορίδ οὔ ἴῃς ΒΙΌ]6, γε ϊοὰ, 
381---401. ΟοοϊΓααϊοιοηβ Οὗ ἰμοὶν ογοϑὰ, 
8384. ποίε 8. ΤΟΙ οἸογί8 ἴο βυῦτοσι 
ΟὨγἰδειδη νυ, 8 ΤΙ Β᾽ιποηΐ οὗὨἨ Ῥτορδοογ. 
829. ΤΒοὶγ ἰοῖδ] ψδηῖ οὗ οδηάουγ, 381. 
ποίε. ἘΠ͵ξοΙϊΒ οὗ {Πποὶν τυ ρ8 'ἢ ΕΓΒηΘο, 
29, 80. Απὰ ου ἰπάϊν!ϊΔυλ]8, 31, 82. Εἔδρεο- 
οΟἶδΠν αἱ [86 ΔΡΡΤΟΔΟΝ οὗ ἀσδί, 427 .---- 
429. [ΙΠΔΌΪΠΣΟΥ ἰ0 ΔΏΒΟΓ 811 ἰδ6 ΟὈἾἦθο- 
τἰοη8 οὗ ἰηδἀ6͵8, ἢο 781 σδΔ86 0 Σ᾽ Τεὐοςῖ- 
ἵὰρ ἴ0:6 ϑογὶρίυγοβ, 438-442. Ιηδάο!α 
Ρτουθὰ ἴὸ Ὅθ τῇὴοτ οσζοάυϊοῦ ἴῆδῃ 
ΟὨ τ διδηβ, 442 --- 445. Ξ 

ἘΘΑΘΟΙΔΌΪς 
δηἃ ΠΟΟΟΒΒΩΓΎ, 200, 201. Οτὶϊοτγίδ οὗὨ ἴῃ- 
ϑρίγαίίοη, 202. 2038. [περίγδιίίου οὗ 6 
ΟΙὰ Τοβίιαπιοηί, 628, 529. Απῃὰ οὗὉὨ πο 
Νον Τοβίδιηθηῖ, 429---36. [πδρἰτβεοη 
ποὶ οἰαἰπιοὰ ὉΥ [16 ἩΣΙΓΟΓΒ ΟΥ δυΐδοσβ οὗ 
(86 ΔΡΟΟΤΎΡΔΙ ὨΟΟΚΒ, 470. 

7πίοϊογαποο ποῖ ἰδυρῶϊ ἴῃ τθ6 ΒΙΌΪο. 399 -- 
40]. ΤΒουρΒ ργδοῦβοἃ ὈΥῚ εν δπὰ 
Βοδίμοηξ, 40]. 

οὗ ὅοτε δὰ Οθῃε δ ἰο ἴ86 δαϊμοηιοι εν  7γέπάιιδ, ὑοβεϊ ΟΣ οὗ, ἴο ἴμ6 σοηπἰ ΘΏ 688 οἵ 
οἵ (0.6 Ῥοπέδίεας!ι, 50---ὅ5. ἰδ Νενν Τοδίδιηθηί, 77,78. Απᾶιοῖδςε 



]κμάο. 

Ρογίθοϊου οὗὨ [86 δογίρίυγοδ, 86. 18:6 ΓῸ]6 
οὗ διὰ, 464. 

ἤδααο, ΟὨἈ ἴδ6 δββοσῆοο οὗ ὉΥ ΑὈΤΔΒ ΔΙ, 
δ98, 

Ἰεληκαεῖ, ὑτοὰϊο 5 ΘΟποοΓηϊηρ, δηὰ ἐμοῖσ 
Φ]ΒΙπιοηῖ, 279, 380. 

7εγαοί  οε᾽ ΒΟΓΟΥΕΕ Ο ἴδ6 Εαγρθίδηβ, 6Χ- 
Ῥἰδἰποὰ, δ99. οὐϊοϊίξοηδ οΟὨΘΟΓΏΪΩΣ 
ἴδει, διὰ ἐποὶγ [Ὁ] Δ] λοηϊ, 280, 98]. 

7ω:σοβΒ᾽5 δἰ]οροεὰ γαυἂἃ ροὺ ἴβδδο, σου- 
διὰογοὰ, 598. ποίξς 1. Οὐδοσγγυδίΐοῃβ οὔ 
δοοῦ Β νοῦν, δὅ98, 5699. 

«Ζαεἶ, οοπάυοιϊ οὗ, ὀἀχρ]αἰποὰᾶ, 604. 
«]αίγιε, ἀδυρ ον οὗ, τοειοζοᾶ τὸ [1ἴ6, 286. 
«[αελεν, Βοοῖ οὗ, 115. 
«)ερλιυλαλ, Ῥτονυοὰ ποῖ ἴοὸ αν ἱτηπηοϊδίοα 

ἢ18 ἀδυρδῃίογ, 605. 
«ἤέγοπις, ποῖϊςο οὗ, δηἃ Ἦΐ8 ἰ6 ΒΕ ΔΟΩΥ ἴο {Π6 
ΒοΟϊ οὗ ἰδ6 Νονν Τοδίδιηθης, 72, 78. 
ἮΙ! οαἰδίορβοο οὗἨ (δ6 Βοοῖίκβ οὗ ἴδ ΟΙὰ 
Τοκίδιηοηΐ, τὶ ΓΟΙΔΔΓΪ 8 ἸΠΟΓΘΟΏ, 494--- 
496. Ἠο)οοιεοὰ [Π6 Δροσγυρδὶ ὈοΟΪΚ8, 495. 

«Ἰεγυεαΐξηι, Ῥτορμβθοῖοβ σοῃοδθγηΐηρ ἴδ6 ἀ6- 
δἰσαο(ο οὗ, δῃηὰ (ποῖ ΖΔ] πηοηὶ, 299, 
900, δ66---δ7 6. 

ΦΈδυβ ΟἩΚΙΒΊ, ἐγ οὗ ἢ. 6 δοίοη}5 δβοῦὶ δοᾶ 
ἴο,128,129. ΤοδβιοηΥ οὗ ἴο 6 ΒΟΟΪΒ 
οὗ το ΟἹ]ὰ ἸΤεβίδπιθηϊ, 43. Τοδι ἸΏΟΩΥ 
οὗὨ ΨΦοόδθορδυδ ἴἰο [86 ομδγδοίοσ οὐὗὨ ΟἨτίβί, 
168. 578---582. ΟΥ̓ [μα Τα ᾶβ, 168. 
ΟΥ̓͂ Ῥοπίίυ8 ῬΙ]Δι6, 169. Οἱ ϑαυοίοῃ!υ, 
1γῶώ. Οὗ Ταοίϊαα, ΡΒ], 2] 108 1,8π}- 
Ργἰαϊαϑ, ἀπὰ (εἶβυς, 179, 174. ΟΥ̓ Ῥοτ- 
ῬὮΉΥΤΥ, δπὰ Δυϊίδη, 174. Οὐ Μοβδιημηοά, 
175. ὙΤᾺΥ Βουδοὰ Ἔχίγοσηθ ΤΏ ΘΔΏΒ ἴῃ Ρ6Γ- 
ζοσταϊορ δοῦγ6 οὗ ΒΪ5 τη ΐγ8 0168, 21 8---220. 
Αμὰᾶ μανο ἀἰδετοηῖϊ ἀορτοοβ οὗὨ ποίου ον 
ἴο ἴδετη, 216, 217. ΤὨΘΙΡ ΠυτῦοΓ δηὰ 
ψατίοῖγ, 222. Ποδίζη, 2923---295. Οτεδί- 
Ὧ6Δ5, 226. Βεοίοσγθ σὑυποπὶ νσουρῆί, 228. 
ἴῃ Ὑπδὶ ΤΏΔΏΠΟΡ Ὑτουρθῖ, 229, 280, 
Τιοῖν οδδοοία, 230θ.ὡ. ὝοΓα πόνον ἀρηϊοά, 
ἐδίά, Αοτἰεῖοαὶ οχϑπιπδίϊοη οὗὨ βοῖλθ οὗ 
ἴμ6 τηΐγϑοὶοβ οὗ Φοβδὰβ (ἢ γίϑῖ : --- ρασιϊου- 
Ἰασὶγ, ἴ86 σου νογβίοῃ οὗἨ ψδίδὺ Ἰηἴο τ ͵ῃ6, 
231. ΤὨο ἔδεάϊηρ οὗἁ ὅγε ἱπουδαπᾶ Τ6Π, 
ἐδ, Τῆο δΒοδὶιηρ οὗὐ ῬοίογΒ ὙΠ68 
ΤΟΙΣ, δηὰ οὗἁὨ [6 ρμδγδιγίϊο, 282, 288, 
ΤΊ ρίνίηρ οὗἉ ρθε τὸ {πΠ6 τὴδὴ τψῆο δὰ 
Ὀ6οη Ὀογῃ ὈΪ πὰ, 238---286. ΤΉ ΓΑϊ δίῃ 
οὗ Ψψαίϊγυδ᾽ 5 ΔΌρὮΕΓ ἰο ἰἶρ, 286. ΤῈΘ Γο- 
ΒΌΣΤΘΟΙΙΟΣ οὗ Δ,Αζδγυδ, 287---289, ΤΟ 
οἰΓουπιδίδησοβ οὐ 6585 ΓοδιγΥ 0 
δἰαϊθοὰ δὰ ὀχβιηϊποᾶ, 2939--2δ8. Απὰ 
οὗ ἷβ δδοοηδβίου, 586--538.. Τῇ ἃ 
ΟΥΥΡὮΔΙ ὈΟΟΚδ οὶ ββδηςοιἰοποὰ ὍὉΥ ΒΊΩΙ, 
476. Τα τηΐίγβοὶοβ οὗ οδὺ οοϊηραγοᾶ 
ἢ Ργοϊθηδοα Ἀραίμοη δὰ οι ἢ 
τηΐσγϑοὶοβ, 26]--- 270. Ηἰἴδ8 σπαγδοῖοσν, 858, 
8354. Τοδυϊμπηοηΐοβ οὗἩ Βοδίμθη ἩΤῚΘΤΒ ἴο 
Ἦ5 16 δηὰ οπαγδοίοσ, 169--- 174. Ι͂ῃ- 
γΟΪυπίάΓΥ ἰοβ ΠΟ 68 οὗὨἨ [86 ἰη8ά6]8, 
ΟΒυαΌΌ δηὰ Ποῦεδοϑιι, ἴο ἢ18 ΟΠ ΥδΟῖου, 
875, 8176.ὡ. ΤΈΘ οχδιηρὶθ οὗὐἠ Ψεδὺ5 ἃ, 
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Ραύζοση ΤῸΣ οὖν ἰαιϊἰαιίοη, 878. Φο808 8 
δτοδίου Ῥσορῃοὶ δὴ Μοβοδβ, 566--- 557. 
ϑβδ νδίίοη ΟὨΪΥ ΤΠγου ἢ Βἷπι, 576. Νεοαβ- 
δ. οὗἁ 6] ἰονιηρ ἰῃ δῖπ, δὰ ἰΠ6 ἀδηρον 
οὗ τοὐθοιϊίηρς Εἶπ, 577. 566 ΜΕΒΒΙΛΔΗ. 

«ειοίὴ Ναΐξίοη, φτοὰϊσιίοηβ ΘΟΠΟΘΓΏΪΩΡ, 
280---284. ΤΟΙ τοὐθοϊίου οὗὁἨ ΟὨγΙδι!- 
ΒΠΙ(Υ δοοοσηϊοὰ ἴΌΓ, 809---816, ὉὨϊὰ ποὶ 
οοΥτυρὶ ἰμ6 ΟΙὰ Τοδίαπιοηξ, 105, 106. 
ΤὨΘ δβοοίβ, πιογαΐβ, δὰ οὐδίομα οὗἨ [86 
ον, 858 ἀοδονϊ Ὀθὰ ἰὴ ἴθ Νοὸν Ταοεῖδ- 
τηθηΐϊ, σοηδττηρὰ ΌΥ Ρῥτγοΐληο νγίΐοσγα, 105, 
106. Μιδβογίοβ οὗἩ [6 “9618 ἀυτίηρ δηά 
δ ΘΟΙΌΘΏΙΥ ἴο (Π6 βίορε οὐὗἁἨὨ Ψογβδ θαι, 
δ72---574. Βιροίγν δυὰ ἰῃϊοϊογσθηςθ οὗ 
186 δενϑ, 400. δα ΔρΡΟΟΓΥΡὮΔΙ ὈοΟΚα 
ποΐ βδῃο(ἰοηδὰ ΌΥ (86 δον5, 474---480. 

«ἤοαππεα ]αικακοθπιβ, ἈΡΟΟΥΥ ΡΒ δὶ θΟΟΚΚδ Γ6- 
ἡεεῖϊοᾶ Ὀγ, 500. 

)οπαλ᾽ 8 Ὀοΐηρ ἴῃ ἴ86 Ὁ6]1Υ οὗἩ δ σβδὶ}, οἱγ- 
ομτηδίδηοσ οὗ, σοηδιἀογοά, δ96. 

«Τογεἴπ (τ... οὰὐ (86 1ἰοταγν Ὀοποῆϊδ οοη- 
ζογτοὰ ὈὉγῪ Ὁ ΥδδΏ Υ, 417. ποίε. 

«7οδερῆμ, ᾿εδιϊ ΠΔΟΩΥ οὗ, ἴο (86 φοϑηυϊηθηοδδ 
δηὰ δυίβοηι οι οὗὨ 186 ΟἸἹὰ Τεδίδπιθηὶ, 
41,42. Απὰ ἰο ἴῃ6 δοσουηῖδ Οὗ Ὀγίηοοδ 
ἈΠ ΘΟΥΘΓΏΟΙΒ τηρηςἰοηοὰ ἰῃ ἴῃ ΝΟῪ 
Τεδίδιηθηῖ, 1608---16δ6. ἘΒρΘοΙΔΙγ ἴὸ 
1Π6 σμδγδοῖορ οὗ ζθδυβ Ομ τδῖ. 168. Ὑ᾽η- 
ἀϊοαιίου οὗὨ [86 ρεηυΐποηοες οὗ τμδἱ ἐεβιὶ- 
ΤΩΟΏΥ, δὅ78---δὅ82. ΤὨΘ ΒΡΟΟΓΥΡὮΔΙ ὈρΟΚΕ 
ποῖ Σοσορηϊδοα ὉΥ͂ Βίη, 475, 476. 

«7οεῆμα, οὐδογναιϊοηδ οη {86 ρΡὶ16 οὗ βίοῃμϑδ 
Ταϊϑοὰ ὮὉγ, δὲ ΟἿ! ρα), 22]. 

«]οδία ἡ, Ῥτορθθου σομοογηίΐησ, δηὰ ἰδ {18}- 
το Θηΐ, 383. 

7υάαα 7ϑοαγίοί, Οματαοῖο οὗ, δὴ διραπιοηὶ 
0 ἴμ6 (ταϊ οὗ (ῃς αοδρεϊ, 878. ποίε 1. 

«7ωάσηιεηί (ἔαἴυγς.) ποῖ ἱπαργοῦΔΌ]6, 8388--- 
8387 

«7υϊίαπ, ἴδε δροβίδίϑ δ ρ θοροῦ, [6 δ. ΟΩΥ οὗ, 
ἴο ἰδ βΟΠΌΠΘΏΘΔΒ δπηὰ δυ 6 Ὠ 1 ἍΓΥ οὗ 
[6 Νονν Τοδίδιηοηὶ, 91, 9. Απὰ ἴο 
1πΠ6 ΤοὨΔΓΔΟΙΟΓ δηᾶὰ οοπάμποϊς οὗ 2Ζ6δὺυ8 
ΟἸὨγιϑὶ, 174. Απὰ οὗ ἰδο γβιὶ Οσὶ δἰίδης, 
182. 409. ΗΙδ6 εἴἶσοτίβ δραϊηβὲ ΟὨσίδιὶ- 
ΒηΪΥ, 547, 548. 

7ι᾿οι ποαιοη, Νοῖν Τοδίδιηθηΐ ἀοοίσίμο οὗὨ, 
358, 859. 

“7υδιϊπ Μᾶατγίνγ, ποῦς6 οὗ 80. ΗΔ ἰοβιϊ- 
ἸΩΟῺΥ ἴο ἴ86 ροηυποηθδβ ΟὗἨὨ ἴἢ6 Νον 
Τοεδίδιμοηΐ, 80. 

εὔμυεπαί, ἰοδιϊτοΩν οὗ, ἰο {6 Ρογβοουςίου οἴ 
[86 ΟἸ ΣΙ δι .8η8, 176. 

Ι1ιοτάντισν, ἰοδιυϊ ΟΩΥ οὗ ἴ0 [86 ροηαΐπο- 
Ὧσ655 Οὗ. Νὸν Τοδίδιηθηῖ, 74. Απὰ ἴο 
[86 ΠΟΤᾺ] ΟὨΔΏρο ῥγοὰπορὰ ὉΥ (ἢ οσοτά δ] 
6] 167 οὗἩἨ 186 (ο5Ρ96], 408, 409. 

1απιρνίαϊμα, ἰοΒιΪ ΠΟΥ͂ οὗ, ἰο [86 ΟἸΔΙΒΟΙΟΡ 
οὔ (στ δῖ, 178. 

Ζαπσαυασο οἵ τα ΟἹὰ Τεδίδτιηοηΐ, ἃ ῥγοοῦ οὗ 
118 Δ οἰ γ, 45, 46.5ὙἩ. ἘδρΘΟΙΔΙΥ οὗ 
ἴα Ῥοηϊδίοπος, 48, 49. Οἱ ἐμ ΕΥ 
Τοβιδιηοθηΐ, Αἰδοὸ 8 ὑσοοῦ οὗ 1:18 δυϊῃοῃ11- 
ΕἸΣ, 94-- -θ6. 
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εαοιίοοα, ἘῸ βοραγϑία βρίβιϊα δά γοββοὰ ὉΥ 
Ξε. Ῥδὺ] ἰο 6 ΟΠυγοῖ «δἱ, 117---119. 
Τυδηβίαἰίϊου οὗ ἢ18 ὑγείθηἀθᾶὰ ὀρ βίϊθ ἴὸ 
ἴ6 [,δοάϊοοβηβ, 522, 5238. Οδβίδίοριιο οὗ 
ἴ6 σδηοηῖοδὶ Βοοΐιβ οὗ [Ὡς ΟἸ]ὰ Τοβίδ- 
τηθηΐ τοοοϊγοὰ ὉΥ (6 ΘΟΌΠΟΙ] οὗ 1.,80- 
ἀΐςεοα, 481. ΟὐΒουδουβ ᾿ἤμογθοι, 28] --- 
484. 

Ζαιοα (Μοβαῖο), ἃ ὑτγοοῦ οὗ [86 δ πο π οἱ Υ 
οὗ (δ) Ῥροπίαϊουσῃ, 49, 50. 

Ζαζαγιδ, ταῖγϑοὶα οὗἨἁ Ή [06 ΓΟΒΌΓΣΓΘΟΙΙΟΏ οὗ, 
Θχδαηηρά, 287 .---239, 

}ευϊιίοαὶ 1αιοδ, δ] ορεοὰ ἱπρΡΌΓ οὗ, Ττὸ- 
ξαϊοὰ, 602. 

Ζιϊιογαίωγε, ἰλθαθηοο οὗ ἴπ6 Οοδβροῖ οῃ, 
4]5---417. 

Ζοπσουϊίν οὗ 6 ΘΑΥΙΥ ΠΗ ΔΟΙΔηΐ8 οὗἨ (6 
σου] ά, γοϊδιοὰ ἰη βετὶρίυτγα, σοητιηδα ὮΥ͂ 
Ρτοίΐδηβ Ὠἰβίογυ, 149, 150. 

Ζογα 8 ϑωρρεν, οοϊογαϊΐου οὗ, ἃ Ῥεγρϑίυδὶ 
τοϑιγοτῖδὶ οὗ [86 (τυ οὗ [6 Νον Τοδίδ- 
ταρῃῖΐ, 139. ᾿ 

Ζιποίαπ, ἰοβιϊ πον οὗ ἴο [6 σμδγδοίοσ οὗ 
[6 ὅγει ΟὨγϑέδηβ, 181]. 

ἐγίπς βγβιουλδιϊ δ! δυσμὰς ὈΥ δοπιθ ἢ 68- 
1ῆοη8, 18. δηὰ ποίε 2. 

ΜαΟΙΘΊΒΑΤΕΒ ϑδυὰ δβυδ᾽θοίδ, τοοὶρτοοδὶ 
ἀαι!ο8 οὗ, 865, 366. 

Δ απ, ϑοτὶρίαγο δοοουῃηῖΐ οὗἉ {86 οΓδαῖου δηὰ 
{411 οὗ, οοπττηθἃ ὮΥ ῥτγοίδπθ ἢ βιοΥ 88, 
145---1ι49. Μουίυλ] ἀυϊίε8 Ὀδίνοοη Ὠδῇ 
δηὰ τλδὴ Θηΐογοσα ἰπ (ἢ 6 αο8ρεὶ, 868--- 
866. 

Διαγοίοπ, ἰοπτηοηῦ οὗ, ὦ 1Π6 ροηυ πο η 688 
δηᾶ δι π 0} οὗ 16 Νονν Τοβίδιμοηϊ, 
80, 87. 

Μαγείαὶ, ἰοδιϊπΠΟΩΥ οὗ, ἴο 186 ῬΘΓΒΟΟΌΙΟΣΒ 
οὔ τις ΟὨ τ βιίδπα, 176. 

ΔΜιατνίψγάονα, ἸΟῪ ἴατ ἃ ἰοδὶ οὗ ἰγσυτἢ, 187. 
Μεάαΐς (Διοϊοη) ἃ ὑτοοῦ οὐ [86 σγρα ὉΣΠΥ 

Οὔ (δς ϑοτγιρίαγοβ, 188. 199. 
ἡΜεάϊαίον, τι ϑογιρίαγα ἀοοίσίηθ οὗἨὨ [6 Π6- 
Θοαβ Ὑ οὗ, οοηθγΡηιοὰ ὉΥ [Π6 τά [005 
δῃηὰ ορί ἰοῦ οὗ [6 μραϊ ῃθῃ8, 148, 149. 

ἡΜεϊέιο, ὈϊΘΆΟΡ οὗὨ δανγά 8, [δ πο ῊΥ οὗ, ἴο [86 
πυΐηΘη688 οὗ τἴ06 Νὸν Τοβίδιηθηίΐϊ, 78. 
8 σαίδίορας οὗἩ (86 Βοοῖϑβ οὗ [π6 ΟἸἰὰ 

Τοδιδιμοηῖ, 482. ΒΟΙΛΔΓ Κα Πογρθοη, 4838. 

ΜΕΒΒΙΛΗ. 

1. Ῥνορλοοῖος ἕπ ἐλε ΟΥ᾽ιὉ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ οοη- 
σεγπῖπρ ἰδὲ Μεδείαλ, ον Ολτγὶδι, απὰ ἐλεὶγ 
7 μ{πιπιρηὶ :---. ΤῊ α Μοβδίδἢ βΒῃου]]} οοτηθ, 
298, 8549, Το τὸ ψΏΘΩΏ, δηὰ ἴἢ6 ΡΪδ66 
ὙΠΟ6ΓΟ, ἢ6 5 ἴο σομηθ, 298. 5649. δ5δ]. 
Τηδῖὶ Β6 νψᾶβ ἴο Ὀ6 αοἂ Δπὰ τη8ὴ ἱοροίμοτ, 
δ50. Ετοπὶ ΒΟ πὸ ψ8ἃ8 ἰὼ δ ἀθ. 
βοοηὰρά, 293, 294. 5506. Τμδαῖ μα ψἃ8 ἴο 
Ὅ6 ῥτϑορὰθα ὉΥ ἃ ρτορθεῖ ἴἱπ [Π6 δβριτῖϊ 
δηᾶ ρόονον οὗ ΕἸϊδ5, ὅ51. ΤἘπαὶ (6 Μοε- 
δΙΔῊ τᾶ 0 Ὀ6 ἃ ῥτγορξιοῖ, δΔῃὰ ἴο ΘΟΠ ἢ ΠῚ 
ἢ18 ἀοοίτί πα ὈῪ στοᾶϊ πλῖγο}68, δ5] --- 658. 
Ῥχγοάϊοιίοηβ σοϊδιϊυσα ἴὸ 18 βυ ο  Ί ἢ ρ8, 

ἀὐδιίῆ, τοβυγγοοίίοη, δηὰ ᾿ϑοθηδίου, 994, 
295. 558---555. Ῥτοαϊοίίοηβ γοΐδειτο ιθ 
[6 ρατίουϊαν οἶοοα οὗ ἴπ6ὸ ΜΙ οβδίδἢ. δὲ 2 
Ῥτορδιοῖ, ρῥγοβί, δὰ Κίηρ, 5655---562. 

ΠῚ. Ῥγεάϊιοίίοηδ 97 .εβν5, ΤΉ Ε ΜΈΒΕΙΛΗ, γεΐα- 
(ἰνε ἴο ἀϊα οἱπ δι βεγίποο, ο.. απὰ ἰάεῦ 
Δι αἰπιεπὲ :---- ῬτοαϊοϊοηΒ δὰ πεῖν {0 16]- 
ταθηϊ [Ὁ [Π6 σου γι δίίοη οὗἉ δῖ6 ἀϊδοῖριοε 
αι, 562. Βοἰδένο ἴο το εἐἶπαο, μἷδος, 
ΔηΔ ΤΩΔΏΠΟΡ οὗ ἰδ Ββυογίηρα, δηᾶ (ὃς 
Ῥούθοῦθ ὉΥ͂ ὙΠΟΤ ΒΟΥ τόσα 0 Ὅς ξ:δ- 
Βιοϊοα, 299. 563---565. Ηἱς τοβυτγτοςοξου 
δΔηά αϑοθῃβίου, 565, 5665. Το ἀφϑοροϊῖ οἵ 
[86 Ηοὶγ ϑρίγις οὐ ἰ5 δροβίῖθα, 3999. 
Ῥχορῃθοῖὶθα οοησουηϊηρ ἴἰδ6 νϑχίουβ 
τηϊηαἷα ΟἰΓΟΌΤηΒίλποοδ ὙΠΟ γα ἴὸ 
Ῥτγθοθᾶρ, ϑοοοάρδῆυ, δηὰ Φ[Ὁ]1ογ 186 ἀε- 
βίγυοίΐοη οὗἩ Φογυβαίθηι, 299, 300. 6δ66--- 
δ78. ῬΙΟΡΉΘΟΙΘΒ οΘοποογηΐης ἴδΒ6 δργεδᾶ 
οὗἨ ἴῃ6 αοδβρεὶ, σψίτὰ ἃ τοξαϊδιου οὗὨ ἐμεῖς 
81οροὰ ἠοη- Ὁ] 8] οηΐ, 801---8 18. 

Μ|Ιαϊαπίΐοα. αἰϊοροὰ βουνοῦ οὗ Μοβδοβ ἰδ 
οχρ δἰποᾶ, 602. 

Μινγαοίεα τοσοτάθἃ ἰὰ (6 βοτὶρίηγοβ δ 
εΠ οὗἩ (μοῖν ἀϊνίηο ἱπβριγδέοη, 908. 
θη οι οΥὁἨ ἃ ταΐγϑοϊο, 903, 904. Νκχκ- 

ἴυγα οὗ ἴδ6 ονϊάθῃσο ἔγοσῃ τηΐγβοὶοα, 905, 
206. ΤΒοῖγ ἀοείχη, 206.--208.. ὙΒεῖΣ 
ΟΥΘάΙΙΙΠῪ ἱμάϊςαϊοα δηὰ ρῥτονθᾶ, 908 --- 
“-210. 218, 214. Ἐουϊδιίίοη οὗἔ Με. 
Ἡσπιο᾿Β Βορἰδίγγ, 211, 212. ϑ8ι:1Χ οτιϊοσῖδ 
ΤΌΣ Δδοθυ Δ] ἸΏρΡ᾽ τηΐγϑο]68, 21] 5--- 920. [π- 
ΔΡΡΙΙΟΔΌΪΟ ἴο ῥτγοϊεμπάθὰ ρορ᾽ Ξἢ σταΐγϑο θα, 
218. πο. ὙΥΏΥ “6808 Ομ γίβὶ οἢ δόῖιὸ 
ΟΟΟΒΒΙΟΩΒ ΘηΟΙ πο ΒΟΟΓΘΟΥ ΟἹ ἴδ 6 ΡΟΓΒΟΙΒ 
Ποδ]θὰ ὉΥ͂ πὶ, 2316, 217. Αὐτὰ υδεὰ εχ- 
ἴοΤδὶ ἈΡΡ] ἰοδιοηδ, 218, 219. Αρρὶ!ςδ- 
Ὁ]οη οὗ 186 δῖχ οὔἰ τοῖα ἴο δευο σαὶ ταϊ γαοῖος 
Τοϊδίοα ἴῃ ἴῃς ΟἸΙὰ Τοδίδιηοηῖ, 390, 9921. 
Αηάὰ ἰο ἴΠ6 τηΐγϑο]οβ σοοογάθα ἴο ὃδνα 
66 Ρογίοιτηθα ὉΥ 6588 δηὰ Ὠἷδ Δροεῖ!θα, 
222, Τοῦ ὨσπΙ ΟΡ, 292. Ὑατγϊοῖυ, 992. 
Βοδῖρη, 228---296. ατοδίηρββ, 326. Ροσ- 
Βδ008 ψν οὐ δεῦτε Ὑποῖὶ [ΠΟΥ͂ ὙΘΓΟ 
ἩΤΟΠβΔΏ, 228. ἴπ σῆδὲ ΤΏΒΏΠΕΓ μὲγ- 
ἔοσιλθὰ, 228---280. ΤΟΙ͂Σ οἴτοῖα, 2380. 
ὝΟΓΟ ΠΟΥΟΥ ἀσηϊρα, ἐδιώ, ἙΕΣχδπηδιϊσα 
οὗ βοῖὴθδ οὗ {πθπὶ, 331] --- 2389, Ῥαγθ συ] Σὶν 
οὗἩ [86 τηΐγβοϊο οὐ ΟἸ γὶβι ̓β Γοβυγσοοῖοι, 
239---2.58. ΟἴἸΘΠΟΡΔΪ ΒΟΙΏΤΩΔΓΥ οὗ [86 δΓ- 
δυτηθηϊ ἔγοτῃ τη 1 γ80168, 2359---261. Οὐομ- 
Ρατίδοη οὗὨἩ ἴα τηΐγαοὶθβ τοϊδιοὰ ἴῃ δα 
ΒοΓΙΡ(ΌΓΟ5. τ τ ρῥγοϊρηὰοὰ Ὠοαίμοη δοὰ 
ΡΟΡΙβ ἢ τιῖγαςο]68, 26]---970. Οδβδίϊου 
ΟΥ̓ ΤλΙΓΔ6108, 2683, ποίοθ. Ῥτοαϊοιϊϊοηβ, ἢ 
τΠ οἷν ἤ] ἰ πηοπῖ, ἴα ἰἢ6 Μοβϑδἢ 83 ἴο 
ῬΟΓΙΌΓΠι πιίγαοὶοβ, 551, 552. [ω8ὲ οὗ πὶ 
τη ΐγᾶ6169, 559, 5653. 

Μολαπιπιεα δοκπον]οᾶσοὰ (π6 δας ΠΟΥΣΥ οἵ 
ἴα (ὐοδροῖβ, 175. ορ)ογδῦϊο δῖα οὗ 
τοὶ] σίου δῃᾶἃ τΟΓᾺ]8 διηοηρ Μοδδιηπιδ- 
ἄδῃβ, 19. ΤῊ δργοδὰ οὗ Μοϊιαδσηπιθάϊδσῃ 
ΠΟ οἰνεοιϊίοη ἴο {π6 (τυ οὗἨ ΟἸ τ β δ πιγ, 
Ὀαΐϊ γδίῃμογ ἃ σοηδτιηδίίου οὗ ἰὲ, 818. [8 
Ῥτορτοβα δοοουπίθα ῸΥ, 819--- 824. 

Μοπαγοῆΐιίος (ἰ[Ὠ6 ἔουσ στοδῦ), Πυ εἰ 6} 6 ῥσο- 
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ἀϊοϊΐοη δοησογηϊηρ, δηὰ 16 δι] Β] οηϊ, 
319---824, 

Μοταὶ μα βοαϊίοτϑ ἴον διαάγίηρ [πὸ ϑοτὶρ- 
ἴυτεδ, 466, 467. 

Ἁ͵ογαϊίν, Α]οσοὰ οοπιτδἀϊοοπδ ἴο, ἴα [6 
βογὶρίαγεβ, σοῃδί ἀοτρά, δηὰ δῃονῃ ἴ9 δυο 
ὯΟ ἔουπάδιίοῃ, δ97---612. ΜογΑΙΥ οὗ 
[6 ῥδίσίγο δ] δρ658, 3836. ΟΥ̓ [6 Μοδδίο 
ἀϊεκροηβδίίου, 845---3Ξ:49ὃ.0Ό. Απὰ οὗ [86 
αοεροὶϊ, 862---874. ΒΌΡΟΤΙΟΓ τηοίλνοβ οὗἁ 
[6 ἸΩΟΓΆΪ ΠΥ οὗἨ [86 Οοβροὶ, 876---880. 
11 18 ποὲ ἴοο δβισγίοεϊ, ῶ90, 291. ΝΥΙ͂ΟΡ δ1Ὸὸ 

᾿ς ΒΩΥ ΟΥ̓ {8 ΙΩΟΓᾺΪ ΡΓΘΟΟΡΙΘ ὈΏΤΟΆΒΟΠΔΌΙ6 
δηὰ ἱπρ ΓΟ 8016, 89 1 ---294. 

Αἴογσαπ (Ὁ χ.), δομιγαάϊοίογ ἀοἰδίοαὶ 8566 Γ- 
108 οὗ, 24. 

ἴοδβοϑ, τοὶ ἃ του οϊορὶοαὶ Ὁυΐ ἃ Γοα] ΡῈ Ὁ- 
Βοῦ, δ4. 1589. Ηδὰ ροτίεοϊ Κηαον]οᾶρο 
οὗ υἱαῖὶ 6 τεϊαϊοὰ, 120, 121. Ηἰβ οἶ8- 
ΤΆΟΙΟΡ 88 8 Ὠἰείοσίδῃ, 120, 12].  δδ ποὶ 
ΔῈ ΘὨΙυδἰαδῖ, 124. ὟΥ͂Δ5 ποῖ ᾿ἰπ)86}} ἰτὰ- 
Ῥοβεὰ ὑροῃ, ποῖ ἀἰὰ ἱτροβα Ὁρο οἴβοσβ, 
128. 125. Ηἰἱβ8 ἱωραγι γ, 125---127. 
'ΓΒ6 ογρα "11 ὴ  οὗὨἨ Β15 τισι ρ8 οοπῆγπιοα 
ὈΥ οἷν] ἰδίοσυ, 144---Κ60. Οὔ δβογνδ- 
(ἰἸσβ οὐ ἴδ6 τα γο 8 Ὑτουρη ΌΥ ὨΪΠ), 
220, 221. ΟἸ τδὶ, ἰπ δὲ 5686 ἃ ρ,ΙΘΔΙΕΥ 
Ρτορβοὶ ἴδη Μοβεϑ, δ5δδ---δδ7. ΗΪ8 
Ῥτοαϊοιίοηδ δοποδγηΐηρ ἴ86 96 ὙὙ]8ὴ παίίοῃ, 
δα (ΠῚ Ζ18]πιοηΐῖ, 2381, 2382. ϑυη)- 
ΤΩΔΙῪ ΥἱἹΟῪ οὗὁὨ 6 Μοβαῖς ἀοοιγίηοθ δυὰ 
Ῥτασορίβ, 337---350. ΤΟ Μοκδῖο ἀϊδροθη- 
Βδί:οΣ, ᾿ἰηἰΓοἀΔθσίΟΥΥ ἰο 1μδὶ οὗἁἨ [ῃς6 Θο8ρε6], 
8350--3882. ΤΌΘ Ἡποδαὶο Ὠἰδίοτν οὗ τ86 
ογοδίϊοη δηὰ ἀοίυκο, ποῖ οομισδαϊοίοῦσυ ἴὸ 
τοοάδγῃ βοϊθηι ἔς ἀἰδοονοσίοδβ, ὅ82---89. 

Μυτγαίοτίαπ Οαπον οὗ ἴμ6 Νὸν Ταεδίδιηθηῖ, 
78. . 

δγείεγίες ἰὴ τοὶ σίου, πὸ ἦπδὲ στουηὰ ἴον 
Τοϊοοίϊης [ῃ6 δοτρίυτγοδ, 382---384. [η- 
οἴἴὔοδου οὗ 186 γδοΐδη σγδίοσιοβ ἴῃ 8 
Το σίουβ δῃὰ τη γα] ροϊηΐ οὗ ΥἱθῈν, 6, 7. 

ΝΏΣΝ, ΤΑῖΤ 616 Ἡτουρβδί δἱ, 236, 237. 
ΪΝαίωγε, οουτβα οὗ, ἐχρ  δἰηθὰ, 304. 
ἸΝεδμολαάκεζζαγ, Ῥτορμϑοΐοβ δοποογη 6, 

δηὰ (πον [16] οηΐ, 288. 
Νεωκόρος, οῆςα οὗ 196. 
ἽΝ ειο Τεείαπιεπέ, 86 Τεείαπιεπὶ (Ν 6 Ν᾽). 

᾿ ΝΙπευθρῆ, Ῥτορβοοῖοβ σοηοογηΐηβ, δηὰ (ΠΟΙΓΣ 
{1 6] τοηϊ, 288. 

ΟἈΕΡΙΚΝΟΣ, ΒΌΡΟΤΊΟΓΙΠΓΥ οὗ (Π6 Οοδροὶ σῃο- 
{ἶνγ68 ἴο, 376---380. 

Οὐ)εοίίονι5, νατίοιβ, οὗ ἰηβᾶδ]α, ἴο ἴπ6 ἀοο- 
ἐπ δηὰ τὩΟΣΆ] ΠΥ οὐὗὁὨἩἁ [6 Βοτίρίτγοα, 
τοξαϊοά, 881] ---402. [ΠΑ ὉΠ Υ ἴο0 δηβιγοῦ 
αἷΐ βᾳο ἢ) οὈ͵ οί 8, ἢ δὲ σα 86 ἔοΓ Γ6- 
θείης ἴ86 δοτὶρίυγεβ, 488 --- 445. 

Οἤἔᾶοεα οὗ ἴμ6 Μεβϑίδῃ, ργοαϊοϊΐοπβ γοβροεῖ- 
ἴῃ, δηὰ {ποεῖν ΚΙ τιοηϊ, δ55--δ62. 

Ορλίϊεο, ἰοβεϊτη ον οὗ (86, ἴο [6 Νὲπτ Το8- 
, ἴδιηθρηΐ, 86. 
Ογαεῖος (ὨοΘΙ ΒΘ"), ταρύθηοβ5 οὗ, οοη ΓΑδίοα 

πεῖ [Π6 ΟΙΘΆΓΠΟΒ8. οὗ ἔπ 6 βοτίρίατο ῥτο- 
Ῥδοοΐοδ, 272---276. 

Οτίσεπ, ποιϊοθ οὗ, 74. Ηἰΐε ταδί ΠΟΥ 10 
[6 ρομυΐποηθ88 οὗ ἴΠὸ Νὸνν Τοδίδιηθηϊ, 
756. Το (μὲ βυδοίθηου οὔ δογίριαγε, ὃς 
1.6 τα]ο οὗ 7941} δηὰ ἀυίν, 464. Απὰ ἴο 
1116 ΘΠΔΙΔΟΙΟΣ δηὰ οοηάυοὶ ΟΥ̓ [86 ΟἸχί8- 
ἰἰδη8, 408.{ Ηἰς οδίδϊοσυς οὗ {μα ΒΟΟΚΒ 
οὗ τι86 ΟἸΙΪὰ Τεβιδιηθηί, 488β.ὉὈ. Βοιδικα 
(ΏόΓθοι, 489. 

Οτεισίπαὶ δὲπ, βοεσιρίασο δοοουηΐ οὗἁ, οου- 
βττηθᾶ ὈΥ Βοδίμοη ἰοϑεἰπιοηΐος, 147, 148. 

Οἰλείϊε, ὈδποΒοΐδ] οἰξοοὶθ οὗἨ ΟἸ τὶ βιϊδηϊν 
δὶ, 423. 

ῬῴώΟΑΝ γτοϊοπἀθὰ τηΐγδοϊθβ, οὔδογυδίίοηδ 
οὨ, 261-208. Το ΠΟΥ οὗ ρμᾶρδπ 
ἩΓΙΓΟΓΒ ἰὼ {ἴπ6 ΟΥ̓ ΟΙΥ οὗἩ τ[ὰ6 Οἱὰ 
Τεβιδιμθηΐ, 144---162. Απὰ οὔτπο Νον 
Τοδίδιηθηὶ, 162---182. 

Ῥαϊερεῖπε, ἔετ 1 οὗ, δἰὐοβιοὰ ὉῪ Ἠοδίβθη 
πτίἴοτα, 162. 

ῬΡαρίαε, ἰοδιϊτλολΥ οὗ, ἰο {86 ζεπυίΐποηθβα οὗ 
16 Νὰ Γοδίδιηθηῖ, 80. 

Ῥραγαδίεδ, ἀο]νοτοὰ ὉΥ ΨΦοουδ Ομ τἰδί, 115 οὗ, 
δ58. 

ῬΡαγαϊψεϊο, οἰ ΤΟὰΤΩΒίΔΠΟΕΒ ΟΥ̓ [π6 ΠοΔΙ πα οὗὅἁ, 
2338. 

Ῥαγὶξ (ΑὉδό6 ἃ6), φΡγοξοιῃιάρᾶἃ σηΐγδοὶδβ 
δου οὰ ἴο, ὀχροθοᾶ, 269, 270. 

ῬΡαδδοῦετ, ΟΌΒΟΥ 8: ς6 οὗ, ἃ ῬΓοΟΥ͂ οὗ ἴπ6 οΓ6- 
ἀΙΌ1ΠῪ οὗ τὴ6 ΟἹά Τοδιδιηθηῖ, 138. 

Ῥαιγιαγολαὶ 7] , ἰᾶάφα οὗ, 88 οοπίδἰηοᾶ 
ἴῃ ἴπ6 ΒΟΟΚ οὗἉ ἀὐφηοβίς, 835, 336. 

Ῥαιστοέΐαπι, (886 ἀν οὗ, ᾿δυρῃξ ἴἰπ οἴἶεοί 
(ἰδουρὴ ποῖ ὉΥ πδχη6) ἴῃ ἐδ Νεονν Τοδίδ- 
τηθοῖ, 396---398. 

Ῥακῖ, ῥὑτοϊεηδοὰ ορίβι]6 οὗ, ἴο ἴ6 1.δοάϊ- 
688, 522, 528. 

Ῥεπέαιειοῖ, Ἔχίοτ Δ] ῥτοοῖβ οὗ [86 διυῖβοῃ.- 
Οἰο οὗ 48---55. [πίργῃδὶ ονϊᾷθηςοδ, 
δ5---57. Οὐ οἰοΠ8 ἴο ἰ(8 ΘΠ ΌΪΠΘΏ 688, 
οχϑδιηίηοᾷ δηὰ γοίυίθα, δ8---6]. [18 ογρ. 
ΑΙ σομβττηθὰ ὉΥ οἷν} Πἰδίοσυ, 145 
--ἼἸ60. 

Ῥεπίεοοεί, ἴεδεὶ οὗ, ἃ ᾿τοοῖ οὗ ἴῃ σσϑὰ Ὁ} }}γ 
οὗ τε ΟἹὰ Τεδεϊδιηηοιῖ, 138. 

Ῥεγδεομίϊον ποῖ εαποιοηθα ὈΥ (πὸ 8οτὶρ- 
ἴυγεβ, 869---401. Ῥογβοουίίουα οὗ [ἢ90 
Ἔγϑὶ ΟΜ ν) διΐδηβ, 545, δ46. 5669, 570. 

Ῥλαγαοῆῖ, ἴα Βαγάδηϊηρ οὗ οχΧρίδίηοα, 599, 
600 

Ῥλαγαοῦ ἸΝεολοῖξ τΔΥ ραϊπδὶ (6 Ζονε, 
ςομβστηθά ὉΥ οὔθ οὗ ἴπε Εβγριίδηῃ ὑγτὰ- 
Τοϊάδ, 191, 192. 

Ῥλεΐο υμάαιε, ὑεβίιτλοΩΥ οὗὨ, ἴο ἴμ6 χεπυΐηο- 
Ὧ685 ΟΥἩ ΤΏ6 ΟἹὰ Ταδίδιμθηΐ, 41. ΤΒο 
εὐλμδθυσωι ΒΟΟΪΚ8 ποὶ οἰϊοὰ ΌΥ τι, 475. 

Ῥλιοϑορῆεν 8 (δποϊθηΐ), Ἰρπόσαηοθθ οὗ, οοη- 
ΘΟΥ̓ΙΠΩ ἴ86 ἴσγὰθ Ὡδίυτο δηὰ ψΟΤΒΒΙΡ οὗ 
6οά, 4. ; ἴῃ ογοδίίϊοηῃ οὗ (86 ποσγ]ὰ, βηὰ 
(6 οτἱρίῃ οὗ ουἹ], 7.; (06 Πη68}8 οὗἁἨ το6- 
ΘΟΏΟΙ ηςΣ πιδ ἴο αοά, ἰδία, 8; ἀϊνίηο 
ἔτϑος δηὰ δεβἰβίδῃοθ ἰονγαγὰβ ἴῃ 6 διἰδίῃ- 
τηρηΐ οὗ νἱγίαθ, 8.; [Π6 1ΓῸ6 ΒΔρΡΙ 688 οὗ 
τῇδ, ἰδία. ; ἸῈ6 ἱπη  ΟΥ Δ] οὗἨὨ [ἢ δοιὶ, 

}κ..-. 

---- » 
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9.: ἃ δυίΐαγοα πΒίδία οὗ τουατὰβ διὰ 
Ῥυπ᾽βῃταθηίβ, 10. Εδοίδ γοβυ Ὡς ἔγομῃ 
1ποῖν ῥγϊηοὶρ 68, 18,14. ΥΥΌΥ (Π6γΥ ὑγο- 
ἀυςοὰ 80 11|16 οἴἴδοῖ οἢ τοδηκιηὰ, 14, 15. 

Τλιϊοδορἦεγε (ταοάσθτῃ ἀοίδιῖς81]), αρβατὰ δπὰ 
ΘΟὨΓΓΔΑΙΟΘΙΟΣΥ ἰδηθὶβ οὗ, ΘΟΠΟΘΓΏΙΠΩ ΓΟ- 
Ἰἰσρίοη, 21 ---26. Απᾷ τλογ818, 27, 28. 
ΒΒ ΘΗ͂Ι οβδοίβ οὗὨ [Π6ῚΓ ὈΥΙΠοἾρ]65 οἱ ἃ 
Ὡδίϊοῃ, 29,380. Απὰ οἱ ἱπάϊν! 85, 81. 
Αὐδὸ ἱπάθοιθὰ ἰο (Π6 ΒοΥρίαΓοΒ ἴοσ ον ουγ- 
ταΐϊηρ χοοά ἴῃ Ποῖ υσιημδ, 20. 419. 

Ῥλιοδορὴν, δομγδαϊοιουδ 60, Δ] οροὰ ἰοὸ 
Ἔχ δὲ ἰῃ [η6 ϑοτιρίυγεδ, οχροδοᾶ δῃὰ σϑ- 
ξαϊοά, 582----596. 

ῬηαίΦ (Ῥομῖα8), 169. Αοία Ῥι]αιῖ, 170. 
ΤΘΒΟ ΠΟΥ οὗ, το [86 Ομαγδοῖον οὗ ΟἸσίδιί, 
170. 

ῬΙΐπν᾿5 δοοουῃηὶ οὗὨ (Π6 σα γδοῖον δηὰ ῥση- 
οἶρ!θ5 οὗἩἉ [86 Αγ βιίδηβ, πὶ} ΓΟΠΊΔΥ Κα, 
177--18}]. 409. 

ῬΡοΐνοαν», ἰοϑιϊτη Ωγ οὗ, ἰο (86 δυςΠο οἷ 
ΟὔΊΙο Ναὸν 'Γοβίδιηοηί, 83. 

Ῥοϊνιλεῖδηι, ἀο ρου δΌ] 6 οϑθοίβ οὗ 4---Ἶ, 15-- 
18.(Ὀ. ΑῬοΙ]ἰβῃϑθὰ Ὁγ ΟἸ γι βιϊδηϊυ, 418. 

ῬΡορεγν, οοττυρίίοηβ οὗὨ γο!ρίοη ΌΥ, ἃ ὑτοοῦ 
οὗ 106 ἔ]Β]πιοπὶ ΟΥὗὁὨἁ ῬΤΟΡΏΘΟΥ, 828.Ὀ. Ε6- 
ΤΑΔΡΚ8 ΟἹ ΒΟΙῺ6 ρΓοϊθηἀθα ρΟΡΙδΒ} χη ΐΓ86168, 

᾿ 268---270. 
’ Ῥογρῆνγνυ, ἰδ5Ε ΠΟΥ οὗ, ἴο ἴι6 δυϊῃοη οῖον 

οὔ τμ6 Ῥρηίδίουςῃ, δ4. ; οὗἴπ6 Νὸνν Το8- 
δΔηλοηῖϊ, 90. 91]. ; δπᾶ ἴο ἴΠ6 Ἑομαγδοίοσ οὗ 
Φεδυβ Ογίϑδι, 174.; δηὰ οὔ τς ἔτει 
ΑἸ γιβιίδηβ, 182. 

Ῥγεβεγηαίίοη οὗ [86 δογὶρίυγοδ, ἃ ῥτοοῦ οὗ 
1Ποἷν ἀἰνίηα οτἱρίη, 404. Τηδ ὑηροῦ- 
τυρίοα ῥγαβογνδιίίοῃ οὗ (6 ΟἹὰ Τοδίδ- 
τιθηΐ ρῥτονοά, 104---115.; δηᾶ Οὔ 6 ΝΟΥ 
Τοεδίδιηθηῖ, 115---119. ΘοδΔρὶτυ]δίϊοη 
ΟΥ̓ 1818 υρυπιοηΐ, 45]. 

Ῥγοΐίιπο Ῥῆτιίεγς, ΘΟ. Βγτηδίϊοηβ ὉΥ, οὗἨ (6 
σγοα  ὈΣἐὴΥ οὗ [86 ΟἹὰ Ταεβίδιηοηϊ, 144--- 
162.; δηὰ 460 οὗ 6 Νονν Τοβίδηιχθηΐ, 

᾿ 16ῶ2--.-.: 68. 
ῬΡγορασαίίοη οὗ ΟΣ κεἰ ΔΗ} Υ, ἃ Ρὑγοοῦ οὗ ἴῃς 

ΟΥΘΟΙΌΙΠγ οὗἩ ἰὰς Νον Τοβιατηθηῖΐ, 140--- 
141.; δηᾶ ἐπ δὲ ἴ1πΠ6 Οο8ρ6] 15 ἔγοταῃ αοά, 
801-807. Εχαπιϊμαϊΐοη οὗ {μα ἀἰβῖ- 
ουϊῖο5 αἰϊοηᾶδπϊ οα [6 Ὀγοραζϑίίοῃ οὗ 
ΟἸ τἰβιϊδηι, δ42---ὅ49, 

Ῥγορῆεον ἀοβηρά, 271, 272. Ὠ όσθηςς Ὀ6- 
ἴσθθη ἴΠ6 ῥγοϊοηδοὰ ῥγοαϊοι 8 οὗ ἴΠ6 
Βοδίμ θη ογδ 6165 δηὰ ἴδ 6 ῥγορῃδοῖοβ οοη- 
ἰδἰποὰ ἰη ϑοτὶρίαυτο, 272---277. Οη (6 
σθδίη οἵ ργορἤῆθου, 279. (Ἰδββὶ ἤσδίϊοη 
οὗ δογιρίαγα ρῬγορδθοῖθβ, ἰδία, (ἴαδβ8 1. 
ῬγΟΡὮΘΟΙ68 το δίῃ ἰο ΑΓΔ 8, ᾿δῃτηδοὶ, 
δηὰ (6 586{ΠΘπθης οὗἩἨ (Π6 ἴδσγϑοὶ [68 ἴῃ 
Ολπδδη, 279, 2380. Μοβεββ ῬΓΟΡΠΘΟΥ 
σοποοχηΐηρ (86 5 ΠΈΣ ρΒ, οδριϊνὶτγ, πὰ 
ΡγΓοβρηῖ βίδίε οὗ ἴ)6 ψ6ν͵ὸπ, 28], 282. 
Βσ οὗἉ 0518} ἔογοίοϊ ἃ, δηὰ {πὸ ἀοβίσας- 
τίοη οὐ ἸΔοἸδίσυ, 288. Ῥγοάϊοιοηδ οὗ [δῖ Ὦ, 
Φογοιίδο, Ἐζοκίοὶ, Πδηϊοῖ, δὰ Ἠροδοδ, 
τοϊδιϊνα ἴο ἴ6 Φεντα, 283,284. Οἴἶαδε 1]. 
Ῥγορμθοῖοδ τοδί ἴο [π6 ΘΙΏΡΙΓΟΒ ΟΣ 
ὨδίοηΒ ἴδαῖ ὝἜΓῈ οὶ Βουσίηρ ἴο ἴπ6 

7η662. 

δοπθ, 284---29288, Τῆδ ΟΣ ρτοδί τοο- 
ὩΔΙΟΝί68, 389, Οἴἷαδε {1|. Ῥτορδοοῖεβ 
δηπουηοίης ἴδ6 Μοεδιδθ, 8 οἢῇῖοος, 
δἰουοσηοηῖ, ἀοδίδ, σοδυγγθοϊίοη, δηὰ 85- 
οοῃδίου, 990---298. 549---562. Οἴαδ ἸΥ. 
Ῥτορμθοῖϑβ ἀοἰνοσγοὰ ὉΥ Φ6806 ΟἸσὶδί δπὰ 
18 δροδίϊθβ, 228. Ῥσχεάιοίίοῃβ οὗ Φε6δὺς 
δοποογΐης ἴδ6 7811 οὗὨ Φεγύκδίθμι, 299, 
800. 566---ὃ76.ὡ. Απὰ [Π6 δρτοεβδὰ οὗὨ τδ6 
Θοβροϊ, 801---807, Βοΐαϊδιίοης οὗἉ οὔ- 
εοιοβ ἔγοπι [δ 6 8]]ροὰ ΟΡΘΟΌΓΙΥ οἵ 
ῬΓΟΡΏΘΟΥ, 881. ῬΓΟΡΒΘΟΥ, 8 δίδηάϊηρσ 
Τοΐγδοὶο, 8388.(. δοδρὶ ]δέοη οὐἨ ὡεἐἰ"18 
δτρυμπρηῖ, 4568, 454. 

Ῥγιλαφογαβ, ἸΔὈΘ]ΟΌΒ τχΐγβοὶθα δδοσι θεά ἴω, 
268. 

ΟὐΥΔΙΙΣΙΘΑΤΊΟΝΘ ἴοτ ἰιυάγιηρ (6 βδεγιρίατεα, 
466, 467. 

Ομοίαίζοηα ἔτοτα {86 ΟΙὰ Τοκίδιλθος ἴῃ [86 
Νον, ἃ ὑσγοοῦ οὗ [86 ρσϑηυίποηοαβ οὗ (86 
Ὀοοΐκ8 οὗ [86 ΟΙὰ Ταοβίδιλοηϊ, 44. Φυο- 
ἰΔιοηδ, ΒΟῪ τηϑδᾶὰθ ὉΥ {π6 δροδίο οὶ 
ζαῖμ τα, 70, Εοτοθ οὗ τὰ οὶσγ ἰθβο ΠΙΟΏΥ, 
81. Τα ᾳυοίβίϊοπε οὗ (86 Νεὲν 'Γεδίλ- 
τωθηΐ ὉΥ διιδοαυθης ἩΤῚΟΓΒ, 8 ὑτοοῦ οὗ 
1ΠΟΙΡ Ὁποογχυρίοα ρῥτγοδογυδίίϊου, 111]. 

ἈΔΙΝΒΟΥ͂,, ΟὈΒΟΓυ ΟΠ 8 οἱ, 589, 590. 
εαδοη, ἰπδυδοίθης σπἰίμους τογυοϊδιίος, 

᾽9---21. 
Ἐεάενπερίίοη, ϑοτὶρίοσο ἀοοίσπο οὗ, Ὡοὶ ἴῃ- 

σομδιδίοηξ Ὑἰ ἢ [86 τοοοϊνοὰ ποξζίοηα οὗ 
186 τηδρπϊζιὰθ οὗ ογοδῦοι, 384, 885. 

Ἀεϊισίοη οὗ τἰ.6 Ρδῖγ δυο δὶ πηοβ, 885, 8336, 
Οὗ [6 Μοεδὶς ἀϊδροηβδίίου, 897--- 550. 
Απὰ οὗἩὨ ἴπ6 Ομγδίίδη ἀϊδροηεξαίοι, 8535 
---571. Βυρογ ΟΥ̓ οὗ τἴθ6 ΟΒτίδειδη τὸ- 
Ἰιχίου οὐον 811 οἴἶδδον σοὶ ρίοηβ, ἃ ὑτοοῦ οὗ 
115 αἰνίηο οτἱρίη, 482---458. 

Ἡοδιιγγοοίίοη οὗ Φοϑυβ ΟἸἈ σὶδὶ, [6 αἰγοῦτη- 
δίδησοα οὗ, οοπεϊἀοτγοὰ. 3939---258. Αὐυὰ 
οὔ [86 γοβυγγοοῖίου οὗ ΆΖασχι, 337-239. 
ΤῊ ἀοοίτίο οὗ 4 ἔμπϊυγα σοβυσγοοῖι 
ὈΠΚΠΟΤΏ ἴο ἴπ6 δῃοϊθηῖβ, 10, 1]. Βυϊ 
ΠΥ τουθαϊοὰ ἴῃ ἴπ6 ϑογὶρίατεβ, 358. 

Ἰευοϊαἰΐοπ (ἀϊνίηθ) ἀοβηοᾶ, 1. [5 ροεκδὶ- 
ὉΠ, 2. ῬΓΟΌΔΌΙΥ, 8. ΝΟΟΘΒΒΙΥ οὗ ἰὲ 
Βῃονῃ ἴγουι (δ βἰδία οὗ τηογϑὶ διὰ γος 
δἰουβ Κπονίοαρο διηοης [06 δηςι θη, 
8---1δ. 446--448.(. Απὰ κα͵6δοὸ ἔοι ἔδα 
δοϊυδὶ βίαϊο οὗ 106 τηοάογῃ δοδίμθ ὯΔ- 
τἰοΏ8, 16---19. 448,449ϑθ.0 Απὰ ἕτοιι ἴδ 6 
δυδυγα, σου. ΓΒΑ! ΟΙΟΣΥ, δηᾶ ἱπιρίουδβ θεία 
οὗ τωοάδγῃ ἰηδάᾶε]8, 31]---82. Οἱ ἴ!6 ροδ- 
810]6 πηο8ῃ8 Οὗ δὔογάϊηρ 8 τουοϊδίίουι, 833 
-- 35. : 

Ἰευοϊμέϊοπ ἴὰ ΕὙΔΏΘΟΘ, ἰοΥΤῚ Ὁ16 οἴἴἶδϑοίς οὗ, 99, 
80. 

ἈἘειυαγάε ἀηπὰ ῬυηΙΒὨτηΘη(8, ἀοοίΓ6 οὗ, ποὶ 
οὗ Βυϊηδῃ ἱῃνοηίος, 8885----887. 

Ἰοιιϊελ Ολιυγοΐ, οοττυρίίοιδ οὗ ἃ οὔ 
86 τοι οὗ ἴΠ6 αοδρεϊ, 828, 6 Βο- 
τα Ἰβἢ ἀοοίγηθ οὗἁὨ τγδάϊ ἰοῦ, ἃς ἃ οο- ον ὰϊ- 
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δία συΐϊο οὗἁἩ δ, οχδηϊίηοὰ δηὰ τοδιϊοὰ, 
459---46ὅ, 

ουδεεαι, ὑτοβιραίο ὑσὶ πο ρ] 65 δηὰ σοηᾶδοὶ 
οὗ, 29. ἯΙ ἱπνΟΪ ὨΔΣΥ͂ ἰ6 ΒΕ ΠΠΟΩΥ ἰο ἴΠ6 
ΟΒΔγβοῖοὺ οὗ 296888 (τ δί, 875, 376. 

ἈἘιυήπιι᾽ε οδίδίοσρυθ οὗ [86 Βοοῖκδ οὗ [86 
ΟΙἹὰ ἸΤοβίδπιοηῖ, πὶ τοι γκ8 (ΒΘΓΘΟΏ, 
496, 497. 

με οὗ Ἑδιὰ ; [86 ΟὨ]Υ Οπ6 18 ἴῃ (6 ϑοσῖρ- 
ἴυγοδ, 454---46δ. 

ΘΑΟΒΑΜΕΝΤΣ οὗ Βαρίίδηι δῃὰ [86 1ογὰ δβ 
βαρρεῦ, ἃ ὑστοοῦ οὗ 186 Ἵγθὰ  Ὁ1}}γ οὗἨ τ86 
Νον Τοδίδιηοηΐ, 135, 186. 

,ϑαογίῆοε οὗ 186 Μοββίδὴ [ῸΣ βίῃ, ὑῬσορμθοΐθβ 
οὗ, δὰ τδοῖτ Ζ016]ηγοηί, 560. 

ϑαογίβοεβ (ἈπαΏ8Δ}}) πηΐνογβαὶ διμοηρ [ἢ 6 
διησίοηΐδ, δ. δηὰ ποίεε 4. Ῥτονδίθηςο οὗ, 
ΒΙΠΟΏΒ, δ0Ι} 8 Ιηοάογῃ Ποδί ἢ Θη πδίϊοὨΒ, 17. 
ΑΡο δ μοᾷ ὈΥΤ Ο ΓΙ ΒΔ Υ, 418. 

ϑαϊυαίίοκ ΟὨΪΥ ΤὨτοῦμἢ ΟἸ τοὶ, 576, 577. 
ϑαποίϊβοαΐξίοπ, Νὲπ Ῥεριαιαοηὶ ἀοοίτγια οὗ 

859. 
ϑογίρίμγεε, ΜὮΥ σοτητηϊ δὰ ἰο ἩτιθΏρ, 838-- 

85. Ρυοοῖβ οὗ [Π6 υποογττιρίοα ρῥτοὸ- 
βουδίίοῃ οὗ [π6 δδποηΐοαὶ Βοοῖκα οὗ 
Βοτιρίυγο, 104.--11838.5 Απὰ [μὲ Ὧο 
θοοῖκβ αν Ὀδοη ἰοβί, 118---118, ΤΟΥ 
ΔΙῸ ἴΠ6 ΟὨΪΥ ἰηβρίγοὰ τ]ὸ οὗ (Δ ἢ δηὰ 
ΤΏΟΓΑΙΒ, 45δ4--465. ΜοΙΆ] αυλ]ιβοα- 
τἰοπ 8 ῸΣ {πὸ διαὰν οὗ [Π6 Βδογίρίγεβ, 406, 
467. 866 «μιλεπεϊοῖίν, Οσπωΐπεποις, Οἠγὶ}- 
ἐϊαπὶ ἐν, ])οοὺν πε, Παγηπονν, Δ: γαοίει, 75- 
Φριταϊίοη, Ῥγορῆεον, Ἄογαί Ῥγεοερία, Οὗ- 
ἐοίοπδ, Τεείαποπὶ (Ο]ὰ δὰ Νεπ). 

ϑλαϊίεεδισν (Ἰοτὰ), αὐδατὰ δηὰ οοπίγβαᾶϊο- 
ἸΟΥῪ Ὠοίοηδ οὗ, οοροοτγηίηρ; ΓΟ] βίο, 22. 

ϑίπιοη ἴασιϑ, ἰοδιϊππουγ οὗ, (0 6 Νὸν 
Τοβίδσηοηϊ, 85. 

ϑὲπ, οτἱρίῃ οἵὗὅ, 88 τοϊδίοὰ ὉγῪ Μοβϑθβ, οοῦ- 
Βττηοᾶ Ὁγ ἴδοιβ διὰ ΌὉΥ δἰ βίοτγυ, 146---148. 

ϑοοϊείψ, Ἰηβθυσηςο οὗἁὨ ΟἿ ΓΙ δ ΔΏΠΥ οα, 410 
--ὀ 412. 

ϑοάύοιε απα Οὐπιογγαΐ, ἀοειγυασίου οὗ, ὁ0η- 
Ἀγτηοὰ ὈΥ͂ ῥγοΐδης ἰδίου δη8, 1 δ8. 

“ϑοίοπιοπ, ποῖοα οὗ ττϊηρβ διιγὶ υϊθὰ ἰο, 
117. 

ϑρωγίουε Ῥριἑίησε, οτιτοτὶδ ΓΤ δδοοσίδι πίη, 
66. Νόοπο οὗὨ [686 οὔ οσία ἡοπηὰ ἴῃ (6 
Νον Τοδίδιμοηῖ, ἐδια. 

ϑινῖε οἵ τι6 ΟΙἹὰ Τεκιδιηθηῖ, ἃ ὑγοοῦ οὗ 118 
δυϊοηι οἷν, 456, 46. Απὰ Ὧ81:0 οὗ [86 
Νον Τοβίδιηοεί, 95, 96. 

ϑιδ)εοίε, ἀπϊῖεα οἵ, 866. 
ϑιείοπίμδ, ἰοδιϊ ον οὗ, φΟὨΟΘΓΏΠΡ 9 6508 

ΟἸὨγῖδὶ, 174.Ἡ Απὰ {86 γμΡογδεουουβ οὗ 
ἴδε Ομ γϊδιΐδηδ, 176. 

ϑαεϊοίάε τοοοτητηθηἀοὰ δηὰ ῥγβοιδοὰ ὮΥ ἴδ 6 
δηοσίδηϊ ΡὨΙΟΒΟΡΏΘΙΕ, 18. δηὰ ποίε 1. 

μη βιδιάίηρ εἰ}}}, τηϊγαοὶο οὗ, 598, 594. 
ϑυμπάαψ, οὐ ἴὸ 1,ογὰ Β ΠΔΥ, ΟὈβοσνδησα οὗ, 

8 ῬΕΓΡΕΟΙΌΔΙ ρῥγοοῦ οὗ [18:6 οὐρά Ὁ} Υ οὗ [ἢ 6 
Νοὸν Τοκίδιηθηῖ, 139. 

ϑιοίπο, ἀοξιγυσοι οὗὨἉ 16 ποτὰ οὗ, 22. 
! 

ΤΑΒΕΆΝΛΟΣ Κα, Ἐφαβὶ οὗ, ἃ Ῥτοοῦ οὗ [86 ογοὰϊ- 
11 Οὗ [Π6 ΟἹὰ Τεδίδιμηθηί, 188. 

Ταοὶέμε, ἰοδιϊ πιοῦν οὗὅὨ, σοποογηΐη δ «{065185 
Οτϊδὶ, 178. Απὰ 186 ομδυδοίοσ δηὰ ροῦ- 
βοουϊίΐοηβ οὗ [6 βγξὶ ΟἸ γί βιίδηβ, 175, 
176. 

Ταϊηιμα, ἰοδιϊΟΥ οὗ ἴο ἴδ 6 ΘἸΔΣδοῖου οὗ 
Φεδὰδ ΟὨγίβε, 168. 

Ταίϊαπ, ἰεδιϊτ ΟΌΥ οὗ ἰο {86 ροῃυποῆοαβ οὗ 
ἴ86 Νενν Τοβίδιηθηίϊ, 79. 

Τεπρίε αἱ Φουυβαίθμι,, ἀδειγυσιίίοη οὗ, ἴοτο- 
1ο]4, δηὰ ἰἰ5 Δ]8Β] πιοηΐ, 5674, 575. 

Τετε αν, ὑαδεϊ λον οἷ, ἰο [Π6 σα μα ΠΘΏ655 
οὗ τ 6 Νεαν Τοβίδιηθηί, 76. ; ἴο ἴα ΒἈ]- 
ΟἰἸΘΏΟΥ οΥ̓ Βογίρίαυγο 88 (86 το οὐ ἴδ ἢ 
δηὰ ἀυϊγ, 464. ; δηὰ ἴο {Π6 ΟΠΔΓΔΟΙΟΡ δηὰ 
ὀοηᾶυςὶ οὗ ἰΠ6 ἢτει ΟἸ τ δη5, 408. 

Τεείαπιεπὲ (ΟἸ), (86 Πεοῦτενν Βοσίρίυγοβ 
ΨΥ 80 ἰοτιηθᾶ, 86. Οφηυϊπθηο88 οὗ, ἀ6- 
δηερὰ, 8387. ἘΕΧίοσηδὶ ουϊάθηοοθ οὗ 118 
βομυΐθηο58, 88---1456. [Ιηΐογηδὶ ου]- 
ἀρῃσοβ, 45---47, 15 υποοχΤυρίοἃ ΡΓ6- 
δουυδίίου ρῥγουθᾶ, 104----107. 451. Ῥαγ- 
τοῦυϊαν ὑσοοῖς οὐὗἨ [15 ἱπιορτίν, 113---1]5. 
[18 δοοουπίβ δοπϑτγιηθᾶ ὈΥ ὑγοΐδηθ Ὠϊδίο- 
ΤΊΔΙΆ, 144-162. 8.6. Ογεαϊῥιϊίν, 715- 
δριγαϊίοηπ, Ῥεπιαίοιοῆ, 

Τεείαιπεπὶ (ΝΟΥ), ροηοΓαὶ (116 οὗ, 68. Ας- 
σουηὶ οΥ̓͂ [18 οδηοῃ, 65, 66.5ἀ. [18 σοπϊηο- 
688 δῃὰ δ Π6 ΠΟΥ ῥτονθὰ, ἔγοσῃ ἴδ 6 
ἸΤΩΡΟδΘΙ ὈΠΠΠῚΥ ΟΥ̓ ἴόγροτγν, 67, 68. 108--- 
110. Ἐχίογηδὶ ουνϊάθηςοῦβ οὗὨ 15. ζοπυϊῃο- 
658, 69---02. [πίργηδ] ον άθῃςο, 94--- 
105... [86 υποοιτυρίοὰ ργοδογυδίϊοῃ 
Ῥγονφᾶ, 97---1 11. ῬΑγΕΘΌΪΑΡ ῥτοοίβ οἴ 
118 Ἰπί στ, 115---119. [16 δοσουηίβ οοη- 
βγγιθὰ ὉΥ ῥγοίβηθ ἢ δι γ 88, 162 --- 182. 
Ἰπερ γαίοη οὗ ἴῃ Νίονν Τοβιδιηθηὶ, 529 
-- 480. 

Τοεππον, ΟὈδογυδίίοηθ οὐ δα ογοὰ Ὁ ΠΥ 
οὗ 209-- 211. Μη. Ηδππιο᾿ δ ΟὈ͵οοι! ἢ 8 
δδραϊηδί [6 δ(οΏΥ, τεΐαϊοα, 21 1---218. 

Τλεορλίϊωθ, ἰοβιϊπιον οὗ, ἴο 1πΠ6 βεπιϊπο- 
Ὧ658 οὗ ἴ6 Νὸν Τοδίδιηοηϊ, 76. 

Τικάαΐ (Ὀτ.), αρβυγστὰ δηὰ Ἴοπίγδα ςιοτῪ 
ἰοῃοῖβ οὗ, σοποογηϊηρ σοὶ] κίου, 28. Η18 
πηργτὶποὶ Ρ]οἃ οομάποί, 81. 

Τῆϊμδ, τοὶϊατρ δ] δυο οἵ, 8 ῥὑτοοῦ οὗἉ ἴδ6 
σΥΘἸ]Υ οὗ ἰδ. Νον Τοδίδηηεηΐ, 197. 
Η!8 ἀεβισγυοίοη οὗ ΦογΌΒδ θη σΟΙΏΣΉΘΣΠ0- 
ταϊοὰ Ὦγ 8 οοἰῃ, 198. 

Τρααϊἐίοπ, ᾿ἸΠΒΟΟΌΤΙΥ οὗ 838, 84. [18 20 το 
οὗ αὶ. ἢ δηὰ ἀυίΐγ, 458---465. 

Ττα)αν, Ἰοῖτεν οὗ, Θοποογοΐης [6 ΟὨΥἐδιδηε, 
179. 

Τγαπδυδείακίϊαϊίοπ, ὯΟῸ τοΐτϑοϊα ἴῃ, 918. 
ποίξ. 

Τύυτε, Ῥτορῃθοΐθδ δοῃ τη β, δηὰ (μεῖς διὶ- 
ΔΙδλοηΐ, 284---286. 

ὕχκιτΥ οἵ πο ἢστηδιι γδοο, δ90, δ9]1. 
ἐγκλποισν Οοά, οτἱρὶη οὗ ἴ.6 ΔΙΔΡ ἴο, δὲ 
Αἰ αΩ6, 195. 



624. 

Ῥακϑιοῦ ἩΚΑΟΙΝΟΒ, ἴπ6 ΘΟ γι βιῖϑει, ΧΑ ἢ 
ποὶ αἴὔΨοεοϊοά ὉΥ, 110,11]. 

Ῥεγδίοπβ (δηοἰ θη), 8 ὑτοοῦ οὗ [π6 χοηυΐπο- 
Π688 δηὰ δι πο η οἷ ἦγ οὗἩ ἴ6 Νενν Τ εδίδ- 
πλοηΐ, 98. 

Ῥερρακίαπ, Ῥτοϊοπἀθὰ ταῖγϑοὶς οὗ, ὀχροβοὰ, 
266, 267. 

Ῥιοιοτίπιια, ἰοδιϊ ον οὗ, ἴο (6 ΟΠ ΌΪΏ6- 
2648 οὗ (6 Νανν Τοβίδιηθδηϊ, 74, 

Ῥισίμο, πὸ πιοιΐνα ἴο, διβοης ἴθ6 δοδίβθη 
Βδιίοῃσ, 8,9. Αἀυίγαῦϊο δὰ Ὀοδιι αὶ 
χηοίγαβ ἴ(ο, ῥγοϑοηϊθά ἰπ [86 ΟοΒβρεὶϊ, 
876---5980. 

Ῥοϊεαίγε, ἰταρίουκ ορίῃϊοῦδ οὗ, οὐ σοὶ ρίοη, 
26. [τ ΓΑ ΠΥ δαἀνοοδιίθὰ ὈΥ Βΐτα, 29. 
Ἐχοιαρ ϊδοὰ κἷβ ῥγθοθρίξ ὮΥ 88 οὐὑσῃ 
Ῥιοβίραϊα Ἵσδρίθ, 83. Ηΐδ σῃἰβου Ὁ] 6 
ἄεδιι, 427, 438. 

Ϊπάος. 

Ἡξ4κδ ὁ ἐδε Ζονά, Βοοῖ οἵὗὅὨ, 11]. 
Ῥαίεν τοὶ οὐδ᾽ ἰυγηδα ἰπίο νίηο, 231. 
Ῥέελε, τὰς ἀϊν βίου οἴ τὴ Ὀγ, ἃ οοῃμδττηδ- 
ἤοα οὔ [86 Μοκαὶς πδιτδίυο, 145. 

ῬΡιάοιοῖα ΒοῊῺ Ταϊβοὰ (0 [1ἴ6, Γοιηδεῖκ 5 ΟΏὮ, 
224. 287. 

Ῥσγονεεπ, τοϊβεγ Ὁ] 6 οοῃάιοη οὗ, δὲ Αἴ οηδ, 
11. ποίδθ. ΤΒοῖγ σοπαϊοη οἰονδεοὰ ὉΥ 
ΤΟ τ διϊδηϊίν, 411. 

ῬΡοοϊφίοπ (Μτ.), αραδυτὰ δηὰ οουίγδά!οΟΥΥ 
ἰοποῖδ οὗ 28. 

Ῥγεὶξπο, ἰὰ6 δοσιρίυγοδ ἩὮΥ οομηϊ οὰ ἴο. 
38 .---8ὅ. 

ΖΕΡΕΚΊΔΗ, ῬτορΒοοῖθα σοΏσΟΓΩσ, δθὰ 
τοῖν ΤΠ] δ᾽ οπί, 283. 

Ζοάϊας οὗ Ὁεηάογα. οοτηρασγδῖνε τοοάοσα. 
ἀδῖο οὗ, 168. κοέε 4. 

ἙΝῺ ΟΕ ΒΕ ΕΊΗΒΤ ΥΟΣΌΜΡ. 

ΚΌΝΌΟΝ: ῬΕΒΙΝΥΧΡ ΒΥ 

ΒΡΟΤΕΙΒΉΎΟΟΌΝΞ ΔΙῸ ΟΟ0.. ΝΕΗ͂-ΘΥΒΕΚΕ ΒΟΥΔΒΕ 

ΑῺῸ ῬΑΒΕΙΑΜΕΝΥ ΒΊΒΕΚΤ 
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